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DÁVNÉ LÁSKY HANY ZAGOROVÉ
Dvaadvacet duetÛ obsahuje novû vydané album Dávné lásky; taky by se mohlo jmenovat tﬁeba Hana Zagorová & Friends. Najdeme tu kousky nahrané s Petrem Rezkem
(samozﬁejmû), ·tefanem Margitou, Drupim, Vlastimilem Harapesem, Karlem Gottem, Petrou JanÛ, Helenou Vondráãkovou a dvojicí HloÏek – Kotvald, ale také tﬁeba
s Borisem Rösnerem, Helenou RÛÏiãkovou, Jurajem Kukurou ãi Josefem Vinkláﬁem. Co píseÀ, to zajímavé svûdectví doby a otisk skuteãn˘ch osobností do ãeské populární
hudby. Díky firmû Supraphon Music si je teì mÛÏeme pﬁipomenout v uceleném a jedineãném kompletu.

To uÏ je ale radost probírat se tím,
co jste vytvoﬁila, a vybírat; nebo ne?
Pﬁiznám se, Ïe to pro mû zase
taková radost není. Udûlat první
vût‰í seznam, to je je‰tû dobré;
ov‰em vyhazovat, eliminovat
a urãovat, které písniãky uÏ se
nevejdou, tedy ta poslední selekce,
to uÏ je docela nároãné. Ke kaÏdé
písniãce máte vztah, tuhle máte
kvÛli nûãemu rád a tamtu máte rád
zase kvÛli nûãemu jinému – a ony
se nakonec nevejdou!

Nazpívala jste pﬁes 760 písniãek;
kolik z toho bylo duetÛ?
Vidíte, to ani pﬁesnû nevím, ale
nebylo by od vûci to zjistit. Pár jich
bylo, ale pﬁesné ãíslo neznám. Asi
by to vûdûli nebo spoãítali v mém
fanklubu.
Album rámují duety s va‰ím souãasn˘m manÏelem ·tefanem Margitou – to byl vá‰ nápad?
Ne, s tím pﬁi‰el pan Svoboda. Ale
nakonec mi ta deska ani nepﬁijde takhle zarámovaná, protoÏe se jmenuje
Dávné lásky a Dávné lásky jsou duet,
kter˘ jsem zpívala s Karlem Gottem.
Îe tam tedy na zaãátku a na konci
zpívá ·tefan, mi z toho uÏ ani tolik
nevystupuje.
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Na albu jsou i dueta s herci, kteﬁí
dnes uÏ neÏijí – Helenou RÛÏiãkovou, Borisem Rösnerem a Josefem
Vinkláﬁem. Myslíte na nû?
Urãitû. Myslím na nû, v‰echna ta
tﬁi natáãení byla úÏasná a je mi líto,
Ïe se ti bájeãní lidé téhle desky nedoÏili … to moÏná zní dost nadutû, ale
tak to nemyslím. Je mi líto, Ïe se
nedoÏili dne‰ního dne. A jsem ráda,
Ïe jsme ty duety natoãili. V‰ichni tﬁi
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Patﬁíte k interpretÛm, kteﬁí si
hlídají dramaturgii a obal desky
od zaãátku do konce nebo to
necháváte na jin˘ch?
Tu první fázi s velkou radostí
nechávám na nûkom jiném, v tomto
pﬁípadû to byl pan Jiﬁí Svoboda.
Udûlal dramaturgick˘ pﬁedv˘bûr,
nad kter˘m jsme se pak se‰li a dolaìovali ho. DÛleÏité jsou samozﬁejmû fotografie, podle mû fotky
album prodávají. JelikoÏ sama fotografuji, vím, jak je to sloÏité a taky
vím, Ïe se na focení musím poﬁádnû pﬁipravit. No a pak pﬁijde finální
v˘bûr písniãek na desku – a ten uÏ
si musím udûlat sama.

byli opravdov˘mi mistry ve svém
oboru a spolupráce s nimi byla bájeãná a krásná. Jsem vdûãná za to, Ïe
jsem je mohla poznat.

Na desce jsou i písnû, které
dosud nevy‰ly. Kde se vzaly?
Jsou to nahrávky vzniklé pro televizi. Vlastnû takové rarity, které
byly vytvoﬁeny pro urãit˘ televizní
poﬁad a zpívám je s kolegy, které
mám ráda (mimochodem – velk˘m
kladem televizních poﬁadÛ je právû
setkávání se s kolegy, se kter˘mi na
sebe jinak nemáme ãas). Pﬁíklad:
píseÀ Kdyby se vrátil ãas jsem zazpívala v poﬁadu Hogo fogo s Helenou Vondráãkovou. Taky moc
hezká spolupráce. Ostatnû – kdybych s nûjakou písní nesouhlasila
nebo s nûk˘m toãit nechtûla, neudûlala bych to.

PAVEL ·PORCL: GIPSY WAY DÁVÁ SMYSL!
Fenomenální a mezi publikem u nás i ve
svûtû velice oblíben˘ ãesk˘ houslista Pavel
·porcl pﬁichází s nov˘m, objevn˘m a na
poslech strhujícím albem – Gipsy Way.
Jde o sestﬁih ze dvou koncertÛ, na kter˘ch
v létû vystoupil s cikánskou kapelou
Romano stilo, ãili Romsk˘ styl. Pavla
·porcla se tedy nejdﬁív ptáme:

Hrajete na cimbál – alespoÀ tro‰ku?
Pﬁed nûkolika dny jsem to ve sklípku zkou‰el, ale opravdu jenom zkou‰el … Ne, na cimbál neumím. To pﬁenechávám odborníkÛm.
Je pro vás (jako gadÏu) jednodu‰‰í
hrát muziku, která, jak ﬁíkáte, není
ten úplne nejrom‰tûj‰í styl?
Nevím, jestli to je jednodu‰‰í. KaÏ-

Jak jste se s kapelou Romano stilo
dali dohromady?
Asi pﬁed rokem a pÛl mû kluci
pozvali ke spoluúãinkování na jednom benefiãním koncertu v Bratislavû. KdyÏ jsem pak pﬁem˘‰lel
o novém nahrávacím projektu,
napadlo mû, Ïe bych mohl nové
album nahrát právû s nimi.
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Dá se struãnû popsat romsk˘
hudební styl?
To asi ne, navíc Romano stilo nehraje pouze ãistû romsk˘m stylem. Na
nové desce máme i jazzové vsuvky,
navíc kluci mají v kapele i klavír, takÏe
to opravdu není ten úplne nejrom‰tûj‰í styl. Ta hudba je ale úÏasnû Ïivelná.
A k tomu v‰emu: já osobnû miluji cimbál, a to i moravsk˘ – spojení s klukama z Romano stilo je ale je‰tû daleko
Ïivelnûj‰í a daleko rychlej‰í.

‰lo, jsem jezdil zkou‰et do Bratislavy.
Pﬁíprava nahrávky byla tedy velice
intenzivní, mnohdy aÏ hektická.

dopádnû to beru jako obohacení té
hudby, která uÏ existuje. Na na‰em
novém CD není ov‰em jenom repertoár, kter˘ by byl ãasto hran˘, deska
obsahuje také repertoár z klasické
muziky, jako napﬁíklad BrahmsÛv
pát˘ Uhersk˘ tanec, ChaãaturjanÛv
·avlov˘ tanec a Cikánské melodie
Pabla de Sarasateho. Je tu dokonce
i kousek od Johanna Sebastiana
Bacha. SnaÏili jsme se o co nejrozmanitûj‰í repertoár. Já jsem se ho pﬁitom
musel cel˘ nauãit za mûsíc a pÛl! V té
dobû jsem samozﬁejmû hrál své koncerty, a mezi nimi, kdyÏ to jen trochu

Deska je klasick˘m „Ïiváãem“ …
Ano, v‰echno, co jsme nahráli, se
na album ve‰lo, jsou tam v‰echny
potlesky, je z toho cítit skvûlá atmosféra, která bûhem koncertÛ panovala. Je to tedy Ïiv˘ záznam se v‰ím
v‰udy, se v‰ím, co k tomu patﬁí.
Je pravda, Ïe jste pﬁi‰el do Supraphonu a ﬁekl jste „Mám skvûlou
kapelu, natoãíme cédéãko“, a natoãili jste cédeãko?
Je to pﬁesnû tak. Na‰tûstí vedení
Supraphonu je hodnû flexibilní
a dÛvûﬁuje mi, takÏe mi v Supraphonu
ﬁekli, Ïe tedy ano. V tu chvíli jsem
je‰tû ani já nevûdûl, co budeme toãit,
jak bude album vypadat. Na finálním
repertoáru jsme se dohodli ãtrnáct
dní, moÏná je‰tû míÀ, pﬁed koncertem. Nebyla to snadná cesta, zkou‰eli
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jsme i nûkolik dal‰ích skladeb, nakonec jsme vybrali repertoár podle toho,
o ãem uÏ jsem mluvil: aby byl zajímav˘, pestr˘ a logick˘. Chtûli jsme, aby
to CD dávalo smysl, ta pﬁíprava opravdu nebyla jednoduchá. Nakonec se to
ale povedlo, cédeãko jsme, myslím si,
dali docela dobﬁe dohromady. Mám za
to, Ïe smysl dává.
Umíte nûco romsky?
·ukar ‰unibe. To znamená hezk˘
poslech!
top

PAVEL ·PORCL KONCERTY:
11.
14.
15.
19.
24.
26.
30.
14.
17.
19.
26.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
12.
12.
12.
12.

Fr˘dek-Místek
Pardubice
Îìár nad Sázavou
Písek
Nov˘ Bor
Teplice
Pﬁíbram
Kozel
Praha – Divadlo Hybernia
·ternberk
Sedlãany
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YVETTA SIMONOVÁ: NA TU SLÁVU NIKDY NEZAPOMENU!

Vybírala jste písnû na dvojalbum
sama?
Ne, Supraphon má ‰ikovné dramaturgy a ti je vybrali. Sáhli po tûch nejúspû‰nûj‰ích. Kdybych je vybírala
sama, vybrala bych i tam nûkteré, které
lahodí mému srdci – a na ty úspe‰né
by se tﬁeba nedostalo. S v˘bûrem jsem
spokojená. Supraphon mi udûlal velkou radost.
Na kﬁtu va‰eho nového dvojcédéãka byla velká sláva!
Taky to bylo v den m˘ch narozenin
a pﬁi‰la spousta gratulantÛ, kteﬁí mû
moc potû‰ili. Jitka Zelenková s Helenou Vondráãkovou zazpívaly gratulaãní píseÀ, od Supraphonu jsem dostala
jubilejní platinovou desku. Musím ﬁíct,
Ïe na tu oslavu nikdy nezapomenu!
UÏ se hodnû mluvilo o va‰em
jménû: Yvetta bylo na svoji dobu
velmi neobvyklé kﬁestní a Simonová
není va‰e pÛvodní pﬁíjmení. Jak
k tomu do‰lo?
Simonovou mi vybral Jan Werich,
tedy on tenkrát napsal na papírek

nûkolik návrhÛ a mezi nimi i „sajmon, sajmonová“. Onehdy totiÏ pﬁi‰el k mému muÏi a ﬁekl: Franti‰ku, ta
tvoje Ïena se pﬁece nemÛÏe jako zpûvaãka jmenovat Spurná! ManÏel ale
trval na tom, abych mûla stejné iniciály, tedy Y. S. Monogram byl totiÏ
tehdy i na baãkÛrkách, takÏe to bylo
fakt zapotﬁebí! Od té doby jsem
Simonová. A ta Yvetta – to je jméno
podle zámeck˘ch pánÛ z PaﬁíÏe, na‰i
na to mûli slabost. UÏ tenkrát jsem si
ale uvûdomovala, jak se tohle jméno
bude krásnû vyjímat na plakátech!
Máte poﬁád ten lísteãek s Werichov˘mi návrhy?
Nûkde ano, ale zrovna ho nemÛÏu
najít.
Do povûdomí vstoupilo va‰e pûvecké duo s Milanem Chladilem, první
duet jste ale nazpívala s Richardem
Adamem!
Ano, to byl úplne první duet, kter˘
jsem zpívala v rádiu. Tehdy byly rozhlasové pﬁenosy se v‰ím v‰udy, kdyÏ
se nûkdo spletl, omluvil se a jelo se

Foto: M. Kubica

Yveta Simonová slaví (osmdesátku), Supraphon slaví s ní a se Supraphonem v‰ichni
posluchaãi a v‰ichni, kteﬁí máme tuto zpûvaãku rádi. Je ve vynikající formû, stále
vystupuje, má ohromn˘, chvilkami bﬁitk˘, aÏ ãern˘ smysl pro humor a umí si dûlat
legraci i sama ze sebe. Klobouk dolÛ! Kﬁest nového dvojalba paní Yvetty nazvaného
Dárek na památku se nesl ve slavnostním a (i s oním zmínûn˘m humorem) také
dÛstojném duchu. Pﬁesnû v takovém, jak˘ si na‰e pﬁední zpûvaãka zaslouÏí a jak˘ umí
vytvoﬁit. Je to dáma se v‰ím v‰udy. V‰echno nejlep‰í, paní Simonová!

dál. Tenhle duet, jmenoval se Pﬁíbûh
na‰í lásky, jsme tedy nazpívali
s Richardem Adamem, vysílalo se
v sobotu veãer, televize tenkrát nebyla, v‰ichni byli u rádia. A lidi si pak
vynutili, abychom tuhle písniãku
nazpívali u Supraphonu na desky,
i kdyÏ uÏ jednou nahraná byla.

Ïel, vÛbec nepotkaly. Prostû za mnou
pﬁi‰li tvÛrci filmu Jiﬁí Brdeãka a skladatel Vlastimil Hála, jestli bych tam
nezazpívala pár písniãek. Zazpívala
jsem je. K filmu mám totiÏ odjakÏiva
blízko, jsem velk˘ fanda, ãeské filmy
miluji.

A tenhle duet na va‰em novém
dvojalbu nemÛÏe chybût …
Je tam, ta nahrávka pochází z roku
1956.
Na albu je i píseÀ KdyÏ v baru
houstne d˘m z filmu Limonádov˘
Joe. SvÛj hlas jste v ní propÛjãila
Kvûtû Fialové.
Ano, a pﬁitom jsme se tenkrát, bohu-
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LUBOMÍR BRABEC: DESKA NA OSLAVU
DVACETILETÉ SPOLUPRÁCE SE SUPRAPHONEM
Kytarov˘ virtuóz Lubomír Brabec sklízí plody své práce a pﬁitom tû‰í své ãetné fanou‰ky: u firmy Supraphon Music vydává první ze dvou plánovan˘ch „bestovek“, Guitar Solo
Collection. Shrnuje sólové nahrávky skladeb rÛzn˘ch období a rÛzn˘ch autorÛ – od Bacha po Tedesca a Granadose. Druhé album by mûlo obsahovat koncertní záznamy
s orchestrem. Pro obû je v supraphonském archivu z ãeho vybírat.
Podle ãeho jste tedy vybíral?
Vybral jsem ty nahrávky, o kter˘ch
jsem si myslel, Ïe se mi nejvíc povedly. S dramaturgy v Supraphonu jsme
se pak radili, dohadovali, pﬁehazovali, ﬁadili, sestavovali. Na album jsme
k tûm zásadním zaﬁadili i takové
moÏná ménû závaÏné, ale posluchaãsky nesmírnû vdûãné a oblíbené
kousky, nûco jako pﬁídavky. Dohromady to pûknû ladí.

L. Brabec s kmotrem CD A. Königsmarkem

Foto: M. Kubica

S v˘razn˘m zastoupením hudby
‰panelské!
Logicky. Na rozdíl od jin˘ch
státÛ, kde kytara proÏívala období
vût‰í ãi men‰í módy nebo zapomnûní, se ve ·panûlsku na tento nástroj
nikdy nezapomnûlo. Ba co víc:
kytara tu vÏdycky byla nejpopulárnûj‰í.

U Supraphonu máte zﬁejmû nejrozsáhlej‰í diskografii, je to tak?
Je to pﬁesnû tak. Pﬁed vydáním alba
Guitar Solo Collection jsme to v‰echno sepsali – a já jsem se aÏ zdûsil,
kolik jsem toho pro Supraphon

nahrál. KdyÏ se to seãte, vyjde nám
více neÏ tﬁicet hodin hudby! Z takového materiálu se vybírá opravdu
dobﬁe, no, spí‰ byl problém, co vyﬁadit. StopáÏ jednoho alba je pro tento
úãel pﬁíli‰ krátká.

Va‰e spolupráce se Supraphonem
trvá uÏ dvacet let a je lemována ãetn˘mi úspûchy.
To je pravda a album Guitar Solo
Collection je tím pádem tak trochu
jubilejní deskou. Za tûch dvacet let
jsme spoleãnû stvoﬁili ﬁadu úspû‰n˘ch nahrávek a desek, za prodejnost
nûkter˘ch z nich jsem byl ocenûn
zlat˘mi deskami a na kontû mám
dokonce i jednu platinovou!

KdyÏ dostanete zlatou desku, je to
pro vás poﬁád je‰tû událost?
Popravdû – ãlovûk má asi nejvût‰í
radost z té svojí první. Ta moje první
zlatá deska byla je‰tû za desku ãernou, za album Transformace, které
jsme v Supraphonu nahráli s Karlem
Vágnerem. Mimochodem – dodnes
visí v Bontonlandu na Václavském
námûstí, coÏ mû velice tû‰í.
Mluvili jsme o dvou „bestofkách“,
nebude i tﬁetí právû s crossoverov˘mi nahrávkami (jako je tﬁeba zmínûná Transformace)?
To by nebylo ‰patné, Transformace
mûla obrovsk˘ úspech; pﬁitom se do
nás tenkrát kdekdo pustil, Ïe ‰lapeme
po klasicích. Paradoxem je, Ïe mnozí
z tûch, kteﬁí nás tenkrát kritizovali, se
postupem doby sami do podobn˘ch
projektÛ pou‰tûli. Crossoverová alba
má dnes vût‰ina z nich.
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âECHOMOR CHYSTÁ
VÁNOâNÍ P¤EKVAPENÍ…

KRYLOVA VÍRA, LÁSKA, NADùJE
A VZK¤Í·ENÍ V POEZII I PÍSNIâKÁCH!

V tûchto dnech skupina âechomor dokonãuje nové CD, které je souãástí rozsáhlej‰ího
projektu o povûstech a legendách star˘ch hradÛ a zámkÛ…
Krása a síla emotivních lidov˘ch písní spolu s magick˘mi pﬁíbûhy, to je mimoﬁádné spojení
– âechomor a povûsti star˘ch hradÛ!

V rÛznorodû jubilejním osmiãkovém roce vydaly archivy dal‰í svûdectví o písniãkáﬁov˘ch
jizvách ze zrady a nadûjích z víry!

Foto: archiv

tucha a Poklad bezhlavého rytíﬁe na
CD Povûsti moravsk˘ch hradÛ
a zámkÛ vypráví Miroslav Vladyka.
V‰echny tyto povûsti se váÏí, podobnû jako písnû, k mystick˘m místÛm
zpûvné Moravy.
Na jaro 2009 je jiÏ plánováno
pokraãování na CD Povûsti ãesk˘ch
hradÛ a zámkÛ a na podzim i CD
o slezsk˘ch hradech a zámcích.
V pﬁípravách je i speciální letní koncertní turné.

Foto: M. Kubica
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Milovníci lidov˘ch písní, oslaven˘ch a proslaven˘ch kapelou âechomor a zároveÀ ti, kteﬁí mají rádi
tajemno, staré povûsti, stra‰idla
a záhady, ti v‰ichni budou mít na
novém CD pastvu pro u‰i i prostor
pro vlastní fantazii. Hrady a zámky se
ve své tajuplnosti odpradávna tyãily
nad krajinou a vyvolávaly v podzámãí legendy, tradované po generace –
o ukryt˘ch pokladech, ãertech, nadpﬁirozen˘ch bytostech, o zázracích.
Mistﬁi úprav moravského hudebního
folkloru, kapela âechomor, umí
z dávného notového záznamu a textu
vytvoﬁit píseÀ, která udeﬁí jakoby
zbrusu nová, ale zakoﬁenûná ve v‰ech
starobyl˘ch pramenech, fascinujících
krásou a silou emocí. Pﬁíbûhy nazvané Modrovous, Komteska Muzika,
Jasmína, Kamenná tváﬁ, Katova pﬁed-

Základem nového v˘bûrového alba Akordy
jsou v‰echny skladby z EP Carmina Resurrectionis, doplnûné, zãásti podle pÛvodních Krylov˘ch konceptÛ, dal‰ími písnûmi a ver‰i k tématu. Jako pﬁedûly mezi jednotliv˘mi bloky slouÏí
autorovy ãtyﬁi krátké kytarové improvizace, uvádûjící dal‰ích celkem 27 nahrávek – a pojmenovávající celé album. Vedle nûkolika nahrávek jiÏ
znám˘ch a slavn˘ch Prsten s kamejí, Pﬁeludium,
SU 5892-2
Habet nebo Pieta) tu usly‰íte pﬁedev‰ím zajímavé variantní záznamy z let 1974 aÏ 1991, zachycující Kryla v rozliãn˘ch umûleck˘ch i lidsk˘ch náladách, vÏdy ale jako nezamûnitelnû zapáleného vypravûãe pﬁíbûhÛ a vykladaãe citÛ. Od vteﬁinov˘ch básní pﬁes klasické písniãky aÏ
k dvanáctiminutovému monolitu Pochyby je to originální Kryl, tedy skrytû
laskav˘ i v sarkasmu, posmutnûl˘ ve smíchu a s tu‰ením slunce i uprostﬁed
nejtemnûj‰í noci: Lilie, Gloria, Hlas, Dopisy nebo Zkou‰ka dospûlosti vítanû
jinak – a v bookletu navíc najdete dal‰í ver‰e, kresby a fotky.
Album Karel Kryl Akordy vychází: 14. listopadu 2008.

HELENA RÒÎIâKOVÁ JAK JI MÁME RÁDI
Divadle Na zábradlí ãi v Prozatímním divadle F. R. âecha. A samozﬁejmû vystupovala v bezpoãtu kabaretÛ,
estrád, scének a skeãÛ. Mnohé z nich
byly natáãeny pro âeskoslovenskou
a âeskou televizi. A mnohé z nich
zaznamenává nové DVD firmy Supraphon Music nazvané AÈ Ïije
smích!.
Helenu RÛÏiãkovou na nûm najdeme takovou, jakou ji známe a máme
rádi: veselou, vtipnou, vlídnou
k partnerÛm – i kdyÏ je mnohdy pﬁehrává, ãasto zpívající a vÏdycky
s umûním dûlat si legraci i ze sebe

KATAPULT – TURNÉ
NA ROZLOUâENOU 2008
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Dají-li se u nûjaké hereãky pouÏít
v tom nejlep‰ím slova smyslu pﬁívlastky „lidová“ a „oblíbená“, je to
jistû Helena RÛÏiãková. Nepﬁehlédnutelná dáma s osobit˘m smyslem
pro humor, ale také velmi siln˘m
cítûním pro druhé, a samozﬁejmû
i vynikající umûlkynû, zemﬁela
pﬁed více neÏ ãtyﬁmi lety; díky záznamové technice si ji ale mÛÏeme
pﬁipomínat dodnes – a jistû si ji
budou pﬁipomínat dal‰í a dal‰í
generace po nás. VÏdy znovu nás
potû‰í filmová trilogie o rodinû
Homolkov˘ch, Schormovi Psi
a lidé, film Pane, vy jste vdova,
seriály Pﬁítelkynû z domu smutku
a Vlak dûtství a nadûje a samozﬁejmû také pohádky – Dívka na ko‰tûti, Tﬁi oﬁí‰ky pro Popelku, Honza
málem králem a O princeznû Jasnûnce a létajícím ‰evci. Své pﬁíznivce má i série filmÛ Slunce, seno
a …, snímky Zítra to roztoãíme,
drahou‰ku, Co je doma, to se poãítá, pánové, Trhala fialky dynamitem a Fontána pro Zuzanu 2. Svoji
poslední roli ztvárnila Helena
RÛÏiãková ve filmu reÏiséra ZdeÀka Tro‰ky KameÀák 2. Mimochodem – pﬁed kamerou stála poprvé
v roce 1940 – vedle Terezie Brzkové v Babiãce. Ve ãtyﬁech letech
stála poprvé i na jevi‰ti – a to
v baletu! Divadlo posléze hrála
napﬁíklad v âinoherním klubu,

samé. Ale nejen tohle DVD zaznamenává. Televizní a filmov˘ archiv
nabídl ukázky z jejího v‰estranného hereckého umûní; DVD pﬁipomíná kreace Heleny RÛÏiãkové
v pohádkách, komediích i váÏn˘ch
seriálech. A obsahuje i jednu ukázku jejího hereckého umu – v Kaãerovû inscenaci Revizora v âinoherním klubu z roku 1967. Helenu
RÛÏiãkovou tu máme jako na dlani,
v mnoha jejích podobách. Supraphonsk˘ disk tak pﬁipomíná nejen
vynikající hereãku, ale mezi ﬁádky
i dobrého ãlovûka, kter˘, aã sám
tûÏce nemocen, dokázal dávat
nadûji druh˘m. „Helena se stala
ãlenem kaÏdé rodiny v této republice, symbolem ãe‰ství v tom dobrém
slova smyslu,“ ﬁekl o RÛÏiãkové
Zdenûk Tro‰ka. Nûco na tom bude.
Top

08. 11. Velhartice – KD
13. 11. Praha – KC Novodvorská
19. 11. Pelhﬁimov – KD
24. 11. Pardubice – KD Hronovická
27. 11. Praha – Futurum – VYPRODÁNO!
02. 12. Franti‰kovy Láznû –
Divadlo B. Nûmcové
04. 12. Zlín – Velké kino
06. 12. KadaÀ – Orfeum
09. 12. PlzeÀ – DK Inwest
13. 12. Cheb – Produkãní centrum
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