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Îivot a dílo legendární dvojice

VOD≈ANSK¯ & SKOUMAL
v jedineãném kompletu 4 CD

Dvojic, které nás v minulosti
bavily, je spousta. Nemilosrdn˘ bûh
ãasu jiÏ stvrdil trvalou kvalitu slavn˘ch dvojic, jaké tvoﬁili pánové:
Voskovec & Werich, Such˘ & ·litr,
Grossmann & ·imek. Ukázalo se, Ïe
sítem ãasu pro‰la také tvorba Jana
VodÀanského a Petra Skoumala.
Z jejich díla ãi‰í nadãasov˘ optimismus a nadhled. Nûkteré jejich
písniãky dokonce zlidovûly.
Supraphon Music v pátek
8. února 2008 vydává komplet 4CD,
na kter˘ch jsou nahrávky Pantonu
a Supraphonu, ale i záznamy
z pﬁedstavení, konan˘ch v âinoherním klubu na konci ‰edesát˘ch let
a z vystoupení pro vysoko‰kolské
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Supraphon Music vydává pût
klasick˘ch alb doplnûn˘ch
o tﬁicet ‰est bonusÛ, z toho
21 dosud nikdy nepublikovan˘ch záznamÛ vystoupení

Z TEXTÒ VOD≈ASKÉHO
A SKOUMALA
IQ
Má‰-li hlavu velikosti tykve
naã ti mají mûﬁit IQ.
Krypl
Jenom beznadûjn˘ krypl
zapne to, co jin˘ vypl.

PETR JANDA: V LABORATO¤I JSME SE DOSTALI
HUDEBNù HODNù JINAM
Supraphon Music vydává legendární Laboratoﬁ, projekt skupiny Olympic z roku 1984. Po úspûchu dvou pﬁedchozích
velk˘ch hudebních i pódiov˘ch sestav byla Laboratoﬁ moÏná
tak trochu odváÏn˘m poãinem, Olympic v ãele s Petrem Jandou se ov‰em nebál – a dobﬁe udûlal. Petr Janda vzpomíná:

Kam jste v Laboratoﬁi od dob Prázdnin na Zemi a Ulice hudebnû dospûli?
Dostali jsme se hodnû jinam. Laboratoﬁ je celá technicistní, je tam spous-

kluby v letech sedmdesát˘ch.
Bonusy doplÀují chybûjící místa
v diskografii tvÛrcÛ tam, kde kdysi
ﬁádila cenzura nebo dobov˘ zákaz,
znemoÏÀující dvojici spoleãnou
ãinnost. Digitalizované a vyãi‰tûné
amatérské nahrávky zavr‰ují svûdectví o mimoﬁádné události, jakou
bylo pro diváky a posluchaãe kaÏdé
z uveden˘ch pﬁedstavení. Cel˘
komplet se tak stává naprosto unikátním záznamem doby. Doprovodn˘ booklet obsahuje zasvûcené
texty Jiﬁího âerného a Radima
Kopáãe, osobitou vzpomínku
pamûtníka Jaromíra Slomka, ﬁadu
fotografií, plakátÛ, zajímavostí
a ukázek z dobov˘ch kritik.

Pontim
Kdybych byl Pontim, tím italsk˘m tvorem,
tak si zas vezmu jen Sophii Loren.
Kdybych byl Pontim, ruce jí zkroutím,
posadím do vany, fotím a fotím.
Poruãík
Jde poruãík z kasáren, hlavu plnou prasáren.
Jde poruãík z prasáren, hlavu plnou kasáren.
·el poruãík chodbou, na konci se odbouch.

MIROSLAV HORNÍâEK
A T¤I MUÎI VE âLUNU
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ta elektroniky. K takovému pojetí jsme
se uÏ pozdûji nikdy nevrátili.
Na CD je i vzpomínka na Petra
Kaplana; jak na nûj vzpomínáte vy?
Ta vzpomínka – to je fajn. S Kaplanem jsem hrál je‰tû v dobách naprosto
dﬁevních, tedy nûkdy koncem padesát˘ch let. Vzpomínám si, jak nás bûhem
produkce kdesi ve vesnické hospodû
na Sázavû hnali policajti.
top
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Do jaké míry navazuje Laboratoﬁ
na Prázdniny na Zemi a Ulici?
Zavr‰uje Trilogii. První ãást
(Prázdniny na Zemi) byla o pﬁírodû,
druhá (Ulice) o lidech a tﬁetí (Laboratoﬁ) o technice.
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Miroslav Horníãek patﬁí
do ﬁady tûch nejmilovanûj‰ích osobností ãeské kulMIROSLAV
tury; co se t˘ãe obliby
HORNÍČEK
a zásluh, patﬁí po bok
2008
Vlasty Buriana, Jiﬁího Voskovce, Jana Wericha, Jiﬁího
Suchého, Jiﬁího ·litra a dvojice Smoljak –
Svûrák (s nûkter˘mi ze jmenovan˘ch taky
úzce spolupracoval). Jako kaÏd˘ z téhle ﬁady,
i Miroslav Horníãek byl svÛj a neodolateln˘,
a pﬁitom v˘sostnû profesionální. A rozdával
úsmûv a laskavost – aÈ uÏ dûlal, co dûlal. Laskavé jsou jeho knihy, laskavé
jsou jeho v˘tvarné práce (i kdyÏ jde o surrealistické koláÏe), laskavé jsou
jeho herecké a prÛvodcovské kreace, moderátorské pÛsobení a samozﬁejmû
i umûní vypravûãské. V‰emi tûmito polohami Horníãkova pÛsobení prostupuje navíc i jemn˘ a inteligentní humor. A v‰echno s peãlivû stﬁeÏenou
mírou, bez laciné podbízivosti.
Jako vypravûãe poznáme Miroslava Horníãka po nûkolika slovech –
nejen podle barvy hlasu, ale i podle dikce, frázování, ãlenûní vût ... KdyÏ
sly‰íme Horníãkovo vyprávûní z rádia, magnetofonov˘ch páskÛ, ãern˘ch
desek ãi kompaktních diskÛ, vidíme v duchu i jeho záﬁící a upﬁímné oãi.
Oãi, které ﬁíkaly: jsem tu pro vás.
V únoru to bude pût let, co Miroslav Horníãek
zemﬁel, v listopadu devadesát, co se narodil.
Pádn˘ dÛvod na tuto v˘znamnou mnohostrannou osobnost opût zavzpomínat. Vydavatelství
Supraphon Music právû vydává nahrávku, ve
které se pojí dokonal˘ text s prvotﬁídním pﬁednesem: Miroslav Horníãek ãte román Jeroma Klapky Jeroma Tﬁi muÏi ve ãlunu. Tohle spojení je
zárukou naprosto jedineãného záÏitku.
SU 5857-2
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DVO¤ÁKOVSKO-SUKOVSK¯ PROJEKT
JAKUBA HRÒ·I JE DOVR·EN

DAL·Í OSOBNOSTI
V POP GALERII…
Od roku 2006 Supraphon zaãal
vydávat speciální ﬁadu kompilací
originálních nahrávek nejvût‰ích
hitÛ a nejdÛleÏitûj‰ích písní zpûvaãek a zpûvákÛ, jejichÏ stopa v historii na‰í populární hudby je nepochybná. Nejãastûji podle v˘bûru
samotn˘ch umûlcÛ, vÏdy kolem
dvacítky skladeb, repertoárem
ãasto dotaÏeno aÏ do souãasnosti,
nûkdy vydáváno v období Ïivotních v˘roãí, ale vÏdycky s vylep‰en˘m zvukem a v jednotné grafice.
V Pop galerii originálních nahrávek
Supraphonu mÛÏete poslouchat
Kuãerovce, Karla Hálu, Milu‰ku
Voborníkovou, Pavla Sedláãka,
Josefa Laufera, Pavla Nováka, Le‰ka
Semelku, Karla âernocha, Milana
Drobného, Laìku Kozderkovou,
Josefa Zímu nebo Karla ·tûdrého.
Od 8. února 2008 Pop galerii
roz‰íﬁí profilová alba dvou populárních zpûvákÛ: Viktora Sodomy
a Petra Rezka. Pop galerii také
novû ozdobí vzpomínkové album
charismatické ‰ansoniérky Ljuby
Hermanové. Její hudební portrét
vychází u pﬁíleÏitosti nedoÏit˘ch
95. narozenin (23. 4.).
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ném pﬁání spolupracovat s vynikající, mladistvou PraÏskou komorní filharmonií, byl také repertoár, zatím
v˘hradnû ãesk˘ (protoÏe mimo jiné
takto Ïádan˘ zejména zahraniãní
poptávkou), zamûﬁen na repertoárovou oblast tomuto typu orchestru
blízkou. Vzhledem k tomu, Ïe obû
pﬁedchozí CD se setkala s krásn˘m
úspûchem, povaÏovali jsme s pro-

dukcí Supraphonu jako dobrou my‰lenku zavr‰it tento projekt je‰tû
cédéãkem tﬁetím, na kterém bychom
Dvoﬁákov˘mi Serenádami (doplnûn˘mi Sukovou Meditací na svatováclavské téma) dokonãili tuto milou
sondu do sféry neokázalé, av‰ak
vnitﬁnû bohaté hudby dvou z nejv˘znamnûj‰ích ãesk˘ch skladatelÛ
doby vrcholné a pozdní romantiky.

Je nûjak˘ rozdíl v kompoziãním
pﬁístupu Antonína Dvoﬁáka pﬁi práci
na Serenádû smyãcové a dechové?
Nevím, nakolik je to u Dvoﬁáka
bezdûãná vûc a nakolik zámûr, ale
Dechová serenáda mi vyznívá odlehãenûj‰ím, pﬁíleÏitostnûj‰ím dojmem
neÏ Smyãcová. Je to dáno moÏná uÏ
sam˘m zvukov˘m „odûním“, protoÏe
na rozdíl od dechÛ v sobû zvuk
smyãcÛ chtû nechtû nese vy‰‰í emocionální informaci, je pﬁirozenû,
objektivnû procítûnûj‰í.
Konzultoval jste pﬁed nahráváním
nûkteré záleÏitosti s Jiﬁím Bûlohlávkem?
Ne, to vûru ne, pokud nemyslíte
na‰e neutuchající obecné hovory
o hudbû a poslechy hudby, kter˘m se
vûnujeme, kdykoli se ve vût‰ím klidu
setkáváme… Zato pak v˘sledky mé
(ale i jeho, pﬁeje-li si to) jiÏ uskuteãnûné ãinnosti posléze (co nejãastûji to
jde) podrobujeme vzájemnému kritickému poslechu. Víte, pozorn˘ hlas
tolik zku‰eného, nav˘sost vnímavého
uãitele, kolegy a pﬁítele nikdy nebudu
moci plnû docenit. Konzultace s Jiﬁím
Bûlohlávkem jsou pro mne vÏdy
darem a posvûcením pro dal‰í práci.

HLUSTVISIHÁK Mù DOSTAL K SOUDU
Na kompaktní disky se dostává legendární Hlustvisihák, v˘bûr scének, ve kter˘ch hlavní roli
ztvárÀoval Lubomír Lipsk˘. Nedorozumûní v nich stﬁídalo nedorozumûní a posluchaãi ãi diváci
se královsky bavili. Jistû se budou dobﬁe bavit i dne‰ní majitelé nového CD. O Hlustvisihákovi
si povídáme pﬁímo s ním, tedy s Lubomírem Lipsk˘m.
SU 5858-2

Kde se tohle neobvyklé
jméno vzalo?
Nûkdy kolem roku
1960 jsem dostal z rozhlasu nabídku na sehrání
skeãe, kter˘ se jmenoval
Ve vrátnici a jehoÏ autorem byl maìarsk˘ autor
Királyi. Princip skeãe byl
v tom, Ïe do vrátnice pﬁichází jak˘si náv‰tûvník
s podivn˘m jménem,
chce dostat povolenku
a jít dál. Pﬁekladatel to jméno
z maìar‰tiny pﬁeloÏil jako Hlustvisihák. A ve vrátnici pak dochází ke
komick˘m situacím, sedí tam pﬁiblbl˘ vrátn˘, obûdvá, kouká do
talíﬁku a náv‰tûvníkovi ﬁíká, aby
své jméno hláskoval. A ten pán
povídá: „H“ jako Heine. Co? Jako
Heine! Aha, já vím, jako hajnej!
A dál: „L“ jako ledvinky, „U“ jako
undatra. Co je to undatra? To je jako
ondatra, jenÏe má na zaãátku „U“.
Tak to pokraãuje – a pointou je, Ïe
vrátn˘, neÏ aby to jméno psal, pustí
náv‰tûvníka dál bez lístku.
Vy jste pÛvodnû hrál toho vrátného...
Ano, a toho náv‰tûvníka mÛj
kolega z Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch Miroslav Homola. Pracovali
jsme na tom, hodnû jsme tam toho
i naimprovizovali a v˘sledek byl
velmi dobﬁe pﬁijat. PosluchaãÛm se

Foto: M. Kubica

Do jaké míry jste koordinoval dramaturgii nového alba s dramaturgií
pﬁedcházejících alb?
Navázali jsme organicky na pﬁedchozí dvû desky, které jsem se Supraphonem natoãil: plnû dvoﬁákovskou první (s centrální âeskou suitou
D dur) a dvoﬁákovsko-sukovskou
druhou (s centrální Sukovou Smyãcovou serenádou a s Dvoﬁákovou
Suitou A dur). ProtoÏe mé první supraphonské nahrávací poãiny byly od
poãátku stavûny na na‰em spoleã-

SU 3932-2

Foto: © Chlala

Vydavatelství Supraphon Music zavr‰uje „trilogii dvoﬁákovsko-sukovsk˘ch“
nahrávek PraÏské komorní filharmonie
s dirigentem Jakubem HrÛ‰ou. Nové
album obsahuje Dvoﬁákovy Serenády
a Sukovu Meditaci na staroãesk˘ chorál
Svat˘ Václave. S mlad˘m, nicménû
u nás i ve svûtû uÏ renomovan˘m dirigentem JAKUBEM HRÒ·OU jsme si
povídali o celém nahrávacím triptychu
a hlavnû o jeho nové ãásti.

ten v˘stup moc líbil a psali si o dal‰í.
Tak vznikaly dal‰í a dal‰í scénky,
postupem doby jsem se Hlustvisihákem stal já, ale to jméno bylo poﬁád
základem komick˘ch situací.
Vy sám jste si to jméno zapamatoval hned bez problémÛ?
Ale ne, taky jsem si to jméno
nemohl zapamatovat a nejprve jsem
je v‰elijak komolil. Po nûkolika reprízách se to ale vytﬁíbilo.
Posléze se Hlustvisihák dostal do
televize...
Rozhlasov˘ Hlustvisihák mûl velk˘
ohlas a televize nemohla takov˘
úspûch jen tak leÏet ladem. No
a v televizi zase: mimoﬁádn˘ úspûch.
Jak televize, tak rozhlas pak ve vysílání skeãÛ pokraãovaly. Pro Hlustvisiháka psalo nûkolik renomovan˘ch
autorÛ, nejvíc toho napsal Bedﬁich
Zelenka, mezi autory byli tﬁeba

i Jaroslav Dietl, Karel
Beran, Miloslav ·vandrlík a dal‰í. Postupnû se to
zabûhlo natolik, Ïe také
o kaÏdém Silvestru musel
b˘t v rádiu i televizi nûjak˘ nov˘ Hlustvisihák.
Dohromady vzniklo pﬁes
padesát pokraãování.

Hlustvisihák vznikal
v dobách neradostn˘ch –
mûli jste nûkdy potíÏe
s cenzurou?
Mûli! V rozhlase ‰ly v‰echny
texty pﬁes cenzuru a kdyÏ jsme
vystupovali, byli jsme sledováni,
abychom nûjak „neujeli“.
V dobách uvolnûní od pÛlky 60.
let jsme se trochu odvazovali. Jednou jsem ale mûl velké potíÏe. Na
otázku Jak se jmenujete? jsem se
v tûch skeãích pﬁedstavoval Hlustvisihák. No a na jednom vystoupení pro pracující v jakési cementárnû jsem, ãásteãnû omylem, ãásteãnû schválnû, ﬁekl Hlustvihusák.
A bylo zle! Pﬁi‰lo na mû prachsprosté udání, Ïe znevaÏuji generálního tajemníka a prezidenta, byl
jsem obÏalován a skonãil jsem
v Hradci Králové u soudu. Tam byl
ale rozumn˘ úﬁedník, nûjak˘
major, a po del‰í rozmluvû a záruce z mého mateﬁského divadla
uznal, Ïe to byl jenom brept bez
jakéhokoliv úmyslu.
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