III. / duben 2014
NEWSLETTER
vydavatelství
SUPRAPHON a.s.
www.supraphon.cz

Z OBSAHU:
VLADIMÍR MIŠÍK • KAREL ZICH • JANA KOUBKOVÁ
HANA & PETR ULRYCHOVI • V+W • ZDENĚK SVĚRÁK
SAŠA RAŠILOV • JAN KLUSÁK • DAGMAR PECKOVÁ

NOMINACE
NA CENY
ANDĚL 2013

VLADIMÍR MIŠÍK
KRÁLOVSKÝ VEČER
S Vladimírem Mišíkem jsme se sešli
nad jeho novým supraphonským
albem, zajímavým výběrem
nazvaným Královský večer.
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Témat k rozhovoru bylo ale víc,
vÏdyÈ Mi‰ík je bez nadsázky ikona
ãeské hudby. Ponejvíce rockové,
i kdyÏ Ïánrovû je jeho muzika mnohem pestﬁej‰í: má pﬁesahy do folkrocku, folku i jazzu. V‰ak na nûj také
mnozí muzikanti rozliãn˘ch ÏánrÛ
dodnes navazují ãi jej uznávají jako
vzor. Mi‰ík tady navíc v dobách neradostn˘ch opra‰oval dílo nucenû
zapomínan˘ch básníkÛ. Jeho písnû
na „texty“ Josefa Kainara, Václava
Hrabûte ãi Jiﬁího Dûdeãka se staly
doslova hity. Byly tak populární, Ïe
závidûli i mnozí zpûváci pop-music.
Vladimír Mi‰ík se pﬁitom, na rozdíl
od tûch pop-zpûvákÛ, nikdy nepodbízel. V muzice se ﬁídil srdcem a v Ïivotû svûdomím. Na podzim tak tﬁeba
odmítl státní vyznamenání – vÛãi
prezidentovi, kter˘ by mu ho pﬁedal,
má totiÏ v˘hrady. Jak sám ﬁíká,
ohlasÛ na jeho gesto bylo
hodnû, a vût‰inou chápajících a pﬁátelsk˘ch.
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Jak se cítíte?
Pﬁimûﬁenû vûku. Je to spí‰ dobr˘
neÏ ‰patn˘.
KdyÏ jsme spolu mluvili naposledy, ﬁekl jste, Ïe jste spokojen˘
dÛchodce, kter˘ ale musí hrát, aby
uÏivil rodinu. Stále to platí?
Spokojen˘ jsem jak kdy. KdyÏ to
ale shrnu, v podstatû spokojen˘ jsem.
S Ïivením rodiny to uÏ není tak
horké, Adam je ãinorod˘ a do rodinného rozpoãtu pﬁispívá. Hlavní ale
je, Ïe mû muzika poﬁád baví. ZaplaÈpánbÛh, nemusím z existenãních
dÛvodÛ jet ãtrnáct, patnáct koncertÛ
mûsíãnû. S kapelou Etc… ale urãit˘
poãet koncertÛ odehrát musíme, protoÏe její ãlenové mají rodiny. A malé
dûti, kter˘m musí obãas nûco spustit
do zobáãku.
Dovedete si pﬁedstavit, Ïe byste
pﬁestal hrát?
Nedovedu ani nechci. Bez muziky
by byl Ïivot smutn˘. To platí obecnû
– vezmûte si tﬁeba Rolling Stones –
taky je‰tû obãas vyrazí odehrát nûjak˘ ten koncert. Pro radost. To platí
i pro mû; nepﬁíjemné je snad jenom
to pﬁemisÈování, dlouhé ‰treky.
V souãasnosti jezdím s Petrem
Pokorn˘m dobr˘m, pohodln˘m
autem, které vyhﬁívá i zadek, ale
pﬁeci jenom to nekoneãné sezení…
no, nebudu to dál rozvádût!
Balady na nov˘ v˘bûr s názvem
Královsk˘ veãer jste si pr˘ chtûl
vybrat zcela sám.
V prÛbûhu let jsem vydal nûkolik
kompilací, takÏe skoro v‰echno, co
mohlo, uÏ vy‰lo. Ty dva poslední
boxy jsem dokonce proÏíval jako
urãité finále. Nebylo. Pﬁem˘‰lel jsem
tedy, jak˘m smûrem se dát u dal‰ího

v˘bûru. ·lo mi o konkrétní náladu.
Tﬁeba takov˘ Leonard Cohen, kdyÏ
ho poslouchám, plyne ve velice pﬁíjemné atmosféﬁe. To platí i o dal‰ích
muzikantech nebo nûkter˘ch rádiích.
Îádné kvílení, vzruchy, prostû pohoda. Tak mû napadlo: co takhle sestavit kompilaci, ze které by ‰la pohoda,
poklid, a to z textÛ i muziky? Královsk˘ veãer tak drÏí tuhle náladu.
K tomu pﬁispívá i v˘tvarn˘
doprovod…
S v˘tvarníkem Karlem Halounem
spolupracujeme uÏ spoustu let, vlastnû úplnû od zaãátku. ¤ekli jsme si, Ïe
obalu zase dáme formát d˘víd˘ãka,
do bookletu doplníme texty a to
i jejich pﬁeklady do angliãtiny… aÏ
z toho vlastnû vznikla kniha poezie.
V tomhle formátu se texty ãtou lépe;
kdyÏ chceme my star‰í ãíst texty
v klasickém cédéãkovém bookletu,
musíme si na to vzít lupu. Proto tedy
vût‰í formát. My‰lenka byla taková:
tuhle jakoby knihu si vezmete do
ruky, pustíte si desku, pohodlnû si
sednete, tﬁeba se skleniãkou –
a vznikne tak hezká chvíle. To bych
si pﬁál.
Dûláte si i vy nûkdy takové pﬁíjemné chvíle? A koho si u toho pou‰títe?
V poslední dobû si pou‰tím rádio.
Tﬁeba jedno americké, oni jsou tam
sice o osm hodin jinde, ale dramaturgie je skvûlá, takÏe vám to vÛbec
nepﬁijde. No a nûkdy si pustím nûjakou klidnûj‰í desku, tﬁeba B. B. Kinga
nebo Milese Davise. Krásné, klidné,
stﬁedotempové záleÏitosti.
Kde jste k sobû pﬁi‰li s Karlem
Halounem?
Ve vinárnû u SpûváãkÛ. On tenkrát
studoval UMPRUM, dneska je tam
panem docentem. Intenzivnû jsme se
setkávali v té na‰í tehdej‰í spoleãnosti – aÈ uÏ v hospodách nebo tﬁeba

i u nás doma. S mojí první Ïenou
Katarínou jsme v na‰em bytû mûli
neustále otevﬁené dveﬁe. KdyÏ nûkdo
‰el kolem tﬁeba ve dvû v noci a vidûl,
Ïe svítíme, za‰el a byl vﬁele pﬁijat.
Povídali jsme si, popíjeli, a bylo
dobﬁe.

ale potom jsme si s Vláìou PadrÛÀkem, Petrem Pokorn˘m a Mirkem
Hrub˘m zaloÏili Etc… To se rÛznû
personálnû obmûÀovalo. Já jsem si
ale vymyslel název Vladimír Mi‰ík
a Etc…, protoÏe pak uÏ mû nikdo
nemohl vyhodit. (smích)

Dneska tahle spolupráce dovr‰uje
dokonalou symbiózu: ve va‰í tvorbû
j s o u v h a r m o n i i t e x t y, h u d b a
i v˘tvarn˘ doprovod…
O tohle jsme se pokusili uÏ u alba
Ztracen˘ podzim, tam jsou obrazy
Míry Jiránka a grafickou úpravu má
na svûdomí Karel. ¤ekli jsme si, Ïe
odteì budeme vyrábût v zásadû artefakty.

Byl skuteãnû Le‰ek Semelka lep‰í
zpûvák, neÏ vy?
Byl. On je vynikající vokalista.
Druhá vûc je, co zpívá. Já nejsem
pûvec. Spí‰ vykﬁikovaã. Nebo vypravûã.

Bolelo vás vyﬁazování písní, které
uÏ se na Královsk˘ veãer neve‰ly?
To ani ne. Vûdûli jsme, Ïe bychom
mûli vybrat asi tak dvanáct písní, to
je únosn˘ ãas k poslechu. Dramaturgii alba, jak uÏ jsem ﬁíkal, jsem sestavoval i podle nálad, které jsou mi
blízké, proto tu jsou i ménû známé
vûci. Ale v rámci té nálady mi ‰lo
souãasnû i o pestrost. V koneãném
v˘bûru tak tﬁeba jednu pÛvodnû
navrhovanou píseÀ nahradil valãík
s textem Jirky Dûdeãka.
KdyÏ se ãlovûk podívá na va‰i profesní biografii pﬁed Etc…, ﬁekne si,
Ïe málokdo zaloÏil nebo spoluzaloÏil tolik kapel, jako vy. Nebyl jste
v nich dlouho, a zakládal jste dal‰í.
No, zase tak krátká nûkterá ta pÛsobení nebyla – tﬁeba s Blue Effectem
jsem hrál asi dva roky. JenÏe pak pﬁi‰el Le‰ek Semelka, kter˘ byl lep‰ím
zpûvákem, a tak mû Radim Hladík
vyhodil. Pak jsem mûl skuteãnû
nûkolik epizodek. Flamengose rozpadlo spí‰ z existenãních dÛvodÛ,
byla uÏ sedmdesátá léta, tedy nic
moc. Potom pﬁi‰el Energit, pak formace s Ká‰ou, Jahnem a Kozlem. No

Proã jste poprvé sáhnul – jako po
textech sv˘ch písní – k poezii skvûl˘ch ãesk˘ch básníkÛ?
K obsahovû zajímav˘m písním mû
pﬁivedlo folkové sdruÏení ·afrán.
Tam vystupovali tﬁeba Vláìa Merta,
Jarda Hutka, Vlasta Tﬁe‰Àák, Dá‰a
VoÀková, a nûkteﬁí dal‰í. Jejich koncerty mnû pﬁipadaly úÏasné – bylo na
nich absolutní ticho. Oni navíc zpívali, tehdy za bol‰evika, nehoráznû
stateãné vûci. V dobû, kdy jsme je‰tû
nehráli s Etc… za mnou pﬁi‰el Vláìa
Merta s tím, Ïe je‰tû s Honzou Hrub˘m vytvoﬁíme trio. Potﬁeboval jsem
tak roz‰íﬁit repertoár. Nûkteré své
texty jsem mûl, ale rozhodnû bych na
nich nestavûl svoji kariéru, tak dobré
zase nebyly a nejsou. Bavilo mû ãíst
poezii, tak jsem si z nûkter˘ch sbírek
vybral vûci, které se mû osobnû dot˘kaly. Tﬁeba Stﬁíhali dohola malého
chlapeãka.
A pak se tahle zhudebnûná poezie
zaãala dostávat i na desky…
Ano, v rÛzn˘ch instrumentacích,
je‰tû pﬁed Etc…, a pak i s Etc. Texty
tûchto básníkÛ mû bavily a na‰tûstí
bavily i lidi na koncertech a posluchaãe desek. A touhle cestou jdeme
dodnes. Nov˘m v˘bûrem Královsk˘
veãer to, dá se ﬁíct, celé vrcholí.
top
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Na‰e povídání zaãalo upﬁímnû
poloÏenou otázkou:
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PARÁDA KARLA ZICHA
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V tomto roce si připomeneme nedožité pětašedesátiny (10. 6. 1949) a deset let od tragického úmrtí Karla Zicha
(13. 7. 2004). K nedožitému jubileu Karla Zicha vydává Supraphon nejobsáhlejší výběr 3CD v edici Zlatá kolekce!
Definitivní kompilace všech hitů a objevených vzpomínek!
Trojalbum PARÁDA ze supraphonské ediãní ﬁady Zlatá kolekce uchovává v ‰esta‰edesáti nahrávkách to
nejlep‰í z toho, ãím byl Karel Zich
v˘jimeãn˘ a jedineãn˘. Kolekce,
kromû nejznámûj‰ích songÛ, obsahuje i 4 nikdy nevydané a 17 poprvé na
CD vydan˘ch písní! Autorem v˘bûru,
sestavy a prÛvodního textu je Milo‰
Skalka.
Na prvním CD Láska jménem Elvis
(& spol.) jsou Karlovy nahrávky písní
ze zpûvníku Elvise Presleyho (ãi
skladeb jím proslaven˘ch) a dal‰ích
dobov˘ch, ãi pozdûj‰ích zahraniãních interpretÛ. Jde v˘hradnû o pﬁevzaté písnû, nûkteré v ãesk˘ch verzích, jiné v anglick˘ch originálech.
Zajímavostí na tomto disku je mimo
jiné nová nahrávka skladby In The
Ghetto, kterou Karel Zich pÛvodnû
nazpíval s textem Franti‰ka Novotného se Spirituál kvintetem na jaﬁe

roku 1971, ale s nastávající normalizací ji musel vydat pod názvem âerno‰ské ghetto. „Cenzura totiÏ zcela
neomylnû zasáhla – to aby bylo hned
v‰em jasné, o jaké ghetto jde. My
jsme pﬁece v Ïádném ghettu neÏili,
v ghettu Ïili jen utlaãovaní ameriãtí
ãerno‰i! KdyÏ jsem v roce 2002 pﬁipravoval s Karlem Zichem jeho kompilaci The best of / Není v‰echno
paráda, ãasto jsme se bûhem pﬁíprav
nad v˘bûrem nahrávek scházeli. Písniãku jsme za Ïádnou cenu nechtûli
obûtovat. Je bájeãná – a právû proto
by u nás nemûla hrát roli politické
proklamace (v USA to bylo v dobû
vzniku písnû samozﬁejmû nûco jiného). Pro tehdej‰í v˘bûr archivních
nahrávek proto Karel Zich skladbu
pohotovû ve studiu Michala Davida
natoãil znovu. Pohﬁíchu syrovû
a s bájeãn˘m vlastním kytarov˘m
doprovodem. Koho by napadlo, Ïe to
nakonec bude – shodou tragick˘ch

okolností – jedna z vÛbec posledních
Karlov˘ch studiov˘ch nahrávek?“
komentuje autor kompilace Milo‰
Skalka.
Druhé CD Parády pﬁiná‰í samé nejvût‰í hity, tedy písniãky, se kter˘mi
je Karel Zich v posluchaãském povûdomí bytostnû spjat˘. Urãitû není
náhoda, Ïe hned ‰estnáct z dvaadvaceti melodií tohoto disku sloÏil sám.
Dvû úvodní skladby (jeho prÛlomová
sólovka Alenka v ﬁí‰i divÛ, stejnû
jako úspû‰ná lyrovka Má‰ chuÈ majoránky z roku 1977) jsou na tomto
v˘bûru zastoupeny v novûj‰ích verzích, v nahrávkách z roku 1980.
PÛvodní snímek Alenky vznikl za
doprovodu Taneãního orchestru âs.
rozhlasu, Majoránka zase ve spolupráci s Orchestrem âs. televize. Karel
Zich v‰ak dával pﬁednost novûj‰ím –
a popravdû ﬁeãeno modernûj‰ím –
verzím se svou skupinou Flop.

Tﬁetí CD Ve dvou, ve tﬁech… uchovává pﬁedev‰ím dvojzpûvy, které je
radost si pﬁipomenout. Samozﬁejmû
nemohou chybût Mosty, ale jsou zde
i dva jinak tûÏko dostupné duety
s Vlaìkou Prachaﬁovou. Poté, co
vznikla pro autorskou soutûÏ Bratislavské lyry nahrávka skladby První
smích, první pláã, si totiÏ skladatel
a hudební dramaturg Bohuslav Ondráãek uvûdomil, Ïe tohle spojení
hlasÛ vÛbec není marné a pﬁipsal
je‰tû skladbu Darem dám ti dé‰È (obû
poprvé na CD). V˘bûr pﬁedev‰ím
duetÛ, ale také trojzpûvÛ ãi jin˘ch
vokálních spoluprací (Nejsi sám,
Smûs rokenrolÛ), doplÀují jako bonusy ãtyﬁi rozhlasové nahrávky, které
jsou vydány poprvé, respektive poprvé na CD.
3CD KAREL ZICH PARÁDA /
ZLATÁ KOLEKCE
vychází 18. dubna 2014.
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HANA A PETR ULRYCHOVI:
PADESÁT LET SPOLU A POŘÁD
SE STEJNOU ENERGIÍ!
Sourozenecká dvojice Hana a Petr Ulrychovi rozdává z pódií, divadelních scén a gramofonových desek
radost a pohodu padesát let. Supraphon tohle výročí připomíná trojalbem Půlstoletí, které mapuje
celou pestrou dráhu Ulrychovců. Hana s Petrem mají ale v těchto dnech kulatých či půlkulatých výročí
mnohem víc. Vedle zmíněné padesátky slaví taky čtyřicátiny Javorů a pětiny kapely Javory Beat.
A hlavně: Petrovi je sedmdesát, Haně pětašedesát.

Jak se, kromû vesel˘ch pohledÛ,
pﬁedstírá mládí?
P. U.: Tﬁeba tak, Ïe kdyÏ spadnete,
zase rychle vstanete. KdyÏ kolem vás
prochází pûkná Ïena, se zalíbením se
na ni podíváte a snaÏíte se s ní prohodit pár slov. Dá se pﬁedstírat tﬁeba
i sportem. Napﬁíklad kamuflováním
‰piãkov˘ch v˘konÛ na tenisovém
kurtu v domnûní, Ïe se na to dá dívat.
Kdybyste se ov‰em podíval na jejich
filmov˘ záznam, rychle byste tuhle
iluzi ztratil.
Hrozil nûkdy za tûch padesát let, co
spolu zpíváte, rozpad va‰í dvojice?
P. U.: Jednou se urãitû rozpadneme.
Vstoupili jsme do pﬁedkremaãního
období, takÏe ãasem se to stane. Ale:
na‰í mamince je tﬁiadevadesát, takÏe
moÏná hrozí, Ïe s Hankou spolu budeme skﬁehotat je‰tû tﬁeba za deset let.
H. U.: Ale otázka znûla, jestli jsme
nûkdy za tûch uplynul˘ch padesát let
mluvili o rozchodu. Ne, nemluvili.
K tomu ses nedostal…
P. U.: Omlouvám se. Mám po operaci a zaãínají mi ub˘vat ‰edé mozko-
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V˘roãí jako máku. ProÏíváte je?
H. U.: S velk˘m nadhledem.
V mém vûku, a na konci bﬁezna mi
bude pûta‰edesát, uÏ to neproÏívám
nijak dramaticky. Ale máme radost,
Ïe jsme se toho doÏili.
P. U.: Ale srdeãnû to, Hanko, pﬁece
proÏívá‰!
H. U.: Jasnû, to urãitû.
P. U.: Tady nejde o nûjaké drámo.
Ta v˘roãí ale samozﬁejmû proÏíváme,
tím spí‰, Ïe uÏ jsme postiÏeni urãit˘mi lety, mnû je sedmdesát. To znamená, Ïe bûhem koncertu musím pﬁedstírat mládí. KdyÏ mû nûco bolí,
musím se tváﬁit, Ïe je v‰echno
v poﬁádku, Ïe mû nebolí nic. Ale
na‰tûstí nemusím pﬁedstírat, Ïe mû
baví muzika, protoÏe mû baví.

a dnes jde o vztah bratra k sestﬁe
a sestry k bratrovi. Pﬁednedávnem
jste vydali album nazvané Bratr
sestry. Chystá se i Sestra bratra?
H. U.: Takové album se zatím
neklube.
P. U.: Pokusím se vysvûtlit vznik té
desky Bratr sestry. S Hankou jsme si
ﬁekli: je nám dohromady uÏ dost
rokÛ, jak jsem ﬁekl, musím pﬁedstírat
mládí, kdeÏto Hanka je poﬁád pruÏná, opálená a plná energie. A Ïe by
tedy mohla natoãit svoje sólové
album. Ona vÏdycky byla v podruãí
a tyranii svého bratra – autora, tady
by se z ní na chvíli vymanila. NeÏ se
k tomu ale odhodlala, ﬁekl jsem si, Ïe
to zkusím dﬁív…
H. U.: … kdeÏto já mám poﬁád je‰tû
dost ãasu…
P. U.: … tak jsem tu desku natoãil,
ale hned jsem zjistil, Ïe to bez Hanky
absolutnû nejde. Îe to bez ní nemá
cenu. TakÏe Hanka tam v klíãov˘ch
okamÏicích funguje.

vé buÀky. Nûkteré vûci mi vypadávají. (oba smích)
Ke v‰em tûm zmínûn˘m v˘roãím
jste si nadûlili trojcédéãko nazvané
PÛlstoletí. Jak se rodilo?
H. U.: Tohle trojcédéãko jsme si
nenadûlili my, nadûlil nám je Supraphon. A my jsme, musím ﬁíct, moc
rádi. Za ten v˘bûr moc dûkujeme.
P. U.: V Supraphonu to funguje
velmi dobﬁe. Star˘ dluh, kter˘ k nám
mûl – v roce 1969 nám totiÏ zakázal
desku Odyssea – je tím smazan˘. Udûlalo nám to opravdu radost. Ale nejde
o nás. Jde o posluchaãe, kteﬁí na tomhle albu usly‰í celou na‰í chronologii.
Od zaãátkÛ v dobû, kdy Hance bylo
patnáct a maminka ji nechtûla pou‰tût
na koncerty, aÏ dodnes. V souãasnosti
jsme obklopeni skvûl˘mi muzikanty,
jak v Javorech, tak v kapele Javory
Beat, která nás vrací do na‰eho mládí,
do na‰ich bigbítov˘ch zaãátkÛ.
TakÏe, dalo by se ﬁíct, vá‰ profesní
oblouk…
P. U.: Ano. Na zaãátku byl Ïiv˘
a spontánní bigbít. ·edesátá a sedmdesátá léta. ÚÏasná vûc. Postupnû mi
zaãalo vadit, Ïe se nûkteré koncerty

zaãaly podobat spí‰ cirkusu. Byly to
megaakce se spoustou efektÛ. Taky
mi vadí celé to poãítaãové období
v hudbû. Pro nás poﬁád zÛstává nejkrásnûj‰í Ïivû zazpívaná a Ïivû zahraná písniãka. Bez pﬁíkras. A myslím
si, Ïe to je trend dne‰ka. Lidi podvûdomû chtûjí právû tohle. Spousta se
jich spokojí s virtuální realitou, ale
stejná spousta hledá ãistou vodu
v Ïivém, bezprostﬁedním projevu.
Kde se vlastnû vzal název kapely
Javory?
P. U.: To byla kalkulace. Chtûli jsme
vystoupit z toho na‰eho zákazu a rozhodli jsme se, Ïe se pﬁihlásíme na Bratislavskou lyru. JelikoÏ vÏdycky panovalo urãité napûtí mezi âechy a Slováky, tak nás tam Slováci vzali. Na‰e
soutûÏní písniãka se jmenovala Javory
a na‰e kapela existovala jako cimbálka, která hrála v podstatû bigbít, pﬁedobraz urãité worldmusic.
H. U.: Za tu píseÀ jsme získali
stﬁíbrnou Bratislavskou lyru a cenu
divákÛ, ãehoÏ jsme si ohromnû cenili. A tak vznikly Javory.
Petﬁe, v jednom z povídání jste
ﬁekl, Ïe se vá‰ vztah s Hanou vyvíjí

Jak velká byla po tûch padesát let
ona zmínûné tyranie?
H. U.: (smích)
P. U.: Totáã!
H. U.: No, velká tyranie to nebyla. Je
ale pravda, Ïe kdyÏ Petr napsal nûjaké
písniãky, mûl svoje pﬁedstavy. UÏ pﬁedem mû stavûl ke zdi, kdyÏ ﬁíkal, Ïe to
budu zpívat ‰patnû, Ïe se to nenauãím, Ïe to prostû nebude ono. Já ale,
protoÏe v sobû mám dost energie,
jsem ho vÏdycky pﬁeválcovala.
P. U.: A nakonec Hanka zazpívala
ty písniãky tak, jak bych je já nikdy
zazpívat nedokázal. Nûkteré písniãky
jsem zpíval já, takové, které vycházely ze mû a k Hance by se pﬁíli‰ nehodily. Ale ty, které se mi povedly nejvíc, kter˘ch jsem si nejvíc povaÏoval,
jsem poskytoval Hance.
H. U.: To jsi tedy hodnej!
P. U.: Nejsem, dobﬁe jsem udûlal!

SU 6244-2
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ZDENĚK SVĚRÁK PO STRNIŠTI BOS
Supraphon vydává v audio podobě jednu z nejúspěšnějších knih loňského roku.
Román PO STRNIŠTI BOS v autorské interpretaci Zdeňka Svěráka.

Ceny Magnesia Litera 2014
CENA ČTENÁŘŮ

Zdeněk Svěrák převzal
Dvojnásobnou platinovou desku
Supraphonu za nahrávky knih
Povídky a Nové povídky.

SU 4160-2

Foto © 2014 Martin Kubica

Nejnovûj‰í kniha ZdeÀka Svûráka Po strni‰ti bos sklízí zaslouÏen˘ ãtenáﬁsk˘ obdiv. Její
zvuková podoba, která vychází nyní u Supraphonu, je tedy pﬁirozen˘m souputníkem literární podoby – zvlá‰tû, ãte-li ji autor sám. Z. Svûrák se vrací do jedné etapy svého dûtství
a vypráví záÏitky malého mûstského kluka, pﬁesazeného za války na venkov. Drobná vítûzství nad vlastním strachem v partû venkovsk˘ch dûtí jsou zde proÏívaná se stejnou intenzitou a radostí, jako následné oslavy nastoleného míru.
Obdivuhodné vypravûãské umûní, témûﬁ filmová obrazivost, vtipné a velmi vûrohodné situace, to v‰e strhne ãtenáﬁe a posluchaãe k velkému proÏitku.
Autor vysvûtluje: „Není to kronika mého dûtství ani na‰í
rodiny, chtûl jsem, aby to byla krásná literatura. Autoﬁi
takové literatury nejen vzpomínají na to, co vidûli a sly‰eli, ale také si vym˘‰lejí a fantazírují, aby jejich pﬁíbûh stál
za ﬁeã.“ Îe tato audiokniha stojí za ﬁeã, tím si mÛÏeme b˘t
jisti. Îe je autor nejlep‰ím interpretem svého díla, dokazuje právû touto audioknihou sám Zdenûk Svûrák.

DALŠÍ NEZNÁMÉ NAHRÁVKY
VOSKOVCE & WERICHA V PRVNÍM VYDÁNÍ!
Jiří Voskovec & Jan Werich – Vídeň 1971 / Montreal 1977
Archivy skr˘vají neãekaná pﬁekvapení, napﬁíklad tento zvukov˘ záznam rozhovoru Jiﬁího Voskovce a Jana Wericha pﬁi jedné z jejich spoleãn˘ch schÛzek ve
Vídni. Zatímco v Poslední forbínû ‰lo o setkání z roku 1974, toto je o 3 roky dﬁíve.
Pánové se potkali nad magnetofonem v dobrém rozpoloÏení a s chutí do Ïivota.
Témata rozhovoru odpovídají jejich radostné
náladû. Hovoﬁí o poezii, o módû, o nemravnosti,
uvaÏují o mládí a stáﬁí, rozpovídají se o Samuelovi Beckettovi ãi Josefu ·ímovi. Jiﬁí Voskovec
vypráví o Broadwayi.
Druhou kapitolu archivních objevÛ tvoﬁí dialog
Jiﬁího Voskovce s ãeskou emigrantkou Evou Kloboukovou z Montrealu v roce 1977. Zatímco
v první rozmluvû ve Vídni jsme uchváceni zpÛsobem roubování nápadÛ na sebe kongeniálnû
napojen˘ch pﬁátel, ve druhé jde o postulování
základních my‰lenek Jiﬁího Voskovce o ‰tûstí,
pﬁátelství ãi Ïivotû v exilu.
SU 6184-2

VIEWEGHŮV NÁVRAT DO ŽIVOTA
NAČETL SAŠA RAŠILOV

Pﬁesto se, ãtyﬁi mûsíce po operaci, dává znovu do psaní
a vychází tak, jako vût‰inou v pﬁedchozích dílech, z vlastních
zku‰eností a záÏitkÛ. Psaní je souãástí terapie, sledujeme, jak se
spisovatel velmi bolestnû vrací do Ïivota. Absolutní autenticita
jeho proÏitkÛ ohromuje. Viewegh odhaluje v‰echny své pocity
a jeho sdûlení je nakaÏlivû hojivé. Pomáhá nejen sobû, ale i ãtenáﬁi. V na‰em pﬁípadû posluchaãi, jemuÏ sdûluje MichalÛv text
Sa‰a Ra‰ilov, interpret osvûdãen˘ jiÏ na Vieweghov˘ch Pohádkách pro unavené rodiãe.
SU 6165-2

Foto © 2014 Martin Kubica

8. prosince 2012 nečekaně praskla Michalovi Vieweghovi, jednomu
z nejčtenějších českých spisovatelů, aorta. Po úspěšných pokusech
o oživení se zcela dezorientovaný Michal znovu pomalu začal učit mluvit
a vnímat svět. Kolaps krátkodobé paměti byl takový, že se lidé ze
spisovatelova nejbližšího okolí obávali nevratného poškození jeho
intelektuálních schopností.
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OHLÉDNUTÍ JANY KOUBKOVÉ
Rytmus, improvizace, a tím i seberealizace – to v‰e mû na jazzu lákalo.
KdyÏ jsem poprvé sly‰ela Ellu Fitzgerald a její scatová sóla, byla jsem
u vytrÏení. Cel˘ její scatov˘ chorus v Airmail Special jsem si opsala vãetnû slabik a pak jsem vítûzoslavnû scatovala s Jazz Sanatoriem Luìka
Hulana. Ludûk Hulan byl m˘m prvním jazzov˘m kapelníkem. Penûz moc
nebylo, zato radosti bylo hodnû. Vlastnû radost, kterou jsem proÏívala
a proÏívám i nyní pﬁi kaÏdém koncertu, ale i pﬁi zkou‰kách, to je ten
hlavní v˘dûlek! Radostí z hudby ku zdraví du‰e. To bylo Luìkovo heslo
a já jsem ráda tuto ‰tafetu pﬁevzala…
Díky supraphonskému v˘bûru koukám, jak pestr˘ Ïivot jsem proÏila.
A niãeho nelituji, protoÏe, i kdyÏ se nedaﬁilo a nikdo mû nechtûl, vÏdycky
mû to vyburcovalo k aktivitû a ejhle – povedlo se. Díky tomu jsem poznala
spoustu vynikajících muzikantÛ, procestovala kus svûta… Îivot s jazzem
mû pﬁivedl ke znaãné samostatnosti a nebojácnosti, protoÏe od jisté doby
jsem chtûla b˘t hlavnû „tou Koubkovou“. Nechtûla jsem b˘t nûãí kopií.
A tak jsem se nauãila dûlat kapelnici, dokázala jsem si najít muzikanty, udûlat repertoár, domluvit
se s poﬁadateli, spoãítat kilometry, napsat si scénáﬁ k poﬁadu pro
televizi i rozhlas a hlavnû jsem
stále vym˘‰lela a provokovala
samu sebe, aby mû to poﬁád bavilo a aby na mû publikum bylo
zvûdavé… Snad bude‰ i Ty, mil˘
posluchaãi, teì zvûdav˘ na tento
supraphonsk˘ v˘bûr k m˘m
sedmdesátinám. A Ïe to letí co?
Jana Koubková
SU 6250-2

Foto © 2014 Ondřej Sláma

Ve třiceti jsem si řekla, a to byl rok 1974, že je
na čase dělat to, co mě opravdu baví, a nedělat to,
co už mě nebaví.

INVENCE JANA KLUSÁKA
Doma se jméno Jana Klusáka (coby herce i autora
hudby) nejčastěji spojuje s kultovními filmy
šedesátých let české nové vlny či s Divadlem Járy
Cimrmana. Výrazná a nepřehlédnutelná je však i jeho
stopa na poli skladatelském. Byl žákem J. Řídkého
a P. Bořkovce a jako jeden z prvních se – i přes odpor
režimu – odvážně přiklonil k technikám Druhé
vídeňské školy, Nové hudby, dodekafonie a serialismu.

SU 4163-2

Foto © 2014 Pavel Štoll

Supraphon u pﬁíleÏitosti osmdesátin Jana Klusáka vydává komplet dvou
CD Invence. V nahrávkách je zde zﬁejmá cesta, kterou skladatel urazil za
více neÏ pÛl století od dokonãení první z nich (1961). „Svou formu jsem
nazval termínem znám˘m od J. S. Bacha – invence, coÏ je odjakÏiva název
pro formu o jediné hudební my‰lence… Teprve znaãnû pozdû jsem si v‰iml,
Ïe jsem od sv˘ch prvních skladatelsk˘ch pokusÛ pátral po hudební formû
o jednom tématu, odtud i mÛj siln˘ zájem o fugu. Invencí mi bylo dopﬁáno
proÏít ‰tûstí ze vzniku nadosobního ﬁádu. O Sedmé invenci ﬁekl Roman Berger nezapomenutelnou vûtu
„...oblaka táhnoucí po nebi…“.
Pokládal bych za ‰tûstí, kdyby po
mnû na svûtû zÛstala oblaka táhnoucí po nebi,“ dodává ke svému
dílu sám autor.
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SNY
DAGMAR
PECKOVÉ
SU 4171-2

Foto © 2014 Petr Kurečka

Mezzosopranistka Dagmar
Pecková vydává v dubnu
pod názvem Sny 2CD písní
skladatelů Mahlera,
Wagnera, Beria
a Brahmse. Na podzim
začne nahrávat se
Slovenskou filharmonií
nové album, jehož vydání
Supraphon připravuje
na jaro 2015. Dagmar
Pecková letos vystoupí
na mnoha domácích
i zahraničních koncertech.
Pozornost vzbuzuje
provokativní název
Začínáme končit speciální
série společných
vystoupení s tenoristou
Štefanem Margitou.

PRVNÍ ALBUM PŘED DVACETI LETY

2CD SNY VYCHÁZÍ 25. 4. 2014

Mezzosopranistku Dagmar Peckovou charakterizuje v˘razn˘ hlas i charisma, silná osobnost. Svou otevﬁeností dokázala oslovit i „neklasické“ publikum, aãkoli vÏdy zÛstává vûrná klasické hudbû a módnû podbízivé crossoverové projekty vÏdy razantnû odmítá.
Její debutové album, poskládané z árií Wolfganga Amadea Mozarta, vy‰lo
v roce 1994 a na jeho úspûch navázalo i dal‰ích patnáct alb, jeÏ Dagmar Pecková u Supraphonu v následujících letech realizovala.

Supraphon se letos v dubnu vrací v rozsahu dvou CD k nahrávkám Dagmar
Peckové, jeÏ znamenaly v˘razn˘ milník v její umûlecké dráze a uvedly ji do
svûta jako vynikající mahlerovskou interpretku. „V roce 1988 mû tehdej‰í ‰éf
PraÏsk˘ch symfonikÛ obsadil za nemocnou Evu Randovou do Mahlerovy
2. symfonie na altov˘ part. Od té doby jsem tomuto skladateli doslova propadla,“ vzpomíná pûvkynû na své první setkání s hudbou Gustava Mahlera
a dodává: „Mahler a Wagner; dvû jména, která ovlivnila celou mou pûveckou
kariéru. K tûmto písním – snÛm se mÛÏu kdykoli vracet a stále mû budou pﬁekvapovat svou nev˘slovnou dokonalostí.“
Dvojalbum pod názvem Sny vychází 25. 4. 2014 a obsahuje vedle skladeb
Mahlerov˘ch a Wagnerov˘ch také písnû Johannese Brahmse a Luciana Beria.
Dagmar Pecková k tomu je‰tû poznamenává: „Luciana Beria zpívám vÏdy
s potû‰ením a publikum, které oãekává „hudbu z Marsu“ (jak se hudbû
20. století nûkdy ﬁíká), je velmi mile pﬁekvapeno a nad‰eno z této geniální
skladby. Z Brahmse bych ráda v budoucnu natoãila mnohem víc. Snad na nûj
je‰tû nûkdy dojde,“ dodává pûvkynû.
A jak se dívá Dagmar Pecková na své nahrávky z druhé poloviny 90. let,
které na 2CD Sny jsou? „Mají odu‰evnûlou atmosféru. Najednou mi pﬁipadají jiné, neÏ tﬁeba pﬁed deseti lety…, a nestydím se s odstupem ãasu ﬁíci, Ïe jsou
svou spontánností dokonalé.“

NA KONCERTNÍCH PÓDIÍCH
Co se t˘ká aktuálních tuzemsk˘ch vystoupení Dagmar Peckové, pozornost
jiÏ vzbuzuje koncertní série spoleãn˘ch vystoupení s tenoristou ·tefanem
Margitou, která pod provokativním názvem Zaãínáme konãit odstartuje 6. 5.
2014 v Ko‰icích. Pecková s Margitou se je‰tû letos objeví: 17. 6. v Chrudimi
a 24. 8. v Brnû.

III. / duben 2014

NOMINACE NA CENY ANDĚL 2013
ALBA, KTERÁ VYDAL NEBO DISTRIBUUJE SUPRAPHON:
Nominace v kategorii: ZPĚVÁK

ILLE Ve tvý skříni / Holka ve tvý skříni (SU 6221-2)

DAN BÁRTA Maratonika (TRA000000000003)

Foto © 2014 Jiří Hroník

Foto © 2014 Jakub Klimo

Nominace v kategorii: SKUPINA, OBJEV, SKLADBA

Nominace v kategorii: OBJEV, ZPĚVAČKA

LENKA DUSILOVÁ (Baromantika) Live at Café v lese (SU 6227-2)

NEVER SOL Under Quiet / Sára Vondrášková (SU 6225-2)

Foto © 2014 Martin Chochola

Foto © 2014 Vendula Knopová

Nominace v kategorii: ZPĚVAČKA

Nominace v kategorii: KLIP, ZPĚVÁK

MONKEY BUSINESS Happiness of Postmodern Age /
Up To Speed Now; Matěj Ruppert

(SU 6205-2)

Foto © 2014 Roman Černý

Andělé se budou udílet
14. května v Hudebním
divadle Karlín v přímém
přenosu České televize

KONTAKT: SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 604, fax (+420) 221 966 630
promotion: promo@supraphon.cz; obchodní oddělení: obchod@supraphon.cz

http://www.youtube.com/supraphon

www.facebook.com/Supraphon

www.supraphon.cz
www.plus.google.com/+supraphon/

