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KAREL GOTT
PŘEVZAL
KŘIŠŤÁLOVÉHO
LVA SUPRAPHONU
Karel Gott, který 14. července 2014 oslaví 75. narozeniny,
se drží na špici domácí pop music již celé půl století.
Také pět desítek let s menšími přestávkami pravidelně
vítězí v anketách nejpopulárnějších zpěváků;
Zlatým slavíkem se stal poprvé v roce 1963.
V roce 1992 mu byla udûlena
Diamantová deska Supraphonu za
rekordních 13 milionÛ prodan˘ch nosiãÛ.
I v novém tisíciletí jeho alba stále
dosahují sv˘mi úspû‰n˘mi prodeji na
zlaté ãi platinové desky, naposledy Karel
Gott získal Platinovou desku Supraphonu
v roce 2013 za album Dotek lásky.

Foto © 2014 Martin Kubica

23. 6. 2014 v zaplnûném sále praÏské
Novomûstské radnice pﬁevzal Karel Gott
zvlá‰tní ocenûní Kﬁi‰Èálového lva za
dlouhodobou a úspû‰nou spolupráci
se Supraphonem, ale také jako zvlá‰tní
ocenûní nejúspû‰nûj‰ímu ãeskému
zpûvákovi nejen v tuzemsku, ale
i v zahraniãí. Jeho nahrávky jiÏ trvale
patﬁí do zlatého fondu Supraphonu.
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KAREL GOTT VYDAL DVD NOČNÍ KRÁL
Nejpopulárnější tuzemský zpěvák Karel Gott 23. 6. 2014 v zaplněném sále pražské Novoměstské radnice pokřtil
DVD s názvem Noční král - Hity prvního desetiletí 21. století. Nahrávka obsahuje 26 televizních písní, pět videoklipů
a dva speciální bonusy. Kmotrem novinky se stal zpěvák a textař Ondřej Hejma.

Foto © 2014 Martin Kubica

„Pﬁeju noãnímu králi, aby to jeho
nekoneãné turné stále pokraãovalo
a vycházela dal‰í dévédéãka a cédéãka, abychom si my, jeho pﬁíznivci,
museli poﬁídit knihovniãku, aby se
tam v‰echny jeho nahrávky ve‰ly,“
uvedl Hejma.
¤editelka vydavatelství Supraphon
Iva Milerová v rámci kﬁtu Karlu Gottovi pﬁedala zvlá‰tní ocenûní Kﬁi‰Èálového lva Supraphonu a podûkovala za
„‰anci podílet se na úspû‰né domácí
ãásti jeho skvûlé hudební kariéry“.
Supraphon jiÏ od roku 2006 vydává DVD mapující desetiletí zpûvákovy kariéry. Zatím vy‰la DVD Hity 60.
let – Lady Carneval, Hity 70. let –
Stokrát chválím ãas, Hity 80. let –
ZÛstanu svÛj, Hity 90. let – KdyÏ
muÏ se Ïenou snídá. Na podzim
vyjde v‰ech pût DVD pohromadû.

„UÏ sám fakt, Ïe na videu vychází
pût dekád zpûváka populární hudby
stﬁedního proudu, coÏ je nejménû
jistá branÏe vÛbec, dodává dal‰í chuÈ
do práce,“ ﬁekl Karel Gott.
Na novém DVD vedle nûkolika
videoklipÛ pﬁíznivci najdou ukázky
z televizních poﬁadÛ, úspû‰né duety
a live nahrávky z koncertÛ. Pro
mnohé mÛÏe b˘t pﬁekvapením videoklip k písni Für immer jung, kterou
Karel Gott pﬁed ‰esti lety nazpíval
s nûmeck˘m rapperem Bushidem,
nebo duet Forever Young s Marianem
Goldem ze skupiny Alphaville.
První dekáda 21. století byla v pﬁípadû Karla Gotta v˘raznû ovlivnûna
swingem. V roce 2002 nahrál za
doprovodu Big Bandu Felixe Slováãka album Swing kolekce. V letech
2002 aÏ 2003 absolvoval s Helenou

Vondráãkovou 22 velk˘ch koncertÛ
po âechách, Moravû a Slovensku, na
které se pﬁi‰lo podívat více neÏ
124.000 divákÛ. Trochu jiná atmosféra na diváky d˘chne ze záznamÛ
písní, které vznikly v rámci Koncertu
hvûzd v roce 2003 na praÏském Îofínû. Kromû dal‰ích televizních
vystoupení Gottovi fanou‰ci najdou
na DVD také videoklip k písni: Má‰li s k˘m z filmové pohádky ZdeÀka
Tro‰ky Z pekla ‰tûstí 2, ve které si
zpûvák zahrál hned dvojroli: Lucifera
a Pánaboha.
Na DVD je také vzpomínka na
první ﬁadu âesko hledá SuperStar,
kde Gotta zaujala Martina Balogová.
Jako speciální bonus DVD zaznamenává neãekané setkání Karla Gotta
s populární kapelou Wanastowi
Vjecy.
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KAREL GOTT – TURNÉ 2014
27. 10. Žilina
29. 10. Bratislava
31. 10. Brezno
12. 11. Brno
14. 11. České Budějovice
19. 11. Plzeň
22. 11. Pardubice
24. 11. Třinec
27. 11. Liberec
06. 12. Praha
Ondřej Hejma pokřtil DVD Noční král

VI. / červenec / srpen 2014

MAGICKÝ HLAS REBELKY MARTY KUBIŠOVÉ
Film Olgy Sommerové o Martě Kubišové uvidí první diváci na
Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kam byl
vybrán do programu. Do českých kin film vstoupí 17. července.
Supraphon právě u příležitosti vzniku celovečerního dokumentu
Magický hlas rebelky vydává stejnojmenný soundtrack, který
obsahuje stěžejní hity Marty Kubišové od šedesátých let
až do současnosti. Film otevřeně ukazuje život zpěvačky,
signatářky a mluvčí Charty 77.

Foto © 2014 Evolution Films
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„ëábel by si nevybral lep‰í okamÏik, kdy ji zniãit, neÏ jak˘ si vybrali bol‰evici," ﬁíká v traileru k filmu
hudební publicista Jiﬁí âern˘, kter˘
hlas Marty Kubi‰ové oznaãil jako dar
od Pána Boha. Trojnásobná Zlatá slavice z let 1966, 1968 a 1969 a sex
symbol tehdej‰í doby Marta Kubi‰ová byla na dvû desetiletí umlãena
komunistick˘m reÏimem. V té dobû
pÛsobila jako mluvãí Charty 77,
vychovávala dceru a pracovala jako
referentka zásobování ve V˘stavbû
sídli‰È. AÏ Sametová revoluce umoÏnila Martû Kubi‰ové znovu po
mnoha letech zpívat. Na balkónû
Melantrichu na Václavském námûstí
zazpívala 21. listopadu Modlitbu pro
Martu a hymnu. Po boku tehdy mûla
svého kamaráda Václava Havla. Na
dobu normalizace ale zpûvaãka nezanevﬁela. „Urãitû mi zÛstali pﬁátelé na
cel˘ Ïivot. Kde já bych se coby zpûvaãka seznámila s tolika úÏasn˘mi
lidmi. A také jsem se díky Chartû 77
dostala k dÛleÏité a zajímavé literatuﬁe," ﬁíká Marta Kubi‰ová, která ve
filmu vzpomíná i na dramatickou

dobu, kdy proÏila klinickou smrt
a byla prÛbûÏnû sledována StB.
ReÏisérka Olga Sommerová poprvé
natáãela s Martou Kubi‰ovou pﬁed
pûti lety sekvenci do dokumentárního triptychu o mluvãích Charty 77.
KdyÏ pozdûji zpûvaãku oslovila
Marta Kubišová
s Anetou Langerovou

ohlednû natoãení celoveãerního
dokumentu o jejím Ïivotû, Marta
Kubi‰ová, která si na slávu nikdy
nepotrpûla, odmítla. Nakonec zpûvaãku k natáãení pﬁesvûdãil ﬁeditel
Divadla Ungelt Milan Hein, v jehoÏ
divadle Marta Kubi‰ová pÛsobí,

a v dubnu 2013 se zaãalo toãit. Film
Magick˘ hlas rebelky odkr˘vá Ïivot
slavné zpûvaãky a zároveÀ mapuje
historii âeskoslovenska v druhé
polovinû 20. století.
Supraphon vydává soundtrack
Magick˘ hlas rebelky (Písnû z dokumentárního filmu Olgy Sommerové),
kter˘ obsahuje 23 songÛ. Jde v podstatû o pﬁehled tûch nejzásadnûj‰ích
písní Marty Kubi‰ové, nov˘ duet
s Anetou Langerovou Îivot není pes
a píseÀ Já chci b˘t volná z muzikálu
Touha jménem Einodis.
Celoveãerní dokumentární film
Magick˘ hlas rebelky vznikl v producentské spoleãnosti Evolution Films
v koprodukci s âeskou televizí a s podporou Státního fondu kinematografie.
Na vzniku filmu se podílela Dadja
Altenburg-Kohlová, Nadace Crocodille
a Bageterie Boulevard. Distributorem
snímku je A-Company Czech.
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MICHAEL KOCÁB JE TOHO HODNĚ.
A BUDE TOHO JEŠTĚ VÍC!

Povídali, že mu hráli – tak se jmenuje nová supraphonská kompilace složená z pecek Michaela Kocába –
originálního skladatele, textaře, zpěváka, instrumentalisty a šoumena. A když se řekne Kocáb, všichni
víme, že je věru co poslouchat: od legendárních kousků Pražského výběru přes Stáří nebo S cizí ženou
v cizím pokoji až po písně pro Evu Olmerovou či Jiřího Korna. Tedy když to řekneme hodně zběžně.
Kompilace obsahuje tři disky. Na prvním jsou rockové vypalovačky, na druhém šansony a rockové šansony,
a na třetím písně pro jiné interprety, duety a taky muzika z proslulého představení Odysseus, se kterým
svého času s úspěchem projela celý svět Laterna Magica…
Sly‰el jsem, Ïe jde o va‰e curriculum vitae, byÈ ne zcela úplné; chápete tak tuhle kompilaci i vy?
Téhle formulaci bych se trochu
bránil. Na‰í snahou bylo shromáÏdit

na tﬁech discích vûci, které se líbí
lidem spolu s tûmi, které se líbí mnû;
to byly dva jmenovatelé nové kompilace. Jsou tu tedy slavné písnû, hity,
a vedle nich ty, které tak slavné

nejsou a lidi by se k nim mûli zase
dostat. Moje hudební curriculum
vitae se teprve chystá – vyjde na
konci roku v krabiãce se osmnácti
deskami. A ani to nebude úplnû

kompletní – nebudou tu tﬁeba vûci
s PraÏsk˘m v˘bûrem, ty uÏ by se
neve‰ly. Zato tu bude tﬁeba moje filmová hudba, která na samostatném
nosiãi je‰tû nevy‰la.
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moderátorka Daniela Drtinová za
mnou onehdy pﬁi‰la s tím, Ïe poslouchá Hﬁbitov ãasto a Ïe ho má z m˘ch
písní skoro nejradûji. A zazpívala mi
celé pasáÏe z tohoto songu. Neãekal
jsem to, ale byl jsem potû‰en.
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Jsou ãasté pﬁípady, kdy se vám
a lidem líbilo nûco jiného?
Byly i takové. Na tomhle v˘bûru tak
jsou i pecky, které – i kdyÏ je pokládám za velmi zdaﬁilé – se nedoãkaly
Ïádného poﬁádného ohlasu. Tﬁeba
jenom proto, Ïe celou desku, a tím
i písniãky z ní, poslal nûjak˘ hudební
kritik, nûjak˘ zakyslík, do háje. Lidi
uÏ jim pak nevûﬁili. Tohle potkalo
tﬁeba písniãku Hﬁbitov – zrovna
z alba Za kyslík. Na kompilaci je ve
verzi, kdy ji zpívám s Martinem
Dejdarem, pÛvodnû jsem ji nazpíval
sám. Na tu uÏ si asi moc lidí nepamatuje. Ale leckomu z tûch, kdo si ji pﬁipomene, se líbí! Napﬁíklad televizní

Máte pocit, Ïe hudební kritika
mÛÏe ovlivnit prodejnost desky?
Jistû, kdo si myslí nûco jiného,
m˘lí se. Blbá kritika mÛÏe cel˘ projekt úplnû zazdít a prodej pohﬁbít,
i kdyÏ se v ní tﬁeba pí‰e o nûãem
úplnû jiném, neÏ o muzice. Já si pak
pﬁipadám jako viník pﬁistiÏen˘ pﬁi
nûãem, nevím pﬁi ãem, kter˘ musí
v‰em poﬁád dokola vysvûtlovat to, co
v tom ãlánku bylo napsáno. No
a nûkteré písniãky se tak k lidem ani
nedostanou.
Na nûkter˘ch hodnotách se ale
shodnou v‰ichni, myslím vy i posluchaãi…
Ano, sem patﬁí tﬁeba písnû Stáﬁí,
S cizí Ïenou v cizím pokoji, Sebastián, Rasisti, Penzion svût, PraÏáci,
Prachy, Karel nese asi ãaj a dal‰í. Ale
tﬁeba písniãka Nejdﬁív je tréning, kterou jsem taky psal pro Jiﬁího Korna,
uÏ tak známá není – a mnû osobnû se
líbí víc, neÏ Karel. Málo známé jsou
tﬁeba i písniãky, které jsem psal pro
Evu Olmerovou nebo Marthu Elefteriadu. Nebo píseÀ Ná‰ chléb, kterou

sloÏil Tomá‰ Kympl u pﬁíleÏitosti
smrti Edy Pergnera. MoÏná ji nezná
ani Edova dcera…
Evu Olmerovou jste zachytil
v poslední fázi její kariéry.
Tenkrát jsem byl mlad˘ a ve fenoménu Eva Olmerová jsem se moc
neorientoval. Mûl jsem tak myln˘
pocit, Ïe jsem pﬁidal dvû desky k její
obﬁí produkci. KdyÏ se ale podíváte
na Evinu diskografii, zjistíte, Ïe jejích
ﬁadov˘ch alb je málo, jestli pût, tak je
to moc, a z toho jsou dvû se mnou.
Eva Olmerová byla úÏasná a mrzí mû,
Ïe jsem si jí víc neuÏil. Ale dûlali
jsme, co jsme mohli. Vytvoﬁili jsme
dvû desky, víc toho uÏ asi ne‰lo.
Do‰lo mezi námi k úÏasnému propojení, hodnû jsme se skamarádili
a dodnes za to jsem vdûãn˘.
Spolupráce s Marthou Elefteriadu
byla asi taky zajímavá; myslím si, Ïe
je to vynikající, ne úplnû docenûná
zpûvaãka.
To je pravda. Martha je fantastická,
i kombinace jejího hlasu a hlasu její
sestry Teny je skvûlá. Myslím si, Ïe
mohly mít i evropské ambice. Ono
prosadit se v téhle oblasti je tûÏké.
Samozﬁejmû záleÏí na talentu, ale
moÏná je‰tû víc na schopném managementu. Sám to vût‰inou ãlovûk
nedokáÏe.

Úsloví „co jsem dûlal, dûlal jsem
rád“ u vás zﬁejmû platí v míﬁe vrchovaté. Dovolím si nicménû blbou otázku: dá se ﬁíct, co jste dûlal úplnû nejvíc rád?
Hodnû rád jsem dûlal PraÏsk˘
v˘bûr v jeho nejslavnûj‰í sestavû, to
znamená s Pavlíãkem, âokem, Hrube‰em a Kry‰pínem. Rád jsem dûlal
Odyssea, to pro mû byl velk˘ záÏitek.
Stejnû tak rÛznou filmovou muziku,
tﬁeba s Vûrou Chytilovou, Jurajem
Herzem nebo Jiﬁím Bartou. A taky
Aftershocks.
Co máte v plánu pro nejbliÏ‰í
období?
Dodûlávám album na pÛdorysu
b˘valého PraÏského v˘bûru II, na kterém se objeví i ﬁada hostÛ, tﬁeba
Matûj Ruppert, moje dcera Natálka
a dal‰í. Je‰tû letos bychom mûli zaãít
toãit novou ﬁadovou desku s PraÏsk˘m v˘bûrem; tedy – musíme ji
zaãít toãit! Na podzim budu mít se
zlínskou filharmonií dva spí‰e ‰ansonové koncerty. A do toho v‰eho pﬁipravujeme Aftershocks 2. A v pﬁí‰tím
roce bych chtûl s Aftershockem objet
pár festivalÛ. Je toho dost.
top
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ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
VYJEDE NA PODZIMNÍ IDENTITY TOUR
Po úspěšném jarním turné,
kdy objel s repertoárem
ze svého debutového alba
Identity osm sálů a klubů
napříč celou republikou,
chystá Ondřej Brzobohatý
podzimní pokračování.
Do divadel a kulturních
domů ve vybraných
českých městech se se
svou kapelou rozjede
v polovině října.

Debutové sólové album Identity
vy‰lo letos v kvûtnu a podle recenze
redaktora iReportu Daniela Mar‰alíka je deskou, která na tuzemském
hudebním trhu chybûla: „Ondﬁej
Brzobohat˘ je kvalitní skladatel
a dobr˘ producent. Není v‰ak Ïádnou umûleckou rychlokva‰kou, a tak
mÛÏeme se tû‰it na jeho dal‰í poãiny,
které nás pﬁesvûdãí o jeho talentu.“

Identity Tour nabídne komornûj‰í
atmosféru a upraven˘ program, opût
nejen s písniãkami z nového alba.
Muzikant a populární herec se na
podzim vrátí do Prahy, Brna a Plznû
a novû zamíﬁí také do Strakonic,
Dvora Králové, Mladé Boleslavi,
Hodonína, Prostûjova, Zlína, Znojma
a Zábﬁehu.
SU 6254-2

IDENTITY TOUR 2014:
13. 10. – Strakonice
21. 10. – Dvůr Králové
22. 10. – Mladá Boleslav
27. 10. – Hodonín
02. 11. – Brno
03. 11. – Prostějov
04. 11. – Zlín
05. 11. – Znojmo
17. 11. – Zábřeh
24. 11. – Plzeň
07. 12. – Praha

Ondřej s Jamiem Cullumem v Bratislavě

Foto © 2014 Benedikt Renč

Poãátkem pﬁí‰tího roku plánuje
Brzobohat˘ také první koncertní turné
po Slovensku. Místní vﬁelou atmosféru si uÏ vyzkou‰el, kdyÏ coby pﬁedskokan proslulého Jamieho Culluma
vystoupil v ãervnu v Aegon arénû
NTC v Bratislavû.
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HANA ZAGOROVÁ
PŘIPRAVUJE PODZIMNÍ KONCERTY

Foto © 2014 Martin Kubica

Novinkové album Hany Zagorové Vyznání vyšlo v květnu a hned se zařadilo mezi nejprodávanější CD
letošního jara. Sama zpěvačka k tomuto úspěchu poznamenává: „Z nových písniček na Vyznání mám
velkou radost. Někdy se stává, že posluchači při poslechu třeba některé skladby přeskočí, nebo si
naopak navolí nějakou sestavu z té které desky. Teď mi říkají, že tohle album poslouchají se zájmem
od začátku do konce. To je fajn, to mě těší,“ a dodává: „ Během prázdnin vybírám z nového alba
písničky, které určitě zařadím do podzimního koncertního programu, jenž chystám od konce září
v Čechách, na Moravě i na Slovensku za doprovodu skupiny Boom Band. Věřím, že i na živo
budou fungovat a mé fanoušky potěší.“

KONCERTY – PODZIM 2014:
20.09.
30.09.
01.10.
02.10.
06.10.
07.10.
08.10.
13.10.

Trmice
Mohelnice
Olomouc
Drnovice (Vyškov)
Kopřivnice
Ostrava
Český Těšín
Liberec

14.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.
18.11.
26.11.
30.11.

Hradec Králové
Žiar nad Hronom
Myjava
Rimavská Sobota
Komárno
Pelhřimov
Klatovy
Žďár nad Sázavou

01.12.
02.12.
12.12.
19.12.

Brno
Bratislava (Istropolis)
Pozořice
Praha (Lucerna)

Více na: www.zagorovahana.cz

SU 6259-2

Kresba © 2014 Filip Kudrnáč
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MIREK TABÁK ČERNEJ PASAŽÉR
ČESKÉHO ŠOUBYZNYSU
Mirek Tabák – bývalý taxikář a středoškolský učitel, ale také dosud naprosto neznámý hudebník, který se
zčistajasna objevil s albem Černej pasažér, na němž hostují mimo jiné Pavel Bobek a Marek Eben a o němž tvrdí,
že vzniklo před dvanácti lety. Má Mirek hudební vzdělání nebo je to prostě klikař s talentem? A proč se vlastně
straní publicity i šoubyznysu jako takového? Tohle a mnohem víc se dozvíte v našem rozhovoru, v němž
Mirek poprvé odtajnil leccos nejen o albu, ale i o sobě.
Pojìme si to na úvod trochu srovnat – kdo je vlastnû Mirek Tabák? Co
ho baví, co ho naopak irituje a proã
se vlastnû rozhodl po tûch letech jít
„s kÛÏí“ na trh?
Mirek je obyãejnej sympatickej
chlapík v nejlep‰ích letech. Má rád
svoji rodinu, svoje soukromí a svoji
práci. Nemá profil na facebooku ani
“chytrej” telefon. Je to trochu idealista a vûci, které ho iritují, si moc
nepou‰tí k tûlu a snaÏí se na v‰em
vidût spí‰ to pozitivní. Tím obãas
sám irituje ostatní lidi… Desku âernej pasaÏér jsem natoãil skuteãnû uÏ
pﬁed dvanácti lety a k jejímu vydání
jsem se nechal trochu dotlaãit.
Kamarádi, co nahrávky znají celou tu
dobu, mi ãasto opakovali, Ïe bych se

za nû nemûl stydût, Ïe se povedly.
JenÏe já jsem se nikdy nepovaÏoval
za zpûváka, spí‰ jsem chtûl tehdy tak
nûjak dobrodruÏnû zkusit, na co
mám a jestli se to vÛbec povede.
Hudba byla a je spí‰ mÛj koníãek, coÏ
má tu v˘hodu, Ïe mû je‰tû nezahltila
a nestihla otrávit. Pak jsem ale vloni
za‰el na pohﬁeb Pavla Bobka, potkal
jsem se tam s pár lidma, co se mnou
tehdy nahrávali ve studiu a tam jsem
se rozhodl, Ïe aspoÀ mÛj spoleãn˘
duet s Pavlem Klub ‰tvancÛ musím
pﬁestat tajit. Je to totiÏ PavlÛv mistrovskej kousek, nejspí‰ jeho jediná
dosud nevydaná nahrávka a já jsem
hrdej, Ïe jsem s ním mohl spolupracovat. No a od toho uÏ vedla jen krátká cesta k vydání celé desky…

A jak s tím v‰ím souvisí rozhodnutí zÛstat skryt v anonymitû pseudonymu?
Bûhem své krátké taxikáﬁské kariéry
jsem stihl poznat hodnû lidí, co jim
kola „‰oubyznysu“ zniãila Ïivot.
Nemají skoro Ïádn˘ soukromí a kdyÏ,
tak jen za vysokou zdí sv˘ch zahrad.
NemÛÏou jít ani normálnû na kafe,
aby je nûkdo neokukoval nebo nefotil.
Jasnû, souvisí to s jejich prací
a chápu, Ïe kdyÏ je nûkdo na tapetû
bulváru, tak ho lidi znaj a sledujou
ho pak tﬁeba i umûlecky. Ale tohle
mû nezajímá a chci normálnû chodit
Prahou, i kdyÏ se tﬁeba Mirek proslaví. Navíc jsem nezajímavej chlápek
stﬁedního vûku, co si jen nahrál pár
písniãek, tak co…

Na to, Ïe jste absolutnû neznám˘
umûlec, zní âernej pasaÏér aÏ neãekanû vyzrále. Prozradíte, co máte
hudebnû a textaﬁsky za sebou?
V mládí jsem chodil do lidu‰ky na
kytaru, dodnes si obãas nûco zahraju
z not. V teenagerském vûku jsem pak
na nûjakej ãas propadl folku, dneska
mi ta mladická naivita pﬁijde roztomilá. Vzpomínám, jak jsme tﬁeba „revoluãní víkend“ v roce 1989 trávili na
chatû na‰eho basisty, nahrávali na starej kotouãák na‰e první nahrávky
a vÛbec nevûdûli, co se v Praze dûje…
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Pak jsem se na celkem dlouhou dobu
chytil rockov˘ kapely, pro kterou jsem
postupnû zaãal i skládat písniãky
a zpívat, ale nebylo to nic svûtaborn˘ho, spí‰ takov˘ legrácky. TakÏe na
takové té „okresní“ úrovni jsem s hudbou vlastnû celej Ïivot. Ale Ïánrovû
âernej pasaÏér nezapadá víceménû do
niãeho, co jsem kdy dûlal.
ZmiÀujete, Ïe písnû na album
vznikly pﬁed dvanácti lety. Skládáte
i nyní nebo je âernej pasaÏér, ﬁeknûme, jen v˘sledkem jakési kumulace
inspirace a dobré konstelace?
Obãas nûco napí‰u, ale tehdy to
opravdu byla v˘jimeãná situace. Písniãky vznikly skuteãnû za dost krátkou dobu a kdyÏ je dneska poslouchám, myslím, Ïe jsou poﬁád „platné“. Pﬁipadá mi, Ïe se na nû dívám
zvenãí, jakoby je napsal nûkdo jinej
a já toho ani nebyl schopen…
Z dostupn˘ch informací to vypadá,
Ïe va‰e uãitelská i taxikáﬁská kariéra
jiÏ skonãila. âím se Ïivíte teì?
Je to tak. Uãitelem jsem se stal z idealismu, ale bohuÏel to není profese, co
ãlovûka uÏiví, zvlá‰È kdyÏ pak má
dûti. Tak jsem na nûjakej ãas skonãil
vedle uãení je‰tû v noãním taxíku, ale
ona je to obãas dost nebezpeãná práce,
ãlovûk je v noci v autû sám s lecjakou
podnapilou existencí a pak taky ta
ranní únava po ãtyﬁhodinovém spánku pﬁi první hodinû… Tak jsem pak
s taxíkem skonãil a dneska uÏ nedûlám ani toho uãitele. Jsem na volné
noze a co dûlám, bych si spí‰ nechal
pro sebe. To uÏ je na hranû toho soukromí a to je jenom moje…
Máte ambice Ïivit se hudbou jak
ve smyslu prodeje alba, tak tﬁeba
i Ïiv˘m hraním?

Kresba © 2014 Filip Kudrnáč

Chtûl jsem vydáním
alba vyjádﬁit hlavnû
dík Pavlu Bobkovi
a taky Marku Ebenovi –
neskuteãnû mi
pomohli…

Haha! Ambice Ïivit se hudbou urãitû nemám. Album jsem vydal spí‰ pro
radost, nemyslím si, Ïe se zrovna
tímhle dá Ïivit, kdyÏ ãlovûk nehraje
„první ligu“. Za vydûlané peníze
pÛjdu tak maximálnû do kina. Ale
tﬁeba se pletu a staãí to i na novou
kytaru – uÏ bych si ji zaslouÏil ☺
Co si vy osobnû od vydání debutu
âernej pasaÏér slibujete, napﬁíklad
i v kontextu toho, jak vychází a jak
je prezentován?
Ono je legraãní tomu ﬁíkat debut,
protoÏe to vypadá, Ïe pﬁijdou dal‰í
desky, ale to fakt nemám v úmyslu.
Jsou to podle mû dost povedené
nahrávky, teprve po letech jsem si
uvûdomil, Ïe nûco podobn˘ho uÏ
moÏná nezaÏiju, tak jsem se rozhodl
to k pobavení ostatních vyndat ze
‰uplíku. Ale – jak uÏ jsem ﬁekl – chtûl
jsem vydáním alba vyjádﬁit hlavnû
dík Pavlu Bobkovi a taky Marku Ebenovi – neskuteãnû mi pomohli…
Mít na albu jako hosty Pavla
Bobka, Marka Ebena nebo muzikanty
z Druhé trávy – to je jistû sen ﬁady
hudebníkÛ. Vím, Ïe to naznaãujete
v bookletu alba, ale stejnû se zeptám
– jak se vám tohle v‰echno bez
potﬁebn˘ch známostí podaﬁilo? Nebo
to opravdu bylo tak jednoduché, Ïe
jste se Pavlovi Bobkovi i Markovi
Ebenovi prostû vnutil, kdyÏ jste je
vezl?
Pavla jsem jeden ãas vozil dost
ãasto a párkrát jsme si povídali, normálnû o Ïivotû, takÏe jsem se postupnû osmûloval a jednou, to uÏ jsme se
celkem znali, jsem mu prostû ﬁekl, Ïe
taky skládám písniãky a Ïe mu nûco
pustím. Nebyl proti, tak jsme pak
cestou k nûmu domÛ poslouchali
moje demáãe, je‰tû pak dost dlouho

v zaparkovaném autû u nûj pﬁed
domem. ¤ekl, Ïe bych mûl zpívat a Ïe
kdyÏ budu chtít, zazpívá si se mnou
duet – tak jsem ho vzal za slovo
a duet mu napsal víceménû „na tûlo“
a on prostû dodrÏel slovo a do studia
pﬁijel… Dodnes to nechápu, byl jsem
pro nûj pﬁece anonymní taxikáﬁ
z ulice. S Markem Ebenem to bylo
podobnû, je to fajn chlap a navíc mi
nabídl jeden skvûlej kontakt, díky
nûmuÏ nahrávání pak zaãalo nabírat
reálné obrysy – a to byl Milan Cimfe.
Má vynikající studio Sono, v nûm
natáãí v podstatû kaÏdej, kdo na
ãesk˘ hudební scénû nûco znamená
(a jak je vidût na mnû, tak i lidi, co
neznamenaj nic ☺). Milan je neskuteãnej profík. Dalo mu to jen pár telefonÛ a byla postavená kapela, se kterou jsme písniãky v podstatû dodûlali pﬁímo na místû. Bylo hezk˘ sledovat, jak chlapi, co pﬁijeli do studia
jakoby „na k‰eft“, zaãínají roztávat,
jak je moje písniãky zaãaly bavit a na
konci uÏ jsme vypadali jako sehraná
parta kamarádÛ. Byli to samí sympaÈáci… Do hotovejch základÛ jsme
pak dotáãeli hosty, jako jsou tﬁeba
oba Lubo‰ové z Druhé trávy, to uÏ
bylo takov˘ zdobení dortu a Milan
vÏdycky vûdûl, komu zavolat. Takhle
to vypadá, Ïe to jde snadno, ale fakt
to asi byla nûjaká v˘jimeãnû pﬁíznivá
konstelace… Pochopitelnû zadarmo
to nebylo, ale na‰tûstí jsem uhranul
jednoho ze sv˘ch bohat‰ích kamarádÛ a on mi to dobrodruÏství kompletnû zaplatil. Vdûãím mu za hodnû…
Byl nûkdo dal‰í, koho jste lákal ke
spolupráci na desce nebo mu alespoÀ svoji tvorbu pou‰tûl?
Nene, Johnny Cash, James Taylor
ani Willie Nelson tehdy v Praze
nepob˘vali ☺ Písniãky jsem vÏdycky

pou‰tûl nejdﬁív svojí pﬁítelkyni a co
se jí nelíbilo, to jsem zahodil. Ona
byla vÏdycky mÛj hlavní filtr.
Jak vlastnû probíhaly námluvy se
Supraphonem a co bylo podle Vás
tím, co rozhodlo o vydání alba?
Supraphon si pﬁedev‰ím zaslouÏí
nemal˘ uznání, Ïe vÛbec do projektu
mojí desky ‰el. VÏdyÈ nabízí ãlovûka,
kterej se ani nechce ukazovat, nejezdí po koncertech a prostû ho nikdo
nezná. KdyÏ v m˘ hlavû uzrála my‰lenka, Ïe bych album pﬁece jen mohl
pustit mezi lidi, zavolal jsem po
letech zase Milana Cimfeho. Kupodivu si na mû vzpomnûl a je‰tû shodou
zvlá‰tních náhod vedle nûj ve studiu
zrovna stál Michal Máka ze Supraphonu, tak mi ho dal rovnou k telefonu. Nûco jsem ze sebe zmatenû
vykoktal, pak následovala schÛzka
a v Supraphonu si, pﬁedpokládám,
poslechli moje nahrávky. Co rozhodlo o vydání? To je asi otázka na
Supraphon, ale asi si ﬁekli, Ïe na
tom bláznovi, co si natoãil v utajení
dost drahou desku a pak ji schoval
do skﬁínû, nûco bude… A nejspí‰ se
jim líbûj moje písniãky.
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CLARINET FACTORY
NEUSTÁLÉ HLEDÁNÍ NOVÝCH CEST
Clarinet Factory patří k souborům, které vždycky něčím překvapí. Nikoliv virtuózní bravurou,
o té už každý dávno ví, ale třeba propojováním žánrů a oblastí, ve kterých se dokážou naprosto
přirozeně pohybovat. Kvarteto, které vyšlo z klasiky, letos slaví dvacet let a při té příležitosti si
v únoru nadělilo bilanční dvojalbum Worx and Reworx s remixy od osobností světové i tuzemské
elektroniky a alternativy. O dvojalbu, jeho přijetí i nových směrech, které v tvorbě Clarinet Factory
otevřelo jsme si povídali s otcem myšlenky remixového alba Josefem Sedloněm z Radia 1
a kapelníkem Clarinet Factory Jindřichem Pavlišem.
V jedné z recenzí jsem se doãetl,
Ïe remixy va‰í hudby nejsou potﬁeba; Ïe si vystaãíte sami se sv˘mi klarinety…
Pavli‰: Dovolím si s tímto tvrzením zãásti souhlasit, zãásti nesouhlasit. Jako kapela si s vlastní muzikou samozﬁejmû vystaãíme, v tom
není problém. Její remixy ale nevznikaly proto, Ïe bychom si nevystaãili
nebo proto, aby se porovnávaly
s na‰imi pÛvodními verzemi. Pro
nás je to nov˘ prostor, kter˘ se otevírá jednak nám, jednak posluchaãÛm.
Myslíme si, Ïe to je pﬁístupová cesta
k nám odnûkud z jiné oblasti.
I ten, kdo by nás normálnû neposlouchal, se nám takhle mÛÏe pﬁiblíÏit. Do projektu jsme ‰li s tím, Ïe
na‰i hudbu poskytneme jin˘m
umûlcÛm pro jejich zcela svobodné

kompozice. Rozhodnû to pro nás
nebyla Ïádná soutûÏ nebo konfrontace.
Mluvíte o nové cestû; byla pro vás
pﬁíjemná?
Pavli‰: Urãitû ano. UÏ proto, Ïe za
ní stojí Josef SedloÀ, pro nás uãitel
nov˘ch ÏánrÛ. ÎánrÛ, ke kter˘m se
muzikant ukotven˘ v klasice pﬁíli‰
ãasto nedostává.
A nabalují se (díky novému albu)
noví fanou‰ci Clarinet Factory?
Pavli‰: Stoprocentnû. Na sociálních sítích vidíme, Ïe to funguje.
Lidé, kteﬁí chodí na jinou muziku,
neÏ je takzvaná váÏná, si nás právû
pﬁes remixy nacházejí. Víte, elektronika a klasika mají spoustu styãn˘ch
bodÛ. V první ﬁadû svobodu, neko-

merãnost a obrovsk˘ umûleck˘
potenciál.
SedloÀ: Hudba Clarinet Factory se
opravdu tímhle zpÛsobem pﬁibliÏuje
mlad˘m, akustické nástroje se pﬁes
elektroniku dokáÏou právû s mlad‰ím publikem dobﬁe propojit. Ve
svûtû uÏ je to, díky v˘voji zvuku
a elektroniky, zcela bûÏné. A kluci
z Clarinet Factory jsou tomuhle
v‰emu otevﬁení. Souãasnû je ná‰ projekt spojuje se svûtem, s remixéry
z celé zemûkoule.
Mûli jste moÏnost do jednotliv˘ch
remixÛ mluvit a ovlivÀovat jejich
koneãnou podobu?
Pavli‰: Ne, ani jsme to nechtûli.
S Josefem jsme udûlali pﬁedv˘bûr
skladeb, které by mohly remixéry
oslovit, a oni si pak na internetu,
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kam jsme je vystavili, vybrali. Takhle
vznikla koneãná sestava dvanácti
skladeb. Do tvÛrãího procesu jsme
nezasahovali. Brali jsme to tak, Ïe
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na‰e stopy jsme odevzdali – a dûj se
vÛle boÏí…

Pﬁitom jde o muziku „stravitelnou“ i star‰ími posluchaãi…
SedloÀ: Jasnû. A co se t˘ãe tûch
mlad˘ch: nemyslel jsem ty mainstreamovû zaloÏené patnáctky. Tahle

muzika je po‰u‰Àáním pro generaci
posluchaãÛ od pûtadvaceti v˘‰, pro
lidi, kteﬁí jdou do hloubky, pﬁem˘‰lejí a sami si hledají sobû vyhovující
hudbu. Pro nû musí b˘t album Worx
and Reworx potû‰ením.

i posluchaãi, snad v‰e pﬁijali dobﬁe,
mnoho publicistÛ nás docenilo asi
teprve teì a díky remixÛm se nám
podaﬁilo otevﬁít cestu na‰í hudbû
k lidem, kteﬁí by se klarinetÛ pﬁedtím
asi tro‰ku báli.

J a k s e v l a s t n û n a Wo r x a n d
Reworx díváte skoro pÛlroku po
vydání a pﬁedev‰ím – jaké máte na
album reakce od ostatních aÈ uÏ znám˘ch, kritikÛ nebo "obyãejn˘ch
posluchaãÛ"?
Pavli‰: Worx and Reworx vidíme
jednak jako urãité shrnutí na‰eho
dosavadního snaÏení, ale zároveÀ
vnímáme vliv práce remixérÛ na
na‰e dal‰í smûﬁování a povaÏujeme
projekt i za zaãátek nûãeho nového.
Pracujeme teì na novém zvuku,
zejména live produkci, zaãínáme
pouÏívat nejrÛznûj‰í elektroniku
k tomu, aby se ná‰ zvuk více roz‰íﬁil
a neznûl pouze komornû. Kritika

Znamená to tedy, Ïe díky zku‰enosti z Worx and Reworx teì komponujete více elektroniky i do sv˘ch
koncertních setÛ?
Pavli‰: PouÏíváme zcela speciální
pﬁístroje, nûco po vzoru kytaristÛ,
nûco samplování, ale je to na‰e vlastní kuchynû, která je trochu tajná,
takÏe nebudu prozrazovat více
a doporuãím pﬁijít se na nás podívat
na Ïivo.

Foto © 2014 Lukáš Kadeřábek

Jak dlouho my‰lenka na remixové
album zrála?
SedloÀ: Od roku 2010. Tehdy poprvé padla my‰lenka, Ïe muzika Clarinet Factory je dobr˘m materiálem
k remixÛm. Na konci pﬁedloÀského
roku vznikl první remix, v˘sledek
byl v˘born˘, i klukÛm z kapely se ta
vûc líbila. A loni na jaﬁe jsme si pak
definitivnû ﬁekli: jdeme do toho!
Pavli‰: Cesta remixÛ je dnes
pomûrnû bûÏnou cestou i u umûlcÛ,
u kter˘ch by to ãlovûk neãekal. Pﬁíklad: slavná portugalská kapela Madredeus se zamûﬁuje na muziku velmi
inspirovanou portugalsk˘m folkem;
a pﬁitom má skvûlé remixové album.
A rád pﬁipomínám i Stevea Reicha,
kter˘ je velmi ãasto remixován –
myslím si, Ïe právû z téhle strany
k nûmu pﬁi‰la velká ãást publika.

Zpátky k va‰emu remixovému
albu. Pﬁipadá mi poklidné, uklidÀující; bylo to v zadání nebo se remixéﬁi nezávisle na sobû shodli v tomhle
pojetí?
SedloÀ: To v podstatû vzniklo m˘m
pﬁedv˘bûrem remixérÛ. MoÏná jsem
plánoval je‰tû vût‰í rÛznorodost, ale
co vzniklo, to vzniklo. A máme
z toho radost. Deska má skvûlou
náladu, pﬁitom tam najdete i klubov˘
ãi break-jazzov˘ remix. Tedy ne zcela
Ïánrovû zaﬁaditelné záleÏitosti.
A pak tam jsou skladby na pomezí
váÏné hudby a ambientu nebo i se
‰petkou jazzu. Tohle mû baví a myslím si, Ïe to s muzikou Clarinet Factory dobﬁe koresponduje.

CZECH MUSIC CROSSROADS
Clarinet Factory se úãastní 16. 7. 2014 prvního roãníku mezinárodního
Showcase festivalu, kter˘ je souãástí Colours of Ostrava.
„Cílem této showcasové pﬁehlídky je prezentace kvalitní a pﬁesahové
domácí hudby v oblasti rocku, avantgardy, jazzu, folku a world music
smûrem k zahraniãním publicistÛm, poﬁadatelÛm ãi agentÛm,”
vysvûtluje koordinátor festivalu Jiﬁí Moravãík.
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Saša Rašilov při natáčení audioknihy
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MICHAL VIEWEGH MŮJ ŽIVOT PO ŽIVOTĚ
Život se mu obrátil vzhůru nohama. Sám říká, že doslova utekl hrobníkovi z lopaty. Praskla mu srdeční aorta
a přežil jen zázrakem. Od té doby má problémy s pamětí, ale jako bonus získává životní nadhled. Loni na podzim
vydal svou šestadvacátou knihu Můj život po životě, která letos na jaře získala díky Supraphonu i svojí audio
podobu. Absolutní autenticita jeho prožitků ohromuje. Michal Viewegh odhaluje všechny své pocity a jeho sdělení
je nakažlivě hojivé. Pomáhá nejen sobě, ale i čtenáři a v případě audioknihy posluchači, jemuž sděluje
Michalův text herec Saša Rašilov, interpret osvědčený již na Vieweghových Pohádkách pro unavené rodiče,
které Supraphon na CD vydal před pěti lety.
Sa‰a Ra‰ilov k tomu ﬁíká: „Práci
v nahrávacím studiu povaÏuji za
tichou, soustﬁedûnou a kvalitní, není
to „o penûzích“, ale na to jsem pﬁipraven, divadlo ostatnû vzniká za
podobn˘ch podmínek. Mám audioknihy velice rád, kdyÏ tﬁeba jedu
v noci autem. Je to pro mne pﬁíjemná
koncentrace a únik od roztﬁí‰tûnosti
v‰edního dne. Stejnû jako poezie, coÏ
je moje velká láska.“

DVĚ OTÁZKY PRO
MICHALA VIEWEGHA:
Jak jste pﬁi zdravotních potíÏích
dokázal je‰tû napsat knihu MÛj Ïivot
po Ïivotû?
Dcera Mí‰a z prvního manÏelství,
které právû bylo tﬁicet let, za mnou
chodila do nemocnice a kaÏd˘ den
zapisovala, co se dûlo. Pak mi ty
zápisky dala a z nich jsem zpoãátku

vycházel. Pﬁedtím jsem nic rozepsáno nemûl, stÛl byl takzvanû ãist˘.
V knize není vymy‰leno nic, bohuÏel.
Sám jste se stal hlavním hrdinou
pﬁíbûhu…
Bylo tomu tak uÏ i v obou denících, které vy‰ly kniÏnû pﬁed lety, ale
tam jsem do literární podoby pﬁevedl
cel˘ rok, zatímco tady to je jen tﬁi-

ãtvrtû roku, a hlavnû je to jiné i tím
vlekl˘m smutkem.
Dnes vím, Ïe dﬁíve jsem byl ‰Èastn˘
– a nevûdûl o tom…
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RECENZE

ŠIMEK & GROSSMANN KOMPLET 1966–1971
DVACET HODIN NESTÁRNOUCÍ KLASIKY
Milovníci kvalitního humoru, příznivci dvojice Šimek a Grossmann, mají už od Vánoc důvod k velké radosti.
Vydavatelství Supraphon totiž před koncem loňského roku vypustilo do světa dosud nejrozsáhlejší komplet,
obsahující 17 CD a bezmála 20 hodin sebraných nahrávek Š+G. Snímky jsou ohraničeny lety 1966 až 1971,
konferováním beatových skupin počínaje, předčasnou smrtí Jiřího Grossmanna konče.
jednou z událostí desetiletí. Na tomto
zásluÏném poãinu má podíl ﬁada
institucí a ﬁada zku‰en˘ch lidí. Rád
bych vyzdvihl precizní a citlivou
práci tﬁí badatelÛ Jana Richtera, Jana
Müllera a Luká‰e S˘kory, kteﬁí se v‰í
peãlivostí zmapovali ve‰keré informace a dostupné nahrávky. Trojice
dobr˘ch muÏÛ napravila ﬁadu chyb,
ke kter˘m docházelo pﬁi nesystematickém vydávání tzv. kompilátÛ.

SU 6183-2

Šimek & Grossmann:
Komplet 1966-1971
Nutno ﬁíci, Ïe v oblasti auditivního
umûní je vydání kompletu nahrávek
·imka a Grossmanna sv˘m rozsahem

KdyÏ se podíváme do historie, tak
v 60. letech vy‰la, notnû krácená,
cenzurou poznamenaná Besídka
zvlá‰tní ‰koly, na poãátku 70. let
Náv‰tûvní den 1, zahrnující v˘stupy
z rÛzn˘ch pﬁedstavení, Náv‰tûvní
den 2, kter˘ je dle správného divadelního ﬁazení vlastnû Náv‰tûvním
dnem 3 a koneãnû Náv‰tûvní den 3,
kompilát z televizních poﬁadÛ. Tyto

Náv‰tûvní dny vy‰ly v reedici,
v 90. letech s chaoticky pojat˘mi
bonusy. Nov˘ komplet nám tak prozrazuje, Ïe na prvním Náv‰tûvním
dnu jsou v bonusech ukázky z 1.
divadelního dne, na 2. z druhého, na
tﬁetím opût z prvního. Nová CD
Náv‰tûvní den 4 a Náv‰tûvní den 5,
jsou pak kompiláty prvních dvou
dnÛ, poﬁadu Hop dva tﬁi, televizních
Náv‰tûvních dnÛ a pﬁedstavení
Othello odpadá. Jedin˘m kompaktním celkem je pak vydání Besídky
zvlá‰tní ‰koly Producentsk˘m centrem Franti‰ka Rychtaﬁíka. To vydalo
i Besídku v ra‰elini‰ti, ov‰em dosti
scuknutou na jedno CD. O nahodil˘ch kompilacích To byl Jiﬁí Grossm a n n a To b y l i p á n o v é · i m e k
a Grossmann, snad ani radûji nemluvû. Povídky, které vy‰ly na deskách
po Grossmannovû smrti, a které tu

moÏná nûkter˘m fanou‰kÛm budou
chybût, tu po právu nejsou. Jednak
jejich tvar silnû zdeformovala
nesmlouvavá cenzura a druhak datací vzniku nezapadají do rámce let
1966-1971. V jedné recenzi jsem
právû podobn˘ povzdech zaznamenal, proto chci vûci uvést na pravou
míru.
Autoﬁi kompletu se snaÏí o pokud
moÏno nejvûrnûj‰í rekonstrukce
divadelních pﬁedstavení, rozhlasov˘ch a televizních záznamÛ. Obãas
bylo nutno mírnû krátit a mírnû pﬁeskupovat. Nûkteré písnû, povídky
a v˘stupy totiÏ zaznívaly ve více
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Cennou zásluhu na moÏnosti kompletace divadelních pásem má dobrá
du‰e Semaforu, tehdej‰í zvukaﬁ
Bohumil Paleãek, kter˘ pût poﬁadÛ
natoãil. Promluvily v‰ak i soukromé
archivy, záznamy poskytla âeská
televize a velmi vzácné, mnohdy uÏ
pozapomenuté záznamy, poskytl
i âesk˘ rozhlas. NeÏ se blíÏe podíváme na komplet, musím smeknout
pﬁed zvukaﬁem Ivanem Mikotou,
kter˘ v‰echny nahrávky zremasteroval, byÈ to mnohdy nejspí‰ nebylo
snadné. Obãas bylo nutno nahrávky
od‰umovat, na mnoh˘ch se podepsala léta, ale je tﬁeba ﬁíci, Ïe obãasné
kvalitativní v˘kyvy niãemu nevadí.
DÛleÏitá je autentiãnost snímkÛ. Ta
pﬁevy‰uje moÏné kolísání záznamÛ,
ãi mírné pﬁebuzení. Musíme si uvûdomit, Ïe v 60. letech opravdu nebylo snímání Ïivé produkce na takové
technické v˘‰i, jako je dnes, navíc
ﬁada nahrávek v divadle Semafor
vznikala a priori pro vlastní potﬁebu.
Pojìme si komplet blíÏe pﬁedstavit. Mnohá pﬁekvapení pﬁiná‰í jiÏ
první CD, obsahující takﬁka neznámé
písnû Jiﬁího Grossmanna, natoãené
v letech 66 a 67 pro úãely televizních
a rozhlasov˘ch poﬁadÛ. Hlavnû tu
v‰ak najdeme poﬁad Radionokturno,
tentokrát z divadla Rokoko, z února
1966. Zde máme moÏnost sly‰et
tehdy je‰tû ponûkud nesmûlé moderátory ·+G, uvádûjící beatovou skupinu Mefisto se zpûváky Viktorem
Sodomou a ãlenem mefista, zpívajícím kytaristou Pete Kaplanem. Donedávna se mûlo za to, Ïe z pﬁedsemaforské éry existuje pár fragmentÛ,
amatérsky poﬁízen˘ch pﬁi koncertech
Olympicu a Matadors, z nichÏ jeden
v bonusech také zazní. Neexistuje
mnoho dochovan˘ch Ïiv˘ch nahrávek bigbeatu 60. let, o to je pro mne
osobnû nahrávka cennûj‰í. Navíc,
povídky, kter˘mi je veãer proloÏen,
neãtou sami autoﬁi, ale herci divadla
Rokoko Pavel Rube‰ a Milan Nedûla.
Je urãitû dobﬁe, Ïe jsou zde bonusech
zaﬁazeny dva v˘stupy ze Suchého
Benefice, které naznaãují, Ïe z dvojice ·+G se zanedlouho stanou hvûzdy
a miláãci publika. Jen mû trochu pﬁekvapuje, Ïe v bonusech chybí rozhovor s bubeníkem Olympicu JeÀ˘kem
Pacákem, kter˘ vy‰el na dvojCD Bigbít ke stejnojmenné knize. V rozsáhlém bookletu se doãteme, Ïe z dob,
kdy pÛsobil Grossmann v Plzni, se
nic nedochovalo, pﬁiãemÏ já si matnû
vzpomínám na poﬁad PlzeÀského
rozhlasu Archiv smíchu, kde jist˘
studiov˘ záznam s hlasem J. Grossmanna zaznûl. Poﬁad se vysílal v 90.
letech, nahrávka byla, tu‰ím z roku
1963. Víc si nevzpomínám, ale budiÏ
to moÏn˘ impuls pro dal‰í bádání.
Druhé CD obsahuje pﬁedstavení
Besídka zvlá‰tní ‰koly, osobitou stylizaci ‰kolního prostﬁedí. Jsme v roce
67, leccos se je‰tû nesmí, ale urãité
naráÏky uÏ do pﬁedstavení dostávají.
Zde se zaãíná projevovat bezelstná
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pﬁedstaveních. Ty, které se nûãím
v˘raznû odli‰ovaly, jsou v kompletu
zastoupeny zámûrnû vícekrát.

rafinovanost, stﬁídající se s naprostou
bezuzdností obou aktérÛ, to v‰e provázené nesmírnou vynalézavostí
a rozvinut˘m intelektem.
Dal‰í dva disky obsahují pásmo
Náv‰tûvní den 1, kde ·+G ãtou
povídky a osobitû pﬁedstavují zpûváky, souãasnû i ãleny divadla Semafor
+ hosty. Tady velmi zaujme literární
host, herec Josef Velda, kterého
poznáváme jako autora drobn˘ch
úvah. Jako v Besídce zvlá‰tní ‰koly,
zpûváky doprovází Country Beat Jiﬁího Brabce, písnû jsou ladûny v rokenrolovû/country stylu. Z nahrávky,
datované do jara 68, je cítit krotké
uvolÀování pomûrÛ a fakt, Ïe ·+G se
na pÛdû Semaforu hezky zabydlují.
Cennou raritou je bonus v podobû
ukázek z generálky prvního Náv‰tûvního dne pro pozvané publikum.
Tady mÛÏeme zaslechnout napﬁ.
pokyny reÏiséra Jána Roháãe, ãi tﬁeba
nepodaﬁené situace, které ke generálkám patﬁí. TvÛrci kompletu se snaÏili vyvarovat toho, aby se nûkteré
totoÏné v˘stupy ãi písnû v pﬁedstaveních opakovaly. Proto nechápu, proã
se v bonusu k Náv‰tûvnímu dni
nûkteré písnû duplikují, napﬁíklad
dvû nahrávky Milana Drobného.
Ne‰lo jednu z nich zkrátit, stejnû jako
se stalo u písnû Pavla Bobka? Chápu,
Ïe nûkteré písnû musely b˘t v rámci
kontextu znovu zaﬁazeny, ale pokud
zní zcela stejnû jako v plné verzi
Náv‰tûvního dne, proã tvÛrci takto
pl˘tvali prostorem, tﬁeba na úkor
jin˘ch nahrávek do kompletu nezaﬁazen˘ch? Tím v‰ak netvrdím, Ïe písnû
v bonusech nemají své opodstatnûní,
napﬁ. píseÀ Já záhadou se trápím, na
generálce zaznûla je‰tû anglicky,
tudíÏ jde o alternativní verzi. To je
ale jen snad jediná drobná v˘hrada
k celému kompletu.
Dal‰í CD, Besídka u mikrofonu, je
rozhlasov˘m záznamem, nikdy nevysílan˘m, z ãervence 1968, kdy pánové ve studiu pﬁehrávají ukázky
z vystoupení, pﬁedstavují novou
posilu Milu‰ku Voborníkovou a jsou

vystaveni otázkám redaktora a reÏiséra Jana Fuchse. KdyÏ si uvûdomíme,
Ïe vedle mnoh˘ch byl i Jan Fuchs po
srpnu 68 z rozhlasu odejit, a Ïe ﬁada
jeho nahrávek byla smazána, je to
skoro aÏ zázrak, Ïe se záznam dochoval. Navíc, je to jedna z nemnoha
moÏností, jak poznat ·+G z osobní
stránky.
·esté CD je rekonstrukcí, v celku
nedochovaného pﬁedstavení Veãer
pro otrlé aneb Pût PupákÛ. Na tomto
disku jsou shromáÏdûny ve‰keré
dochované scénky s mentorujícím
úﬁedníkem âendou Krchovem
(·imek) a pﬁitroubl˘m spisovatelem,
mistrem pera, Du‰anem M. Pupákem
(Grossmann). Z reakcí publika je
patrné, Ïe tyto v˘stupy doslova milovalo. Navíc, skeãe z let 68 a 69 jsou
ostrou politickou satirou na pomûry
u nás. Zde dvojice pﬁechází od krotk˘ch naráÏek k naprosté pﬁímoãarosti, publikem chtûné.
Dal‰ími dvûma disky s Náv‰tûvním
dnem 2 (nahrávkou z dubna 1969)
krom naráÏek na poãínající normalizaci, máme moÏnost sly‰et vystoupení hosta, Karla Kryla. Tady by mû
jenom zajímalo, proã nebyly pouÏity
v‰echny tﬁi písnû, které Kryl zahrál;
proã vypadl Bratﬁíãek, kter˘ tedy
vy‰el v 90. letech na CD Náv‰tûvní
den 4. Proã mohli mít Jiﬁí Helekal
a Eva Olmerová po tﬁech písních, ale
Kryl pouze dvû? Ty tﬁi minutky by se
n û k a m v m û s t n a l y, n a p ﬁ. k d y b y
z bonusÛ z generálky vypadly totoÏné písnû. Nicménû, vynechání Bratﬁíãka nijak nekazí záÏitek poslechu
Náv‰tûvního dne 2. V bonusech
k Náv‰tûvnímu dni pak najdeme
ukázky z pﬁipravované, ale nikdy
nevydané desky (aÏ na pár v˘liskÛ)
Setkání v Semaforu. Nahrávalo se
v ãervnu 69, naráÏky na pomûry se tu
a tam objevují, hlavnû je ale sly‰et,
jak mûli ·+G secviãené pﬁedstavování hudebních hostÛ. âlovûk by pﬁi
poslechu Náv‰tûvního dne 2 podlehl
dojmu, Ïe ‰lo o ãirou improvizaci,
ale opak je pravdou – pﬁedstavování
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obou hudebních hostÛ je takﬁka
totoÏné.
ByÈ je záznam Náv‰tûvního dne 2
aÏ z dubna 69, premiéru toto pásmo
mûlo je‰tû pﬁed Besídkou v ra‰elini‰ti, která následuje. Besídka je vyloÏenû reakcí na srpnovou okupaci. Nepﬁitvrdil pouze humor, ale i zvuk
doprovodné kapely. Country Beat byl
vymûnûn za Shut Up Franti‰ka Ringo
âecha, pﬁevaÏující country ãasto za
bigbeat. Tady mne velmi pﬁekvapila
píseÀ Podzim, podzim pﬁichází, tentokrát v podání Milu‰ky Voborníkové
a s naprosto jinou melodií, neÏ jakou
známe z podání Jiﬁího Grossmanna.
Najdeme tu i vzácn˘ záznam zaãínající Petry âernocké, která spí‰ pÛsobila u Jiﬁího Suchého.
11. a 12. CD obsahuje snad nejkompaktnûj‰í pokus o ucelené, pevnû
sevﬁené pﬁedstavení Othello odpadá
aneb Veãer u kuleãníku, kde si krom
·+G velkou mûrou zahrála dvojice
Paleãek a Janík, i bubeník F. R. âech
dostává v˘razn˘ prostor v roli Ïen.
Jsme v roce 1970, kdy se utahovaly
‰rouby, a nastupující normalizace
o sobû dávala sly‰et. Pﬁesto je‰tû
nûjaké naráÏky a jinotaje najdeme,
reakci na 50. léta, úsmûvné naráÏky
na ZdeÀka Nejedlého a jiné.
Posledních pût CD je naprost˘m
vystﬁízlivûním z pﬁedsrpnové
a posrpnové euforie. Tﬁinácté CD je
opût rekonstrukcí dle dochovan˘ch
scénáﬁÛ Náv‰tûvního dne 3. Základem nahrávky je velká ãást pÛvodní
LP desky Náv‰tûvní den 2, studiovû
natoãen˘ch písní a fragmentÛ z TV
poﬁadÛ. Televizní poﬁady tvoﬁí
poslední 4 CD. První dvû jsou sestﬁihy z Náv‰tûvních dnÛ z let 69 a 70,
poslední dvû pak obsahují sestﬁihy
a kompletní poslední televizní
vystoupení Jiﬁího Grossmanna, tedy
poﬁady Hop dva tﬁi. Ve‰keré naráÏky
logicky vymizely, ale kouzlo humoru
·+G, nikoli. Pﬁi poslechu posledního
CD - posledního TV záznamu, kter˘
vznikl nedlouho pﬁed Grossmannov˘m úmrtím, doslova mrazí. Na
Grossmannovû hlasu sly‰íme unavenost, naprosté vyãerpání, ale zároveÀ
snahu bavit lidi, hrát tak, jakoby se
nic nedûlo. Byl to urãitû obdivuhodn˘ v˘kon.
Humor dvojice ·+G je rovnûÏ obdivuhodn˘ svou nadãasovostí, aktuálností. Vesmûs po letech nezestárl.
âasto si kladu otázku, jak je moÏné,
Ïe v dal‰ích letech, ale ani v souãasnosti nemáme tak kvalitní komiky,
jak˘mi byli Voskovec s Werichem,
Such˘ se ·litrem, VodÀansk˘ se
Skoumalem, Cimrmani, ãi ·imek
s Grossmannem. Odpovûì neznám,
ale utû‰uji se tzv. úniky ke kvalitû
a opravdu z celého srdce dûkuji tvÛrcÛm za vkusnou a poctivou splátku
dluhu dvojici ·imek a Grossmann,
byÈ ani jeden z nich celkov˘ v˘sledek
dnes uÏ nedocení. Vûﬁím v‰ak, Ïe
pamûtníci, ale i nepamûtníci tento
poãin náleÏitû ocení.
Jakub Kambersk˘
(Audiokniha roku)
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