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âECHOMOR A MAGIE POVùSTÍ HRADÒ A ZÁMKÒ
Kapela âechomor spojila síly s hercem Miroslavem Vladykou a vznikl první díl zam˘‰lené audiotrilogie o hradech
na‰í zemû. Úvodní poãin projektu nás zavádí na ty moravské. Sedm povûstí, sedm písniãek. Jak nám potvrdil
houslista a jeden z lídrÛ kapely Karel Holas, je tahle deska v dosavadní diskografii âechomoru v˘jimeãná.
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jiné písnû. A obãas jsme si i nûco
dovymysleli. Byla to velmi inspirující práce, bûhem které jsme objevovali dal‰í, netu‰ené souvislosti. A moc
nás to bavilo.

Jak to celé vzniklo?
Podobnou desku jsme opravdu
je‰tû nevydali. Supraphon nás oslovil s tím, Ïe plánuje tﬁídíln˘ projekt
vûnovan˘ hradÛm – nejdﬁíve
moravsk˘m, pak ãesk˘m a nakonec
slezsk˘m. My jsme mûli za úkol
postarat se o hudbu. Pustili jsme se
do toho a zjistili jsme, Ïe není vÛbec
Ïádná legrace najít k dané povûsti
píseÀ, která by se k ní pﬁímo vázala.
·li jsme tedy sloÏitûj‰í cestou, kdy
hudbu k albu jsme tvoﬁili a nahrávali na základû inspirace regionálním
folklórem.

Jsou na desce v‰echny písnû nové?
Ano, Ïádná z nich na Ïádném
na‰em albu doposud nevy‰la.

nás a Mirka Vladyku. Mirka jsme
ov‰em doporuãili my – znali jsme se
z dﬁívûj‰í spoleãné spolupráce s organizací Pomocné tlapky i z dal‰ích
záleÏitostí. A musím ﬁíct, proã jsme
pro tenhle projekt doporuãili právû
Mirka: on je totiÏ nejlep‰ím psem na
svûtû! Skvûle namluvil psa do filmu
právû o Pomocn˘ch tlapkách.

Potkali jste se pﬁi natáãení s Miroslavem Vladykou?
Nepotkali. Produkce ze Supraphonu organizovala dvû paralelní linie:

K práci na albu jste si pﬁizvali
i cimbálovou muziku!
Jasnû, vÏdyÈ se nám s ní hraje skvûle. Od zaãátku tohoto projektu jsme
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Co taková cesta obná‰ela?
Na‰li jsme tﬁeba píseÀ, kde ãtyﬁi
sloky perfektnû odpovídaly. Pro
dokonãení pﬁíbûhu jsme ale museli
sáhnout nûkam úplne jinam, do
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vûdûli, Ïe chceme a musíme spolupracovat s cimbálovou muzikou
Martina Hrbáãe. My jsme s ní absolvovali na konci léta turné, bylo to
velmi pﬁínosné a zajímavé. Mûli
jsme ji tedy v u‰ích a hned jsme
toho vyuÏili. Kromû toho vyuÏíváme i sluÏeb lingvistÛ a etnografÛ.
O nûjakém slovû jsme si tﬁeba mysleli, Ïe je moravské, a oni nám
vysvûtlili, Ïe není. Samozﬁejmû
jsme na nû dali, nechceme zpívat
nûjaké blbosti.
Co vy a hrady?
Na hrady jezdím odmaliãka, uÏ
s rodiãi jsme je nav‰tûvovali. Obzvlá‰tní vztah mám k Mohelnici –
Moravské Tﬁebové, tam jsem vyrÛstal. Povûst o zdej‰ím hradu byla
dokonce v uÏ‰ím v˘bûru na toto
CD, vznikla i píseÀ, ale nakonec se
tam nedostala. Neprosadil jsem si
ji, i kdyÏ mi na tom hodnû záleÏelo
(smích). Ale nevadí, písniãka je
hotová, urãitû ji pouÏijeme nûkde
jinde.

HELENA VONDRÁâKOVÁ MÁ HITY A RARITY NA JEDNOM CD!

Nechala jste se sly‰et, Ïe z nového
alba máte radost!
Je to pro mû rozhodnû pﬁíjemné;
Supraphon v tomhle ostatnû dûlá uÏ
dlouho zásluÏnou práci: zamûﬁuje se
mimo jiné i na znovuvydávání
nahrávek pÛvodnû vy‰l˘ch na elpíãkách nebo nikdy nevydan˘ch. Je to
dobrá vûc jak pro interprety, tak pro
fanou‰ky – a moÏná hlavnû pro nû.
Mají tak v ruce nahrávky, ke kter˘m
by se jinak dostávali velice obtíÏnû
nebo by se k nim nedostali vÛbec.
Mezi lidi se tak dostávají písnû
z desek, filmÛ a poﬁadÛ, které by
dnes praskaly, ‰umely nebo byly
nedostupné. A spousta lidí by je
dnes ani nemûla na ãem pﬁehrávat.
Co obsahuje album Blázen, kdo se
lásky zﬁíká?
Vût‰inou písniãky, které pocházejí
z televizního archivu a dosud se na

Ïádném mém albu neobjevily.
A pokud objevily, teì pﬁedkládané
nahrávky vznikly v jiném ãase
a v jiném aranÏmá, neÏ originál.
Tﬁeba známá âervená ﬁeka. Nebo písniãky Slza z tváﬁe padá a Zpívám své
zpívání – ty pocházejí z 60. let
a znovu jsem je nazpívala letos pro
festival dûtsk˘ch filmÛ ve Zlínû.
Na nové desce jsou i nejrÛznûj‰í rarity, tﬁeba písnû, které jsme si v jednom
televizním poﬁadu vymûÀovaly
s kolegynûmi. Pﬁíklady: Málokdo,
málokdo ví, Zpívání, Jsi mÛj pán.
Hana Zagorová, Lucie Bílá ãi Jitka
Zelenková tenkrát na oplátku zpívaly
ty moje. Na albu Blázen, kdo se lásky
zﬁíká najdete i písniãky filmové
a taky tﬁeba pozapomenut˘ duet
s Pavlem Novákem. To pro mû bylo
velké pﬁekvapení; uÏ jsem úplne
zapomnûla, Ïe jsme ho spolu nazpívali!

Pﬁekvapení pﬁíjemné nebo nepﬁíjemné?
Pﬁíjemné! Celkovû mû pﬁi znovuobjevování tûchto archivních kouskÛ
pﬁepadala nostalgie.
Z repertoáru alba by se dalo usuzovat na vá‰ kladn˘ vztah k pohádkám.
To je správn˘ úsudek. Písniãky Slza

z tváﬁe padá a Zpívám své zpívání
jsou z pohádek, ta první konkrétnû
z filmu ·ílene smutná princezna. Touhle rolí se mi splnil dûtsk˘ sen. Moc
ráda na to vzpomínám. Pohádky mám
ostatnû poﬁád moc ráda. Tû‰ím se na
to, Ïe aÏ budeme s manÏelem doma
strojit vánoãní stromeãek, pustíme si
v televizi nûjaké pûkné pohádky. Je‰tû
pﬁed tím ale odzpívám vánoãní kon-

Album Heleně Vondráčkové pokřtila Hana Zagorová
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Málokdo se dokázal udrÏet na vrcholku na‰í populární hudby
tak dlouho, jako zpûvaãka Helena Vondráãková. Za tu dobu
má na svém kontû bezpoãet hitÛ, nûkteré z nich si Ïijí sv˘m
Ïivotem uÏ déle neÏ ãtyﬁicet let. Kromû toho ztvárnila ﬁadu
rolí ve filmu a divadle – pﬁedev‰ím muzikálovém. Aktuálnû jí
firma Supraphon Music vydává nové album nazvané Blázen,
kdo se lásky zﬁíká s podtitulem Hity & rarity. Podtitul sedí –
na desce najdeme obojí.
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HELENA ·TÁCHOVÁ:
HURVÍNKOVA SMÒLA JE LEGRAâNÍ
Hurvínek má na supraphonské desce smÛlu, alespoÀ se tak nové album s protagonisty Divadla Spejbla a Hurvínka jmenuje. Jde o dal‰í titul veleúspû‰né ﬁady, na které
excelují Spejbl, Hurvínek, Mániãka, Kateﬁina a Îeryk. Tentokrát bez kamarádÛ a dal‰ích figur – o to je deska zajímavûj‰í a Hurvínek na ní má více prostoru.

Jak je tûÏké hledat u Hurvínka stále nová témata?
Najít vÏdy nové téma z jeho pocitÛ a nálad není jednoduché, obzvlá‰tû pﬁi
takovém mnoÏství desek, které uÏ máme za sebou. To, Ïe si Hurvínek zaãal tak
trochu stûÏovat, ale v zásadû je to legrace, je v poﬁádku. To nikomu líto nebude.
Kolik je vlastnû Hurvínkovi let?
Hurvínek se narodil v roce 1926, takÏe mu je dvaaosmdesát.
A na jevi‰ti?
To se mÛÏe mûnit od pﬁedstavení k pﬁedstavení. KdyÏ hrajeme pro puberÈáKmotrem CD se stal Pavel Šporcl

ky, je mu uÏ kolem deseti; já ho ale mám nejradûji
v tûch jeho ‰esti, sedmi letech. To má je‰tû Ïivot
pﬁed sebou a kouká na nûj tûma sv˘ma otevﬁen˘ma
kukadlama. Spoustu vûcí zaÏívá a tû‰í se na nové.
Inspirujete se pﬁi psaní u dûtí?
Jistû, vÏdyÈ pro nû skoro dennû hraji. Z jejich reakcí dost dobﬁe poznám, co je zajímá a co ne. Kromû
toho ãerpám poﬁád i ze sv˘ch dûtí, i kdyÏ uÏ jsou
dospûlé. Oba moji potomci byli totiÏ jako dûti
velice nápadití a byla s nimi ohromná legrace. A zajímám se také o názory a reakce dûtí
m˘ch znám˘ch. Dûtsk˘ divák se hodnû
mûní, stává se z nûj divák multimediální, uÏ ho tolik vûcí nepﬁekvapí.
V divadle máme v˘hodu okamÏitého záÏitku a okamÏité reakce –
a ten spoleãn˘ proÏitek dûlá
divadlo divadlem. Dokud tomu
tak bude, nemusíme mít starost.

SU 5863-2

Foto: M. Votavová

Proã má tentokrát Hurvínek smÛlu – nebude to dûtem líto?
AÏ si dûti desku poslechnou, zjistí, Ïe tak jako u Hurvínka v‰echno, je i ta
jeho smÛla v podstatû legraãní. Není to Ïádná dûtská tragédie ani dûtsk˘
horor; jsou to veselé pﬁíbûhy, kdy si spí‰ Hurvínek myslí, Ïe má smÛlu a pak
se pﬁijde na to, Ïe to tak v vlastnû není.
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âím je deska Hurvínek má
smÛlu zajímavá?
Jde o dialogovou záleÏitost,
kde protagonisté vystﬁídají
ﬁadu prostﬁedí a situací (stan,
pﬁíroda, ‰kola) a mluví o nich.
Není to klasick˘ pohádkov˘ pﬁíbûh nebo hra, jsou to rozhovory
mezi Hurvínkem a Spejblem, Hurvínkem a Mániãkou a tak dál, za
pﬁispûní psa Îeryka, propojené jakousi jednotící nití.

NOVÉ VYDÁNÍ ·VEJKA S NAPROST¯MI UNIKÁTY

Foto: M. Wagner

Nové kompletní vydání nahrávek ·vejka na CD je obsáhlej‰í. Po minulém – a úspe‰ném – dvanáctidiskovém souboru nyní vychází
„WerichÛv“ ·vejk o jeden kotouãek bohat‰í. O roz‰íﬁeném projektu si povídáme s dramaturgyní mluveného slova ve spoleãnosti
Supraphon Music Naìou Dvorskou.

Va‰e badatelské úsilí opût slavilo
úspûch!
Od na‰eho posledního souborného
vydání ·vejka s Werichem v hlavní
roli jsem v archivu na‰la ﬁadu dal‰ích neobyãejnû zajímav˘ch nahrávek – a ‰koda by bylo je nevyuÏít.
Proã tedy nevydat cel˘ soubor
znovu, teì tedy roz‰íﬁen˘, navíc
v pﬁíjemném balení ve speciální krabiãce. V takové podobû se posluchaãÛm s kompletem manipuluje daleko
lépe, mnohem pohodlnûji.

Celé 13. CD kompletu je bonusové,
s nahrávkami, které v této formû
je‰tû nikdy nevy‰ly; co obsahuje?
Naprosté rarity! Záznam Ference
Futuristy z roku 1936 s Járou Kohoutem, JoÏkou Wannerovou a Vojtou
Mertenem, kdy se v osmi minutách
odehraje cel˘ ·vejk. Postavu ·vejka
interpretuje sv˘m neopakovateln˘m
zpÛsobem právû Ferenc Futurista,
ostatní hrají v‰echny dal‰í figury.
A zvládnou to! Dále jsou tam dvû
ãísla z roku 1946 z Divadla Vûtrník.
Tenkrát se tam hrála velice slavná,
prÛkopnická, pﬁelomová (a to nepﬁeháním) inscenace ·vejka. Josefa ·vejka hrál mlad˘ Vlastimil Brodsk˘.
Jemnû, nûÏnû, vtipnû, inteligentnû.
A unikem jsou i dosud nevydané
zku‰ební snímky Jana Wericha
s Vlastou Burianem jako polním
kurátem Katzem. Je znát, Ïe jde
o snímky zku‰ební: Burian je uvolnûn˘ a oÏralu Katze hraje naprosto
excelentnû. Pﬁi ostrém natáãení
a definitivní nahrávce uÏ to tak nevy‰lo, je uÏ trochu se‰nûrovan˘, je tam
cítit urãité napûtí.

A pak je tam je‰tû jedna neherecká, ale také velmi vzácná rarita!
Jsou to vzpomínky Josefa Lady.
Lada na nahrávce vzpomíná na to, jak
za mlada bydleli s Ha‰kem v podnájmu, jak se Ha‰ek vracíval nad ránem
z flámÛ a nosíval Ladovi vÏdycky
nûjakou pochoutku, kterou mu nechával na posteli. A taky tam je vzpomínka na úplnû první LadÛv obrázek ·vejka, kter˘ Josef Lada
nesl ukázat Ha‰kovi do hospody. Ha‰ek mu za to slíbil honoráﬁ, ve slibech ho neustále zvy‰oval, ale nakonec nejen, Ïe
mu Ïádn˘ nedal, Lada je‰tû
musel za Ha‰ka zaplatit útratu!
Nicménû na tûch vzpomínkách
je krásnû vidût, jak byli Ha‰ek
s Ladou naladûni na stejnou
notu, jak spolu souznûli.
I proto Ladovy ilustrace ·vejka
dopadly tak dobﬁe. A dodnes
nejsou pﬁekonané.
Bylo hledání takov˘ch
nahrávek hodnû dobrodruÏné?

Bylo, ale musím podûkovat panu
Gabrielu Goesselovi, kter˘ mû na
nûkteré záznamy upozornil a byl
nápomocen pﬁi ãi‰tûní. DobrodruÏství to urãitû je. Pﬁi digitalizaci nalezen˘ch nahrávek tﬁeba obãas vyjde
najevo, Ïe existují je‰tû dal‰í vzácné
záznamy, od nich se pak odvine dal‰í
hledání.
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PRIMO BALLERINO VLASTMIL HARAPES
KdyÏ se ﬁekne Vlastimil Harapes, následují samé superlativy: skvûl˘, odu‰evnûl˘, precizní, jedineãn˘, ‰piãkov˘. Není u nás známûj‰ího a populárnûj‰ího taneãníka. Profilové DVD je
v tomto pﬁípadû více neÏ na místû. Nov˘ supraphonsk˘ titul nese pﬁiléhav˘ název Primo ballerino a je první vla‰tovkou v mapování pﬁedních osobností na‰í taneãní scény na DVD.

Podílel jste se na v˘bûru, kter˘
va‰e DVD obsahuje?
Ano, spolupracovali jsme s producentkou Supraphonu Naìou
Dvorskou. Ona to pﬁivítala; objednala v‰echny tituly z archivu âT
a z nich jsme pak vybírali. Bylo
toho dost, ale také bylo dost vûcí,
které nebyly pouÏitelné.
Z jak˘ch dÛvodÛ?
Z nejrÛznûj‰ích – ne pﬁíli‰ kvalitní záznam, ‰patné svûtlo, ‰patné
postavení kamery, nevhodné prostﬁedí. A taky se pﬁes velkou snahu
nena‰la jedna vûc, kterou jsem urãitû natoãil – úvod z baletu Giselle
Adolpha Charlese Adama, kter˘

tanãíme s Martou Drottnerovou.
Pamatuji se, Ïe to bylo krásnû natoãené – vÏdyÈ reÏisérem byl tehdy Petr
Weigl.
Je tûÏké snímat balet a umûli to
v âeskoslovenské televizi?
Snímat balet má svá specifika, pﬁi
natáãení jsme vÏdycky do‰li k nûjaké
shodû, televizáci respektovali moji
zku‰enost. KdyÏ jsem ﬁekl reÏisérovi
nebo kameramanovi, Ïe by bylo lep‰í
urãité záleÏitosti snímat jinak, z urãitého úhlu, oni mû poslechli.To máte
jako u fotografie: kdyÏ snímáte prsty
proti oãím, co z nich vidíte? Skoro
nic. Aby bylo vidût, jak jsou dlouhé,
musí se ãlovûk brát z profilu. Podobnû u baletu: taneãník tﬁeba tanãí urãit˘ prvek po diagonále a kameraman
chtûl, abych tanãil proti kameﬁe.
Kamera musí stát tak, aby byla ta diagonála vidût.
Na DVD jsou i bonusy – dokument,
kter˘ vás pﬁedstavuje a taky raritka:
chvíle, kdy v roce 1985 pﬁebíráte
televizní cenu Rolniãka.
I to jsem nabídl k zaﬁazení paní
producentce Dvorské a jí se to líbilo.
Tenkrát to byla velká sláva, vÏdyÈ
jsem získal titul absolutní vítûz, to
znamená, Ïe jsem pﬁedhonil i Karla
Gotta! Jak tehdy, tak dnes je v˘jimeã-
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U nás asi zatím nejsou bûÏná
profilová DVD taneãníkÛ!
Je to u nás ojedinûlé, vlastnû zaãínáme. Jednou to ale musí b˘t poprvé. Ve svûtû je takové vydávání
bûÏné, tam je o balet a o tanec
vÛbec vût‰í zájem. Kromû toho
v zahraniãí existují firmy, kter˘m
záleÏí na zaznamenání tûch kter˘ch
pﬁedstavení. A vycházejí i profilová
DVD velk˘ch hvûzd. Na svûtovém
trhu je nabídka DVD s taneãními
Ïánry veliká a je dobﬁe, Ïe se nyní
Supraphon pustil do zaplnûní této
mezery i na ãeské scénû.
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né, Ïe taneãník mÛÏe úspe‰ne soupeﬁit s hvûzdami populární hudby. Pop
music je jistû oblíbené odvûtví, proto
je taky pﬁístupná nej‰ir‰ímu okruhu
divákÛ.
Vy jste vlastnû z pódia nikdy neode‰el, nicménû: zasteskne se vám
nûkdy po vrcholovém baletu?
Mám ‰testí – v libereckém divadle

pro mû choreograf Franti‰ek Pokorn˘ vloni vytvoﬁil pﬁedstavení Nesnadná cesta k Labutímu jezeru aneb
MistrÛv karambol. Já tam hraju
sebe sama, je to vlastnû taková
taneãní groteska, veselá záleÏitost.
Od téhoÏ choreografa mám na DVD
také ukázku z ãásti Janáãkovy Kreutzerovy sonáty.

VÁNOâNÍ KONCERT PAVLA ·PORCLA & ROMANO
STILO OZDOBÍ ZLATÁ DESKA!
Galakoncert v Divadle Hybernia
Novinkové album Gipsy Way houslového virtuosa Pavla ·porcla, které
nahrál se slovenskou romskou cimbálovou kapelou Romano Stilo, figuruje jiÏ
od svého vydání mezi nejprodávanûj‰ími CD. Îe je nahrávka opravdu velmi
úspû‰ná, potvrzuje fakt, Ïe za pouhé dva mûsíce od svého vydání (17. 10.

2008) dosahuje podle pravidel IFPI statutu Zlaté desky! Cikánské, maìarské,
rumunské lidovky a také skladby Pabla Sarasateho, Johannesa Brahmse ãi
Arama Chaãaturjana – mohou posluchaãi nyní vyslechnout i na Ïivo! Ve stﬁedu 17. 12. 2008 od 19:00 hodin se uskuteãní v praÏském Divadle Hybernia
galakoncert Pavla ·porcla s Romano Stilo nazvan˘ podle alba Gipsy Way.
Umûlci zde pﬁevezmou Zlatou desku
Supraphonu za 5 500 prodan˘ch CD.

Foto: M. Kubica

Australsk˘ ohlas Gipsy Way …
Pozitivní ohlas na nové album
Pavla ·porcla pﬁi‰el z Austrálie.
Z nev‰ední supraphonské nahrávky
nad‰ené vedení australského rádia
ABC Classic FM (je to nejv˘znamnûj‰í australská stanice pro klasickou
hudbu), spou‰tí v rámci svého pravidelného poﬁadu: „CD of the Week“ od
15. prosince 2008 – kaÏdodenní zaﬁazování skladeb do svého vysílání.
Zaãátek roku v EU i v Japonsku…
V lednu 2009 se mimo jiné Pavel
·porcl pﬁedstaví také jako mimoﬁádn˘ host plesu âeské republiky, kter˘
bude poﬁádán u pﬁíleÏitosti pﬁedsednictví Evropské unii v Bruselu.
V prvním pololetí nadcházejícího
roku ãeká populárního houslistu
koncertní
vystoupení
ve Francii,
Portugalsku
a dokonce
i koncertní
návrat do
Japonska.
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