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LUBO· POSPÍ·IL:
Svoje texty nezpívám
Lubo‰ Pospí‰il pﬁichází se zcela nov˘m
studiov˘m albem nazvan˘m Pﬁíznaky
lásky. Charakteristick˘ hlas a zpûv, originální muzika, texty Pavla ·ruta ãi Franti‰ka Stralczynského a spolupráce s mlad˘mi
muzikanty – to jsou okolnosti, které tohle
album povy‰ují na hudební událost.
Sám Pospí‰il prohlásil, Ïe generaãní rozdíly a z nich plynoucí moÏné spory o pojetí
muziky (Pospí‰il, Zatloukal „versus“ ostatní ãlenové obnovené kapely 5P) byly
zaÏehnány na první zkou‰ce. Tak se
ptáme:

Jsou na va‰em novém albu samé
novinky nebo jste sáhl i do ‰uplíku?
Je tam jedna píseÀ, pro desku
dÛleÏitá, má i souvislost s názvem
celého alba. Album se jmenuje Pﬁíznaky lásky – to je název sbírky
básní Roberta Gravese, jak ji v 70.
letech minulého století pﬁebásnil
Pavel ·rut. Na své první desce jsem
mûl jednu báseÀ z této sbírky, pak
pﬁi‰ly dal‰í a teì jsme nahráli píseÀ
RÛÏe z kvûtináﬁství. Ta existuje uÏ
del‰í dobu, na nové desce tedy
vlastnû uzavírá oblouk, kter˘ zaãal
v 70. letech onou sbírkou.
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Jin˘mi slovy: RÛÏe z kvûtináﬁství
je „pﬁeloÏená“ báseÀ Roberta Gravese...
Nedá se ﬁíct „pﬁeloÏená“. Pavel
·rut pﬁebásÀuje a od originálu se
tu více, tu ménû odchyluje. Do
pﬁevedené básnû dává spoustu
„svého“. Pﬁeklady to tedy nejsou...
i kdyÏ Pavel ·rut dostal vloni
právû za pﬁebásnûní téhle sbírky
v˘znamnou pﬁekladatelskou cenu.
I to je pro mû dÛleÏit˘ moment
a radost z toho, Ïe jsem svoji
novou desku mohl právû takhle
nazvat.

Bál jste se moÏn˘ch problémÛ?
Ani ne. VÏdycky jsem se st˘kal
s mlad˘mi lidmi, nûkdy cílenû,
nûkdy náhodnû – a nikdy jsem
nemûl problémy s nimi komunikovat. Urãitá obava z rozdíln˘ch
hudebních názorÛ by tu b˘t mohla,
pﬁeci jenom v tomhle je vûkov˘ rozdíl dÛleÏit˘; hned v prvním okamÏiku jsem ale poznal, Ïe moji spoluhráãi jsou bigbíÈáci, byÈ mladí, Ïe
jsme na jedné vlnû.

Dal‰í písnû jsou tedy nové!
Více neÏ polovina z nich byla
dûlaná právû pro tenhle projekt,
jsou tedy zcela nové.
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Pﬁijdou nûkdy s nûãím, co by vás
nenapadlo?
Samozﬁejmû. Rád si poslechnu
názory a zku‰enosti jejich generace,
jako oni vydrÏí – nûkdy aÏ nepochopitelnû dlouho – poslouchat, co
v‰echno jsme zaÏili my s Bohou‰em Zatloukalem. V tomhle se to
tedy pﬁíjemnû prolíná.

Vy sám jste se jako textaﬁ nikdy
moc neprezentoval. Proã?
Obãas nûjaké texty pí‰u, ale
nezpívám je. V situaci, kdy tu jsou
texty Pavla ·ruta, Franti‰ka Stralczynského nebo zhudebnûná díla
básníkÛ, se k tomu moje texty
nehodí, já pﬁem˘‰lím jin˘m zpÛsobem. Byl bych tﬁeba schopen psát
texty pro nûkoho jiného, pro sebe to
ale neumím.
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Aãkoliv âe‰i loni utratili za hudbu o 40 milionÛ ménû a v˘raznû klesal prodej fyzick˘ch
hudebních nosiãÛ, spoleãnost Supraphon
Music naopak vykazuje nárÛst. Statistika
podílu Supraphonu na trhu s nahrávkami
domácího popu to jasnû dokazuje: v roce
2005 Supraphon mûl 12, 7 % v roce 2006:
13, 7% a loni zv˘‰il svÛj podíl na trhu
s nahrávkami domácího popu na 18,5% !
Supraphon Music v roce 2007 uvedl
na trh celkem 110 titulÛ, z toho 21
titulÛ prezentující novû poﬁízené zvukové nahrávky, 9 titulÛ na DVD a 80
titulÛ z archivu spoleãnosti. Dle oficiálních v˘sledkÛ IFPI âR za rok 2007 si
spoleãnost upevnila vedoucí postavení v market share klasické hudby
s 43,7% podílem na domácím trhu.
Supraphon Music dlouhodobû
zaujímá vedoucí postavení v pro-
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dukci mluveného slova na tuzemském trhu. Îebﬁíãek nejprodávanûj‰ích titulÛ (sestavovan˘ IFPI – âR)
mluveného slova obsadily tituly
Supraphonu z 80%. V roce 2007 se
zároveÀ podaﬁilo v˘raznû zv˘‰it
market share domácí pop z 13,7% na
18,5% a spoleãnost tak obsadila tﬁetí
pozici na domácím trhu hned za
vydavatelstvími Universal Music
a EMI.
Supraphon Music úspû‰nû vyváÏí
produkci klasické hudby do celého
svûta. Z celkov˘ch prodejÛ klasické
hudby ãiní podíl exportu cca 50%.
V roce 2007 spoleãnost vstoupila
úspû‰nû se sv˘m katalogem na server
i-legalne, kter˘ zaji‰Èuje digitální
prodej hudby. Od zaãátku leto‰ního
roku Supraphon Music zahájil spolupráci s dal‰ím v˘znamn˘m internetov˘m obchodem se stahovanou hud-
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bou: allmusic.cz spoleãnosti Vltava
Stores.
Supraphon Music se v pﬁí‰tím
období zamûﬁí na své nejsilnûj‰í
stránky, kter˘mi jsou pﬁedev‰ím rozsáhl˘ archiv zvukov˘ch nahrávek,
kvalitní, známá a tradiãní ochranná
znaãka v tuzemsku i v zahraniãí, spolupráce s ãesk˘mi interprety ve
v‰ech hudebních Ïánrech a v oblasti
mluveného slova.
V nejbliÏ‰í dobû Supraphon Music
chystá mnoho novinek. Napﬁíklad CD
a DVD legendy ãeského beatu Blue
Effect, nové ﬁadové album Lubo‰e
Pospí‰ila, luxusní vydání kolekce nejvût‰ích hitÛ k jubileu popové formace
Golden Kids, DVD nejúspû‰nûj‰ích
hitÛ Karla Gotta z 80. let, CD premiéru unikátních nahrávek americk˘ch
lidov˘ch písniãek v podání Jana Wericha, pokraãování kolekce Karla Kryla

i n t e r p r e t Û m
– nyní albem Plaváãek. Své druhé
album na konci bﬁezna vydá nadûjná
pop punková skupina Rybiãky 48.
V klasické hudbû se chystá Supraphon vydat napﬁíklad novou nahrávku
Braniborsk˘ch koncertÛ J. S. Bacha
v provedení souboru Musica Florea,
CD debut dirigenta Tomá‰e Netopila
nebo i komplet symfonií Bohuslava
MartinÛ se Symfonick˘m orchestrem
âeského rozhlasu. V leto‰ním roce
potû‰í své pﬁíznivce nov˘mi alby
i exkluzivní umûlci Supraphonu:
houslista Pavel ·porcl, dirigent Jakub
HrÛ‰a, Kvarteto Pavla Haase, Smetanovo trio a také napﬁíklad mlad˘ violoncellista Tomá‰ Jamník.
Novou nahrávku a dvû reedice
chystá pro Supraphon rovnûÏ Divadlo Spejbla & Hurvínka, které patﬁí
jiÏ trvale mezi nejúspû‰nûj‰í interprety v oblasti mluveného slova.
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S PETREM SPÁLEN¯M
BYLO, JE A BUDE FAJN
Po v˘bûrovém dvojalbu Obyãejn˘ muÏ (z roku 2004) pﬁichází Supraphon s deskou, která je doplÀuje. CD nazvané Bylo fajn by ale klidnû mohlo existovat
i samo o sobû. Co píseÀ, to kvalita, navíc v nezamûnitelném podání „malého velkého muÏe“ ãeské pop music Petra Spáleného. Sám interpret mûl ze zaﬁazení
nûkter˘ch dávn˘ch písní oãividnou radost.
Dostaly se na toto album nûkteré
písnû, na které se z nejrÛznûj‰ích
dÛvodÛ nedostalo u dvojalba
Obyãejn˘ muÏ a kter˘ch vám bylo
líto?
Dostaly, koneãnû se na v˘bûrovce
objevily tﬁeba Meãíky. A jsou tu i písniãky StáÀa a Obraz v kaluÏi. Nûkteré písnû, které tu jsou, se na cédeãku
objevují vÛbec poprvé. Je to v˘bûr
písní nahran˘ch od roku 1969 do
souãasnosti, mnohé z nich nebyly
sly‰et dost dlouho.

Cítil jste nostalgii, kdyÏ jste ji po
tﬁiceti letech nahrával znovu?
Ne, nostalgie v tom nebyla. Bylo to
ohromnû fajn. Lenka je taková legraãní vûc, pﬁíjemná, hrají v ní nûkolikery housle a saxofon, takov˘ jakoby
‰raml. Nostalgicky to neberu, jen
jsem chtûl, aby byla nahrána technicky kvalitnû a aby se v té kvalitû
dostala k posluchaãÛm.

Na v˘bûru je i píseÀ s názvem
Lenka, pomûrnû stará, ale teì novû
nahraná. Proã jste ji znovu natoãil?
Tahle písniãka se mi líbila, kdysi
dávno jsem ji nahrál na singl. Ta
nahrávka byla ale technicky dost
‰patná, nevím, ãím to bylo, moÏná
nám pﬁi natáãení ve studiu ujely
nohy … Nahráli jsme ji tedy znovu,
teì jsem s jejím zvukem spokojen,
koneãnû dostala takov˘ aÏ jiÏansk˘
‰mrnc. Spadá ale do doby 70. let, je
to country písniãka a jak ﬁíkám, mûl
jsem ji rád.
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VIKTOR SODOMA:
Matadors byli m˘m
vrcholem
V ediãní ﬁadû Pop Galerie vydává Supraphon Music i portrét osobitého zpûváka
Viktora Sodomy. Jeho hudební cesty byly
rozliãné a písniãky Ïánrovû pestré; album
pﬁiná‰í dvacet hitÛ, které tuhle cestu
velmi zdaﬁile mapují.
Jak je tûÏké vybírat na takovou
desku písnû?
Je to tûÏké. Musím ﬁíct, Ïe nûkteré
z tûch, které mám rád, se na to album
nedostaly, napﬁíklad Halabala Rock’n’roll a Kytaro, hrej. BohuÏel nedorazila vãas autorská práva ãi souhlas
s uvedením. Jinak je to ale zajímav˘
prÛﬁez cel˘m tím m˘m Ïivotem.
A taky Ïánrovû hodnû pestr˘,
jako byla pestrá va‰e dráha. Jste na
to py‰n˘ nebo byste si nûjaké to
období radûji odpustil?
Já jsem chtûl vÏdycky zpívat bigbít, po tom touÏím cel˘ Ïivot. Byly
ale doby, hlavnû v 70. letech minulého století, kdy to ne‰lo. Bigbít byl
na indexu a já jsem potﬁeboval prostﬁedky k tomu, abych uÏivil rodinu. Tak jsem zpíval pop music.
V˘bûrová deska vám vy‰la uÏ
pﬁed dvanácti lety; v ãem se tato
nová li‰í od té star‰í?
Zásadní rozdíl je v tom, Ïe na
desce ze supraphonské Pop Galerie je
skuteãn˘ prÛﬁez mojí kariérou. Je tu
skupina Matadors, Orchestr Václava
Zahradníka, Orchestr Karla Vlacha,
kapela Karla Vágnera i skupina
F. R. âecha, a tedy popík. Na té staré
desce jsou pﬁedev‰ím hity, které jsem
dûlal s Franti‰kem Ringem âechem.

Foto: O. Dlabola

Foto: M. Kubica
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Urãitû! To byl ten úplnû nejvy‰‰í
vrchol mojí hudební ãinnosti.
·koda, Ïe se v tom nedalo pokraãovat, ale takov˘ uÏ je Ïivot.
Období Matadors je na va‰em
novém albu pomûrnû dost zastoupeno!
Ano, na desce je sedm vûcí s Matadors, coÏ je relativnû dost. A je to
samozﬁejmû dobﬁe. Tento repertoár
dûlám vlastnû poﬁád, jak s George &
Beathovens, tak s Matadors Memory.
BohuÏel ze star˘ch Matadors uÏ jsme
zbyli jenom tﬁi, kteﬁí mÛÏeme tuhle
muziku dûlat: já, Honza Obermayer
a Radim Hladík.
A pilnû koncertujete…
Vloni v únoru jsme mûli sérii
koncertÛ, pﬁi kter˘ch jsme se pokusili vrátit kapelu Matadors na pódium. Spojili jsme se k tomu se skupinou Blue Effect, s Vláìou Mi‰íkem
a Le‰kem Semelkou, a kapelou New
Blue Effect, coÏ je nov˘ projekt
Radima Hladíka. V‰echna na‰e
vystoupení byla vyprodaná, ta série
mûla obrovsk˘ úspûch, do Lucerna
Music Baru se natûsnalo tisíc lidí!
Teì vyráÏíme na turné po Moravû
a 31. bﬁezna se vracíme do Lucerna
Music Baru. V rámci koncertu tu
pokﬁtíme i DVD, které jsme loni
natoãili právû tady.

Kouzlo nechtûného a pÛvab neãekan˘ch souvislostí vytváﬁí z této ﬁady
CD nejen zábavn˘ a úsmûvn˘ artefakt, ale jakoby muzeálnû zachycuje
i pﬁedstavu o dobû totality. Vrcholn˘mi momenty právû vydávaného ãtvr-

Sám jste se vyjádﬁil, Ïe vrcholem
va‰í kariéry bylo zﬁejmû úãinkování se skupinou Matadors…

tého CD s podtitulem Rudí baviãi jsou napﬁíklad: propagaãní agitka Kulturní brigády Radost, vychvalující Ïivot nemluvÀat v jeslích, ãastu‰ky sester Fjodorov˘ch, parafráze Stalinova a Leninova projevu
v neobratné interpretaci Antonína Zápotockého ãi glosa ZdeÀka
Nejedlého k mûnové reformû. Jejím resumé je tvrzení, Ïe místo
star˘ch ‰patn˘ch penûz dostanou nyní v‰ichni sice penûz ménû,
ale budou to zato peníze krásné a nové. Jednotlivá CD jsou vybavena booklety s dobov˘mi fotografiemi a dnes jiÏ raritními grafick˘mi „úlety“ reálného socialismu.

NOVINKA
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Dvojice VodÀansk˘ & Skoumal se má za ãím ohlíÏet. Na svém kontû má ﬁadu populárních
pﬁedstavení, scének a písní, spoustu divákÛ, kteﬁí i na jejich koncertech hledali trochu nadûje
v politickém marasmu, a samozﬁejmû i zákazy a dal‰í potíÏe. Tohle v‰echno oÏívá na novém
kompletu ãtyﬁ CD nazvaném Îivot a dílo. Zaznamenává písniãky, situaãní koláÏe a divadelní
improvizace z pﬁedstavení S úsmûvem idiota, Hurá na Bastilu, S úsmûvem Donkichota,
Od pÛl jednej do ãtvrt na 3 a Veãírek rozpadl˘ch dvojic. K tomu v‰emu nabízí i ‰estatﬁicet (!)
bonusÛ, z toho jedenadvacet (!) nikdy nevydan˘ch záznamÛ. Dobr˘ dÛvod s obûma pány
trochu zavzpomínat.
PETR SKOUMAL
Jak vznikalo ãtyﬁcédéãko VodÀansk˘ & Skoumal – Îivot a dílo?
Vychází z LP legálnû vydan˘ch
Supraphonem kdysi dávno, v dobách,
kdy zaãínala normalizace. Tyto vûci
byly doplnûny z archivÛ. KdyÏ jsme
vystupovali v klubech, ãasto to nûkdo
natáãel – je‰tû na pﬁístroje typu Sonet
Duo a podobné. Tûchto nahrávek je
ohromné mnoÏství, takÏe po vyãi‰tûní
se z nich dalo je‰tû vybrat dost vûcí,
které dosud nikdy nevy‰ly.
Jak velká byla cenzura u tûch
legálnû vydan˘ch nahrávek?
To byla pﬁelomová doba, kdy cenzura je‰tû tolik nefungovala. Dnes se
divím, Ïe takové vûci jako S úsmûvem idiota, S úsmûvem Donkichota
a Hurá na Bastilu vÛbec vy‰ly. Tehdy
uÏ se zaãínaly ru‰it rÛzné redakce,
napﬁíklad Literárky, ale v Supraphonu mûli zﬁejmû urãité zpoÏdûní,
takÏe tato alba je‰tû vyjít staãila.
Ov‰em zaãínala tenkrát jiná vûc:
autocenzura. Tﬁeba u pana zvukaﬁe,
kter˘ byl jinak v˘born˘ a v podmínkách âinoherního klubu to v‰echno
natoãil opravdu bezvadnû. On pak
pﬁi stﬁíhání natoãeného materiálu ve
studiu ﬁíkal tﬁeba: Tak pánové, tohle
je diskutabilní. UpozorÀoval tak na
moÏné problémy, naznaãoval, s ãím
by mohla b˘t potíÏ, co by mohlo
narazit – coÏ nám tehdy je‰tû úplnû
nedocházelo.

JAN VOD≈ANSK¯
Které z pﬁedstavení zaznamenan˘ch na ãtyﬁcédéãku máte vy osobnû
nejradûji?
Urãitû to první, S úsmûvem idiota.
Je pro mû nejemocionálnûj‰í, pro nás
byl tenkrát ohromn˘ objev, Ïe na nás
chodí i nûjací jiní lidé, neÏ kamarádi
a pﬁíbuzní. Byl to zvlá‰tní stav, kter˘
se zmocnil nejen nás, ale celé zkypﬁené du‰e národa na jaﬁe 1969: lidé
proÏívali souãasnû ‰ok z okupace
a zaãínající normalizace a souãasnû
je‰tû i nadûji z roku 1968. Tvoﬁilo to
takovou dost v˘bu‰nou smûs, která
ãekala na slovo, náznak, jinotaj –
a hned vybuchovala. Byla to úÏasná
doba, vzru‰ující a inspirující.
Mûli jste nûkdy s názvem „S úsmûvem idiota“ v minulém reÏimu problémy?
Se samotn˘m názvem ani ne, zato
s nûkter˘mi písniãkami ano. Tﬁeba
píseÀ o tom, jak pﬁicházejí a odcházejí mar‰álové, nesmûla na tom
pÛvodním LP vyjít. Stejnû tak i na‰e
vlajková píseÀ Jak mi dupou králíci.
Za tím druh˘m zákazem stál dopis
jednoho „charakterního udavaãe“
oti‰tûn˘ v Tribunû pod názvem Jak
dupou praviãáci. To, co psal, nebyla
pravda, zato se ten ãlovûk podepsal
(proto charakterní udavaã). V roce
1970 ale je‰tû existovala nûjaká nadûje, a tak nás oãistil právník toho
samého listu.

Co bylo impulsem pro nahrání
CD Miniatury pro klavír (Hry)
Bohuslava MartinÛ?
Nûkolik m˘ch setkání a rozhovorÛ
s Ale‰em Bﬁezinou, ﬁeditelem Institutu Bohuslava MartinÛ, kter˘ mi
dal pár tipÛ a zmínil se o skladbách,
které rozhodnû stály za pozornost,
/tﬁeba originální transkripce baletu
KuchyÀská revue pro sólov˘ klavír,
kterou MartinÛ napsal na pﬁání
nakladatele Leduca/. Já jsem potom
strávil v archívu Institutu B.M.
nûkolik dní a tím v‰ím se u klavíru
"prokousával" a vybíral to nejzajímavûj‰í. Obecnû se soudí, Ïe v‰e podstatné a zásadní z klavírního MartinÛ uÏ bylo natoãeno. Já vûﬁím, Ïe
program tohoto CD je zajímav˘
nejen tím, Ïe jsou v nûm i svûtové
premiéry, ale pﬁedev‰ím tím, Ïe aã
jsou to vût‰inou skladby nevelké
rozsahem, jejich hudební ﬁeã, invence, barevnost, nespoãet v˘razov˘ch
poloh a nálad je ﬁadí jako rovnocenné s díly znám˘mi a ãasto hran˘mi.
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Janáãka a Smetanu, s velmi intimní,
lyrickou náladou. A vÏdycky s "pﬁekvapením" a radostí zji‰Èuji, jak moc
je ten MartinÛ "ãesk˘".
Budete zaﬁazovat nahrané skladby do sv˘ch koncertních recitálÛ?
Vût‰inu skladeb jsem jiÏ na koncertech hrál a pravidelnû je uvádím.
Jsou nedílnou souãástí m˘ch recitálÛ s tvorbou ãesk˘ch autorÛ, nûkolik vybran˘ch dûl - z období 19251931- zaﬁazuji do programu s hudbou G.Gershwina, kde tvoﬁí zajímav˘ protipól skladbám amerického
skladatele ze stejného období.

Objevil jste v poetice skladeb
Bohuslava MartinÛ nûjaké pﬁekvapení s nímÏ jste pﬁed nahráváním
CD nepoãítal?
Odpovím trochu jinak - spí‰ údiv
nad tím, kolik je‰tû existuje opravdu
krásné hudby neobjevené, pozapomenuté, na koncertních pódiích
neuvádûné. Programy recitálÛ ãasto
opakují stûÏejní díla repertoáru,
mnohdy i v jedné sezónû a pﬁitom
trochu objevnûj‰í dramaturgie by
urãitû byla k dobru v‰em. A k té poetice, moc rád hraji âtyﬁi vûty, zvlá‰tû
pak tﬁetí ãást, místy upomínající na

Foto: M. Kubica
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Klavírista KAREL KO·ÁREK
odkr˘vá krásu hudby
Bohuslava MartinÛ

Návrat Krylova Plaváãka
Dne 3. bﬁezna 2008 uplynulo jiÏ ãtrnáct let, kdy ode‰el do
muzikantského nebe Karel Kryl. Supraphon pﬁipravuje ve druhé
polovinû bﬁezna k vydání roz‰íﬁenou reedici CD Plaváãek.
Album Plaváãek pÛvodnû vydan˘ v roce 1983 ‰védsk˘m vydavatelstvím Jiﬁího Pallase ·afrán ’78, patﬁí
mezi desky kombinující více Krylov˘ch muzikantsk˘ch a textaﬁsk˘ch tváﬁí. Vedle songÛ filosoficky váÏSU 5891-2
n˘ch tu najdete i písnû satiricky odlehãené.
Z tuctu písniãek se mnoh˘m okamÏitû vybaví zábavná Z ohlasÛ písní rusk˘ch, pro jiné je podstata skryta spí‰e v titulní písni, Lilii, Varhanách v Olivû,
Dívãí válce nebo âísle na zápûstí. Besedy nad jednotliv˘mi songy z dne‰ního
hlediska postrádají minulou prudkost i smysl: toto je prostû autentické Krylovo album.
Bonusová více neÏ dvacetiminutovka premiérovû pﬁedstavuje mnichovsk˘
koncertní záznam z roku 1986, zãásti pﬁiná‰ející písniãky z Plaváãka, zãásti
pﬁedstavující repertoár aÏ pozdûji studiovû zaznamenan˘ a vydávan˘ (napﬁ.
Zkou‰ka dospûlosti ãi Irena). Celkem ‰est
písniãek je propojeno ãtveﬁicí krátk˘ch recitací, doplÀujících kompletnost pohledu na
tehdej‰í podobu Krylov˘ch vystoupení.
Místy aÏ pﬁekvapivû bluesovû rozdrnãen˘
zpûvák (Ocelárna) dokazuje mnohotvárnost
interpretace, ãasto mylnû zuÏované jen na
patos bratﬁíãkovsk˘ch písní.
Obal s fotkou od Vlasty Tﬁe‰Àáka, booklet
s dal‰ími dokumenty z Krylova archivu
a zvukov˘ bonus tuto reedici zaﬁazují do
série v˘pravn˘ch podob titulÛ ze zlatého
fondu.
Foto: archiv

Foto: M. Kubica
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DIVADLO JÁRY CIMRMANA
na zájezdech v bﬁeznu:

08. 3. Bratislava / Divadlo Astorka – Dobytí Severního pólu
09. 3. Bratislava / Divadlo Astorka – Dobytí Severního pólu
10. 3. Brno / Divadlo Bolka Polívky – Dobytí Severního pólu
13. 3. Beroun / PlzeÀka – Nûm˘ Bobe‰
14. 3. Podûbrady / Divadlo Na Kovárnû – Nûm˘ Bobe‰

15. 3. Nymburk / Hálkovo mûstské divadlo – Nûm˘ Bobe‰
16. 3. Mnichovo Hradi‰tû / Mûstské divadlo – VraÏda v salonním coupé
17. 3. PlzeÀ / Divadlo M. Horníãka – VraÏda v salonním coupé
29. 3. Luãní Bouda – Dobytí Severního pólu
31. 3. Dolní Bene‰ov / Kulturní dÛm – Dlouh˘, ·irok˘ a Krátkozrak˘

Foto: © archiv

SU 5856-2

Krkono‰ská pohádka
se narodila v Podkrkono‰í, v kraji, kter˘ odpradávna chrání hradba
hor a jejich vládce Krakono‰. A odkud také pochází spisovatelka, dramatiãka a scénáristka BoÏena ·imková, autorka tohoto snad nejslavnûj‰ího televizního veãerníãku.
U pﬁíleÏitosti vydání kompletu Krkono‰sk˘ch pohádek na tﬁech CD jsme se
autorky BoÏeny ·imkové zeptali, jaká historie pﬁedcházela vzniku oblíben˘ch
pﬁíbûhÛ Anãí, Kuby, hajného a Trautenberka?
Cesta od nápadu na televizní obrazovku nebyla vÛbec snadná. VeãerníãkÛm
tehdy kralovaly kreslené pohádky a co hor‰ího – moje jméno se nesmûlo objevit v titulcích. Za své „kontrarevoluãní“ postoje, ãímÏ se mínil nesouhlas se
vstupem vojsk v srpnu 1968, jsem mûla stejnû jako desítky jin˘ch autorÛ zákaz
publikování. JenomÏe na‰lo se v televizi pár stateãn˘ch lidí, kter˘m se pohádky líbily a byli pro nû ochotni riskovat, na‰la se i dÛvûryhodná „pokr˘vaãka“,
a tak se roku 1974 poprvé objevila Krkono‰ská pohádka – pod jménem scenáristky Zdenky Podhrázské.
Úspûch pﬁekonal v‰echna oãekávání. Ve stovkách
dopisÛ se dûti i dospûlí doÏadovali pokraãování. A tak
v roce 1978 mûlo premiéru dal‰ích ‰est dílÛ a o osm
let pozdûji, v roce 1986, byla Krkono‰ská pohádka
dvacetidílná. Pﬁipravoval se také dal‰í sedmidíln˘
cyklus Anãa a Kuba mají Kubíãka.
Ale pﬁi‰el listopad 1989, pﬁinesl konec totality, svoSU 5864-2
bodu, ale také plno zmatkÛ a zmûn. NeÏ se situace stabilizovala, zemﬁel pﬁedstavitel hajného Zdenûk ¤ehoﬁ, váÏnû onemocnûl Ilja
Prachaﬁ – nezapomenuteln˘ Trautenberk, tûÏk˘ úraz utrpûl i Franti‰ek Peterka – Krakono‰. Dal‰í díly se uÏ nenatoãily.
Ale Krakono‰ská pohádka Ïije
v mnoha podobách dále. Jako kníÏka
se doãkala jiÏ dvanácti vydání, je
dostupná na videokazetách a svoji
svébytnou podobu získala i ve zvukové podobû pro Supraphon. ReÏisér
Tomá‰ Vondrovic na‰el pro nahrávku za chybûjící pﬁedstavitele v˘borné herce: Trautenberka se ujal Bronislav Poloczek, Krakono‰e Jiﬁí Klem
a hajného Petr Kostka, takÏe
z pÛvodních pﬁedstavitelÛ zbyla jen
Hana Maciuchová – Anãe a Jaroslav
Satoránsk˘ – Kuba. ZÛstala i pÛvodní nezapomenutelná hudba Vadima
Petrova a díky citlivé reÏii i krása
a poezie pohádkov˘ch pﬁíbûhÛ.
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) sona.pokorna@supraphon.cz; tel.: 221 966 604

