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KAREL GOTT S POMOCÍ PŘÁTEL
Karel Gott pořád zpívá jako o život a vydává nová alba. Na dvou předcházejících
deskách osobitě zpracovává světové popové evergreeny, v těchto dnech přichází
na pulty i do internetových obchodů nové – a úplně jiné – album. Nese příznačný
název: Karel Gott S pomocí přátel. Těmi přáteli jsou navíc muzikanti, u kterých
bychom spojení s Gottem možná nečekali.
Nejslavnější český zpěvák se spojil
s kolegy mnohdy o dvě generace
mladšími, kterým je dnes tolik, jako
když on sám začínal. Gottova hvězda
září už od šedesátých let a vlastně
nikdy nepohasla.

K ‰edesát˘m letÛm se ãasto a rád
vracíte; asi to pro vás byla ‰Èastná
a dÛleÏitá doba.
Zcela urãitû. V 60. letech zaãaly tát
politické ledy, a to se promítlo i do
muziky. Zaãala se sem dostávat
hudba z venku a my jsme ji smûli
hrát. Nebyla ale k mání v prodejnách
a ani v rádiu ji moc ãasto nehráli. My,
tehdy zaãínající muzikanti, jsme se
cítili b˘t rebely, kteﬁí ji k nám uvádûjí. Na pﬁelomu 50. a 60. let jsme zpívali v kavárnách. Taková Alfa nebo
Vltava, to bylo takové ãeské Las
Vegas, samozﬁejmû bez kasin. Îivé
kapely, skvûlí muzikanti, svûtové
pecky. A lidi ‰íleli.

Foto: Jan Zátorský, MAFRA / supervize: Bohumila Čiháková, MAFRA

Mám pocit, Ïe jste trochu téhle
atmosféry pﬁenesli i na album
S pomocí pﬁátel…
Jsem rád, Ïe to takhle cítíte. Autory písniãek jsem nenutil k Ïádné
stylizaci, naopak jsem oslovil ty,
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které znám a váÏím si jich. Instinkt
mi ﬁíkal: oslov je, oni ti napí‰í píseÀ
na míru. Desku s písnûmi napsan˘mi mnû na míru, ale pﬁeváÏnû zaveden˘mi autory, jsem naposledy
natoãil pﬁed deseti lety. Od té doby
jsem vydával rÛznû koncipovaná
alba, moravské lidovky, písniãky
pro dûti, velké standardy, swingové
a filmové melodie, popová klasika.
To v‰echno je ale opravdu klasika,
dané vûci, ty nepﬁetvoﬁíte. Dlouho
uÏ jsem touÏil b˘t spoluautorem,
spolu-tvoﬁitelem písní, které se
narodí pﬁímo pro mû.
Mnozí z autorÛ va‰í nové desky
jsou nejen skladatelé a textaﬁi, ale
i zpûváci…
… a jak je známo, autor, kter˘
zpívá, si pí‰e sám pro sebe. VáÏím si
toho, Ïe pro jednou udûlali v˘jimku
a napsali píseÀ pro mû. Desce samozﬁejmû pﬁedcházela ﬁada rozhovorÛ
typu, co má‰ rád, má‰ nûjak˘ nápad
a tak dále… Ale jak jsem ﬁíkal, v‰echno jsem nechal na nich. Proto má
kaÏdá písniãka jinou polohu a jinou
náladu. Jsou tu vûci od vyloÏenû
taneãních aÏ tﬁeba po Testament.
KdyÏ se sejde taková sestava, musíte
udûlat velice citlivû dramaturgii. Jde
o to, aby vedle sebe nebyly nûjaké
obrovské kontrasty. To se povedlo.
Myslím si, Ïe vûci na desce drÏí
dobﬁe pﬁi sobû.
Bylo tûÏké pﬁizpÛsobovat se stylu
tﬁeba takového Radka Bangy nebo
kapely Chinaski?
Nebylo, ‰el jsem jim naproti a se‰li
jsme se tak, aby nám to vyhovovalo,
abych to byl já a aby to byli i oni.
Radek Banga se mnou i zpívá, Chinaski taky. Na‰e styly se se‰ly. Musím
ﬁíct, Ïe jsem s radostí zpíval napﬁíklad i texty, které v mém repertoáru
doposud nezaznûly. Jiné obraty, jiné
obrazy. To je pro mû velké potû‰ení.

ÚÏasné na albu je propojení muzikantsk˘ch generací. KaÏdá pﬁispûla
sv˘m a dohromady to ladí.
Je to tak. Vezmûte si tﬁeba mÛj
duet s Monikou Bagárovou. Tuhle
úÏasnou holku jsem poznal pﬁi
jedné pûvecké soutûÏi. V jednom
jejím kole mûli soutûÏící za úkol
zazpívat nûjakou píseÀ z mého
repertoáru. Monika si vybrala „UÏ
z hor zní zvon“. Zpívala to s velkou
vyzrálostí, a to jí tehdy bylo patnáct!
Byl jsem z toho úplnû vedle. Pak
jsme spolu na její desku natoãili
nádhern˘ duet. Tenkrát nevy‰el, tak
jsem po nûm teì rád sáhnul. Dal‰í
duet zpíváme s Olgou Lounovou. To
je taky ohromnû talentovaná dívka,
autorka i zpûvaãka. Dal‰í zajímavé
setkání probûhlo s Petrem Bendem –
a vznikla z toho velice pﬁekvapivá
nahrávka. Petr má skvûlou, ‰Èavnatou kapelu. Podobnû zajímav˘ch
spojení je na desce ﬁada. Pro mû je to
osvûÏení a cesta k tomu, abych nezabﬁedl v gottovském stereotypu lyrického tenora. To uÏ staãilo – pﬁi v‰í
úctû k tenorÛm!
V jedné z písní alba zpíváte, Ïe
kdyby to ‰lo, vrátil byste ãas. Je to
milostná píseÀ, nicménû: cítíte
podobnou touhu i ve skuteãnosti?
V té písni se to skuteãnû t˘ká vztahu k Ïenû. K Ïenû, kterou jsem sice
na‰el, ale chtûlo to dﬁív. Kdyby tak
jenom ‰lo vrátit ãas… âlovûk se
samozﬁejmû v podobném duchu
obãas zam˘‰lí, ale ãas nevrátí‰. Kolikrát mû napadne, Ïe by nûco ‰lo udûlat líp nebo jinak, a net˘ká se to
jenom dávn˘ch ãasÛ. Dám pﬁíklad.
Nedávno jsem dûlal nûkolik talk
show v Nûmecku, a jen jsem ode‰el
ze studia, hned jsem vûdûl, co jsem
je‰tû mûl dodat a co ﬁíci lépe. Ale
bylo málo ãasu, muselo se reagovat
hned… No a obecnû – kolik vûcí jsem
v Ïivotû mohl udûlat jinak! Nebo do

kolika vûcí jsem tﬁeba vÛbec nemûl
jít! Ale stalo se. A vrátit to nejde.
U téhle písniãky, tedy Chci zpátky
dát ãas, mû napadá va‰e dávná
píseÀ Zpátky si dám tenhle film.
Taky je o vracení se v ãase, i kdyÏ
tam samozﬁejmû ‰lo o nûco jiného.
Tam ‰lo o vyznání lásky k muzice,
která mû oslovila. K té, ke které jsem
hoﬁel a poﬁád hoﬁím a o které mám co
ﬁíct. A to posluchaã musí poznat. Ale
máte pravdu, ten motiv návratu
v ãasu je stejn˘.
A je‰tû k návratÛm v ãase – na desce
je i píseÀ vûnovaná Jiﬁímu ·taidlovi.
To je asi téma, které vás provází vût‰inu profesního Ïivota. PíseÀ Kluk s velkou vá‰ní vám zﬁejmû mluví z du‰e,
i kdyÏ autorem textu nejste vy!
¤ekl jste to naprosto pﬁesnû. Tahle
píseÀ je jedna z m˘ch nejosobnûj‰ích
v˘povûdí. Jirka ·taidl pro mû za sedm
let napsal devûtadevadesát textÛ
a snad polovina z nich byly hity.
K nûkter˘m se hlásím dodnes a díky
reakcím z publika mÛÏu ﬁíct, Ïe zlidovûly. To je u textaﬁe co ﬁíct! Text
k písni Kluk s velkou vá‰ní napsal
Radovan ·Èastn˘. Dva texty jsem mu
vrátil, moc mû neoslovily. Mluvili
jsme spolu o tom, jak je uchopit jinak,
aÏ pﬁi‰la ﬁeã na Jirku ·taidla. Vyprávûl jsem mu o na‰em vztahu, o tom,
jak je dÛleÏité kamarádství autora
a interpreta písnû. ¤íkal jsem, Ïe mû
moÏná Jirka znal lépe, neÏ mÛj táta.
V ten moment zaãal pan ·Èastn˘
poslouchat a pak mi poslal text, ve
kterém mluví o Jirkovi. A trefil se
pﬁesnû. Zﬁejmû pomohlo, Ïe uÏ mû
znal líp a vûdûl, co v‰echno pro mû
Jirka ·taidl znamenal.

Na albu S pomocí pﬁátel je i píseÀ
s textem Pavla Vrby…
Tahle nahrávka je z alba ãasovû nejstar‰í, vznikla je‰tû v dobû, kdy byl
Pavel Vrba pﬁi síle. V té dobû jsem ale
dûlal uÏ zmínûná tematická alba, na
která se tahle písniãka nehodila. Tak
jsme si ji schovávali na dobu, aÏ budu
zase toãit desku s pÛvodními ãesk˘mi
písnûmi. Teì se hodila, jenom se toho
Pavel uÏ bohuÏel nedoÏil. VÛbec –
kaÏdá píseÀ na albu S pomocí pﬁátel
má svÛj zajímav˘ pﬁíbûh. A pro mû je
souãasnû vzru‰ujícím v˘letem do rÛzn˘ch ÏánrÛ a stylÛ. AÈ jde o písniãky
Va‰a Patejdla, kapely Chinaski, Petra
Bendeho, Martina Chodúra nebo
Radka Bangy.
Radek Banga alias Gipsy.cz po vás
pr˘ chtûl, abyste rapoval!
To je pravda, tak dlouho jsem rapoval, aÏ jsem to nakonec zazpíval.
A do téhle pasáÏe rapuje nakonec
Radek. Víte, ãlovûk musí sám sobû
vûﬁit. Musí si ﬁíct: ano, tak tohle je
opravdu ode mne!
Jak proÏíváte v‰echna ta nádherná
vyznání autorÛ, která písniãky alba
provázejí?
To je naprosto neuvûﬁitelné. MÛÏe
to vypadat tak, Ïe jsem v‰echny ty
skvûlé muzikanty uplatil. (smích)
Ale jak je znám, myslí to váÏnû.
Îádná fale‰ná úcta. AlespoÀ doufám.
A doufám taky, Ïe dojde k dvojce
tohoto alba. Pokud budou slouÏit
zdraví a hlas. A pokud mû budou lidi
chtít. Album S pomocí pﬁátel patﬁí
k pilíﬁÛm mojí diskografie. V souãinnosti nás v‰ech se zrodilo nûco nového. Zrodily se nové písnû napsané
jen a jen pro mne. A to je pro mû
opravdu vzácné.

TakÏe pÛvodní dva texty byly
o nûãem jiném?
Úplnû. A je‰tû, Ïe jsem je nevzal!
Ten tﬁetí text je pﬁesn˘.

Foto: Jan Zátorský, MAFRA / supervize: Bohumila Čiháková, MAFRA
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LENKA DUSILOVÁ A BAROMANTIKA
V HODINĚ SMRTI

Právû spojení rÛznorod˘ch hudebních osobností má za následek velkou pestrost alba, kterému nechybí
pﬁímoãarost ale ani – pro Dusilovou
tolik typická – chuÈ experimentovat
a objevovat nové hudební obzory.
„Album je hodnû kontrastní, ale ucelené. Je to prÛlet rÛznorod˘mi náladami a svûty ãtyﬁ rozdíln˘ch povah.
Je hodnû barevné a emotivní. A to mû
velmi baví,“ komentuje to nûkolikanásobná laureátka cen Andûl.
Na celkem dvanácti nov˘ch písních se kromû ãlenÛ Baromantiky
podílela také ﬁada zajímav˘ch hostÛ.
Konkrétnû Oskar Török, Marek Minárik, Milo‰ Dvoﬁáãek, RasÈo Uhrik
a pﬁedev‰ím pak Justin Lavash,
David Koller a Dan Bárta, kteﬁí si
spoleãnû s Dusilovou zazpívali vÏdy
v jedné písni (May Day, resp. Tichá
ãerná, resp. Snad jen).
Nûkteﬁí hosté alba by nemûli chybût
ani na kﬁtech V hodinû smrti 8. 10.
v Brnû, 9. 10. v Bratislavû a 2. 11.
v Praze. „V Brnû nás doplní téÏ Martin EvÏen Ky‰persk˘, kter˘ je s Baromantikou spjat jako textaﬁ i na tomto
’baromantickém’ albu. Hudebnû pozadu ale nezÛstanou ani ostatní zastávky turné,“ láká na koncerty Dusilová.
K

Supraphon očekávané,
spoluautorské album
Lenky Dusilové a kapely
Baromantika V hodině smrti.
Novinku, které předchází
pilotní singl Takafei, Dusilová
společně s Baromantikou
představí na podzimním
klubovém turné. To odstartuje
2. října v Ostravě a bude čítat
celkem čtrnáct zastávek. Křty
s účastí hostů alba proběhnou
8. října v brněnském SONU,
9. října v Babylonu v Bratislavě
a 2. listopadu v pražském
Divadle Archa.
Prvotní my‰lenka na vznik spoleãného poãinu se dle Dusilové datuje
do ledna 2013, kdy v praÏském
VeletrÏním paláci s Baromantikou
(tedy Beatou Hlavenkovou, Patrickem Karpentskim, Viliamem Bére‰em a Martinem Novákem) odehrála
první spoluatorské hudební, nepísÀové pásmo v rámci globálních narozenin umûní Art’s Birthday. Tehdy
dle Lenãin˘ch slov hudebníci
„nalezli vlastní hudební jazyk“.
Samotné album, jeÏ nejen sv˘m
názvem reflektuje problematiku pﬁerodu a Ïivotních transformací, pak
vznikalo na jaﬁe a v létû leto‰ního
roku pﬁeváÏnû v nouzovském studiu
SONO Recordings ve spolupráci
s mistry zvuku Milanem Cimfem
a Pavlem Karlíkem.
„Baromantika je spojením dost rozdíln˘ch povah, elementÛ a hudebních pﬁístupÛ, takÏe sdílení není jednoduché. Ale za ten krásn˘ hudební
prostor, kter˘ právû tyto elementy
umí vytvoﬁit a v kterém mÛÏu pracovat s hlasem a emocemi, je pro mû
samo nebe,“ komentuje Dusilová
tvÛrãí proces.

SU 6252-2
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Podzimní turné Lenky
Dusilové a Baromantiky
02. 10. Ostrava
03. 10. Košice
04. 10. Opava
08. 10. Brno
09. 10. Bratislava
11. 10. Radotín
16. 10. Plzeň
17. 10. Jablonec and Nisou
18. 10. Havířov
02. 11. Praha, Archa
08. 11. Litvínov
12. 11. Sokolov
19. 11. Třebíč
20. 11. Olomouc

www.lenkad.com
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MIG 21 ALBUM

Foto © 2014 TISOPHOTO

Rozhovor s Jiřím Macháčkem před vydáním novinky kapely
MIG 21, která pod názvem ALBUM vyjde 3. 10. 2014.

Vy c h á z í v á m n o v é s t u d i o v é
ALBUM po deseti letech. Proã zrovna teì?
My jsme se rozhodli zhruba pﬁed
rokem, Ïe to udûláme. Îe vydáme
desku na podzim, i kdyÏ jsme ji
pÛvodnû chtûli vydat aÏ v roce
2016. Po tom, co jsme pﬁed deseti
lety vydali na‰í tﬁetí ﬁadovku, nám
do‰lo, Ïe tím máme splnûnou
smlouvu s vydavatelem, a Ïe uÏ
nechceme, aby nám nûkdo diktoval
termíny dokonãení alba z komerãních dÛvodÛ, tak jsme – jako by

s nadhledem – zaãali prohla‰ovat,
Ïe ãtvrtou desku vydáme aÏ za dvanáct let. A ejhle, pﬁicházíme s ní
vlastnû o dva roky dﬁív.
Jaká byla cesta k ALBU?
No my jsme chvíli taky uvaÏovali,
Ïe uÏ budeme vydávat jenom samostatné písniãky, Ïe udûláme jednu,
natoãíme si ji, udûláme k ní tﬁeba
klip a prostû ji pustíme do svûta, pak
druhou, tﬁetí a tak dále. ¤íkali jsme
si, fajn, není nutné dûlat nûjaké
celky, trhem pﬁedem diktované for-

máty, dÛleÏité je dûlat písniãky ne
proto, Ïe je potﬁeba je prodat, ale abychom zjistili, jestli nás to poﬁád baví.
Takhle vznikaly písnû Venkovan
kluk, Na zotavenou, Máma se vrací
nebo Mávej.
Ale tyhle písniãky budou na tom
va‰em ALBU taky?
Jo, taky. Z tûch písní, kter˘m ﬁíkáme písnû z doby nedávno minulé,
tedy singlovek bez alba, tam budou
je‰tû: Chci ti ﬁíct (ale na tu vznikl klip
díky filmu MuÏi v nadûji) a písniãka

Orle, na tu tﬁeba taky nûjaké video
vznikne, uvidíme.
Klip k Venkovanovi jste si tehdy
natoãili sami?
Ano, bûhem dvou dnÛ u Pavla
Hrdliãky ve stodole, animovanej,
sebrali jsme dûtem v‰echny hraãky,
hejblátka, vzali star˘ ãasopisy, lepidlo a zaãaly jsme Ïivelnû natáãet to, co
nás zrovna napadalo. Je to uÏ sedm
let, tu‰ím. Prostû jsme tu kapelu
nechtûli tolik vnímat jako na‰í dojnou krávu, co nás jenom Ïiví, ale víc
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dem. Nebo píseÀ Kalhotky si sundej,
to je takov˘ svérázn˘ v˘klad ãásti
ﬁecké mytologie, která mne uÏ od
dûtství vzru‰ovala, kdy bÛh Zeus na
sebe brával lidskou podobu po té, co
se promûnil v dé‰È, aby se dostal
k nûjaké Ïenû a bohapustû ji poÏádal
o krátkodob˘ intenzivní vztah.

jako takov˘ho psíãka, se kter˘m si je
fajn pohrát. Tohle nás dost uvolnilo,
do‰lo nám tím, Ïe svoboda není nic,
co by nám mohl vzít nûkdo jinej neÏ
my sami.

Foto © 2014 TISOPHOTO

A co ty písnû, které vznikly teì
v poslední dobû?
Poslední dobou tedy naz˘vejme asi
tak poslední dva roky. Tam je tﬁeba
DiskobÛh, písniãka na kterou klip
vznikl v souãinnosti s lidmi, kteﬁí
mûli chuÈ natoãit vlastní videopﬁíspûvek a poslat nám ho. To jsme taky
je‰tû nikdy nezkusili. Je to taková
píseÀ o star˘ smaÏce, d˘dÏejovi, kterej uÏ je schopen pou‰tût hudbu, jen
kdyÏ dostane ránu elektrick˘m prou-

A to uÏ je kompletní v˘ãet v‰eho
co na ALBU najdeme?
Zbejvaj uÏ jen tﬁi, ná‰ vûãnû nedodûlanej punkovej „hit“ Policajtka,
pak je tam ·tûstí hejbe planetou,
takov˘ pomûrnû jednoduch˘ návod
k tomu jak Ïít a jak naopak neÏít,
a Îivot je pou‰È, coÏ je vûc kvÛli
které nás doufám nikdo nebude
popotahovat, Ïe ‰íﬁíme kampaÀ ke
konzumaci alkoholu. I kdyÏ to je
v podstatû legální, Ïe?
Jak probíhal tvÛrãí proces?
Nám vlastnû, aniÏ bychom ten koncept mûli pﬁedem pojmenovanej,

Foto © 2014 TISOPHOTO
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Co tam je dál?
Tﬁeba Karafiát, to je taky podobné
téma. O muÏi, kter˘ na sklonku stáﬁí
ucítí závan touhy po Ïenû a navzdory bolestem zad si je‰tû jednou vyrazí s karafiátem v klopû na procházku
po lázeÀském mûstû, ale netu‰í, Ïe tu
zuﬁí filmovej festival. Nebo naopak
píseÀ V tropické zahradû, která je
zase o touze zastavit ãas.
do‰lo, Ïe vlastnû vy‰íváme takovou
v˘‰ivku na ubrus k velk˘mu jídelnímu stolu. Nazkou‰eli jsme tﬁeba písniãku, hráli jsme ji pÛl roku na koncertech a pak jsme ji tﬁeba hrát pﬁestali, protoÏe jsme si ﬁíkali, Ïe z ní
neleze to, co by mûlo, stáhli jsme ji,
vypárali z ubrusu barevn˘ nitky
a vy‰ili jsme ji znovu. Mezitím
vznikla jiná, tu jsme tﬁeba v ubrusu
nechali tak jak je a tak jsme postupnû
párali a vy‰ívali, scházeli se u toho
pomyslného jídelního stolu s publikem a hodovali a zase párali a znovu
vy‰ívali. A proto nám to taky trvalo
tûch deset let.

A proto je to téma vy‰ívání patrné
i na bookletu ALBA?
Pﬁesnû tak, proto se to album jmenuje ALBUM. Ve smyslu sbírky, souboru, ve smyslu slova sbírat, chtûli
jsme se vlastnû pﬁiznat k té dlouholeté piplaãce, která nám ov‰em poskytla
spoustu zábavy. Booklet je opravdu
vy‰ívaná fotka, jsou to stovky stehÛ.
Jiﬁího Macháãka se ptala
Johana Turner

Foto © 2014 Martin Kubica
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LUBOŠ POSPÍŠIL SOUKROMÁ ELEGIE
Kromě ověřeného týmu 5P L. Pospíšila na albu nově spolupracovali i Michal Hrůza a Tomáš Belko…
5P Lubo‰e Pospí‰ila natoãili po
tﬁech letech novou ﬁadovou desku.
Materiál na album vznikal prÛbûÏnû,
dobrou polovinu uÏ 5P obehrávají na
koncertech a publikum si libuje.
Po úspûchu pﬁedchozího CD Lubo‰
Pospí‰il znovu vsadil na studio Svárov Luká‰e Martinka, kde je díky stavebním úpravám novû moÏnost natáãet Ïivû, dohromady. Îádné vrstevní
nástrojÛ, studiová sterilita, rovnání
a dolaìování, n˘brÏ kapelní tlak pﬁenesen˘ spontánnû „do dráÏek“… o to
jde souãasn˘m 5P, jejichÏ koncertní
energie je nakaÏlivá.
Autorsk˘ch otûÏí se pevnû chopil
pﬁedev‰ím Lubo‰ Pospí‰il sám,
dvûma písnûmi pﬁispûl klávesista

a kapelník Ondﬁej Fencl, novinkou je
spolupráce s Michalem HrÛzou.
O texty se postarali Lubo‰ Pospí‰il,
Ondﬁej Fencl, Pepa Lábus, Jan Sahara Hedl, premiérovû Tomá‰ Belko
(mj. Sto zvíﬁat)… a samozﬁejmû i stabilní opora v Lubo‰ovû t˘mu, básník
Pavel ·rut, kter˘ pro zmûnu odhaluje nûco ze své syrovûj‰í podoby.
Balíãek dvanácti písní je barevn˘,
vzdu‰n˘, nasákl˘ dobrou náladou,

která v 5P uÏ del‰í dobu panuje. Nov˘
rozmûr vná‰í kytara a aranÏérsk˘
vklad zku‰eného Mirka Linharta,
pozadu nezÛstávají ani ostatní „P“, za
ta léta sehraní a v‰ichni tvÛrãí. Album
vzniklo kolektivnû (s pﬁispûním
hudebních rad hudebního reÏiséra
Luká‰e Martinka), v pﬁátelské pohodû.
Na konci záﬁí se doãkáme melancholick˘ch „lubo‰ovek“, poﬁádného bigbítu i nûkolika pﬁekvapení.

LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
KONCERTY
03.10. Praha, Nad Viktorkou
14.10. Praha, Balbínka
18.10. Praha, U prince Miroslava
24.10. Ledeč nad Sázavou
05.11. Praha, Akropolis –
křest nového alba
06.11. Prachatice
07.11. Vysoké Mýto
12.11. České Budějovice
13.11. Pardubice
14.11. Teplice
15.11. Krymlov
20.11. Přerov
21.11. Praha-Hostivař, Koala Café
04.12. Praha, Balbínka
11.12. Louny
12.12. Kutná hora
27.12. Praha, Malostranská beseda
www.lubospospisil.cz
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DIVOKEJ BILL
G2 ACOUSTIC STAGE
Ač má úvalská parta Divokej Bill na svém kontě už dvě živá alba, v pátek 3. října se její fanoušci dočkají vůbec
prvního záznamu koncertu v ryze akustickém provedení. Ten vydá Supraphon ve spolupráci s hudební stanicí Óčko
v kompletu DVD + CD a – jak už název G2 Acoustic Stage napovídá – objeví se na něm záznam z loňského koncertu
Billů v pražském Retro Music Hall, který proběhl v rámci koncertní série Óčka G2 Acoustic Stage.
Na vydání DVD + CD kapela v listopadu a prosinci naváže akustickým turné.

Foto © 2014 Marek Žídek

Z takﬁka dvouhodinového koncertu v Retru se na nosiã ve‰lo celkem
sedmnáct písní, které jsou reprezentativním prÛﬁezem tvorbou Divok˘ho
Billa. Nechybí pecky z loÀského alba
15 jako Dolsin, Vstávej nebo V‰ema
deseti ani písnû, v nichÏ Billa doplnili speciální hosté.
Kromû obvyklé osmiãlenné sestavy
se tak mÛÏete tû‰it na skladby
v doprovodu dobra hosta kapely Václava Matase a pﬁedev‰ím pak na unikátní kombinaci kontrabasu Rafana
z Queens of Everything a dud Vojty
Kaliny z Pipes and Pints, kteﬁí si
s Divok˘m Billem spoleãnû zahráli
písnû Na západ a Stromy. „Vzniklo to
na popud hudební stanice Óãko,
kteﬁí chtûli nûjakého hosta a jelikoÏ
jsme vÏdy chtûli do kapely dudy, tak
jsme zavolali Vojtovi, jestli si s náma
nezkusí zahrát nûjakou pecku a vy‰lo
to. Do toho pﬁi‰el Jurda s tím, Ïe pﬁijede na zkou‰ku i Rafan, kter˘ udûlal
ze dvou na‰ich písniãek sv˘m specifick˘m stylem hraní poﬁádn˘ roken-

roll,“ komentuje kapela v˘bûr speciálních hostÛ.
Akustické koncerty pro Divok˘ho
Billa sice nejsou Ïádné novum, jak ale
Billové pﬁiznávají, i tak si Ïádají speciální pﬁípravu a ani koncert v Retro
Music Hall nebyl v˘jimkou. „Na G2
Acoustic Stage jsme zkou‰eli nûco
málo pﬁes mûsíc a je‰tû neÏ jsme jeli do
Retra, tak jsme si dali speciální koncert
na srubech Haida. Nejvût‰í rozdíl oproti klasick˘m koncertÛm je to asi pro
Va‰ka, kter˘ musí pﬁejít z elektrické
kytary na akustickou a pro Marka,
kter˘ hraje místo bicích na cajon.“
Divokej Bill ale zároveÀ podot˘ká,
Ïe akustické hraní má své specifické
kouzlo: „Je to úplnû jiná atmosféra
neÏ na na‰em ‚elektrickém‘ koncertû,
je to takov˘ komornûj‰í, ale pﬁitom
poﬁád jízda.“
Jízda to bude bezpochyby i v listopadu a prosinci, kdy Billové vyrazí
na Akustick˘ turné. V jeho rámci si
stﬁihnou celkem ãtrnáct zastávek
vãetnû dvou koncertÛ v praÏském

Lucerna Music Baru (16. a 17. 12.),
kompletní v˘ãet jednotliv˘ch zastávek najdete v boxu vpravo. Na celém
turné Divok˘ho Billa doprovodí coby
speciální host kapela Jelen a kdoví,
moÏná se na vybran˘ch koncertech
ukáÏou i hosté z G2 Acoustic Stage.
Info o pﬁedprodeji vstupenek najdete
na: www.divokejbill.cz

Akustický turné 2014
14. 11. Havlíčkův Brod
15. 11. Hodonín
19. 11. Olomouc
20. 11. Litoměřice
22. 11. Chodov
26. 11. Ostrava
28. 11. České Budějovice
04. 12. Plzeň
06. 12. Kadaň
12. 12. Kovářov
13. 12. Jilemnice
16. 12. Praha
17. 12. Praha
19. 12. Krnov
www.divokejbill.cz
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POLETÍME? TURBOŠANSÓN
Divoká, žánrově barevná a svižná muzika s vtipnými texty ze života, které uhranou přímočarostí,
pobaví ostřejším slovníkem nebo naopak přimějí k zamyšlení – to jsou Poletíme?, sedmičlenný
ansámbl, o kterém se mluví jako o jedné z nejzábavnějších tuzemských kapel současnosti. Že na tom
opravdu něco je, si můžete ověřit na novém albu Turbošansón, na které se skupině dle vlastních slov
vůbec poprvé podařilo přenést energii typickou pro koncerty.
Stylovû jde o jejich tak charakteristick˘ v˘bu‰n˘ mix zajímav˘ch
hudebních ingrediencí, jen je‰tû
o fous rozjetûj‰í, neÏ tomu b˘valo
dﬁíve. Naznaãuje to ostatnû i název
Turbo‰ansón, kter˘ komentuje frontman Poletíme? Rudolf Branãovsk˘
takto: „Pro na‰i kapelu se tûÏko
hledá stylové zaﬁazení. Na ‰raml
jsme málo dﬁevûní. Na country jsme
pﬁíli‰ punkoví. Na jazz se máme pﬁíli‰ rádi. Na swing jsme málo zvûdaví. Hrajeme jemnû a pak hned zase
jako burani. Pomalu a pak rychle.
Îijeme pro písniãky – pﬁíbûhy –
‰ansony. A protoÏe je ‰anson vût‰inou takovej tro‰ku ukÀouranej, tak
my ho potﬁebujeme turbo, aby nás to
bavilo.“
Novinka, kterou kapela navazuje
na pﬁedchozí alba Kroskántry (2012),
Skupina dobﬁe vypadajících muÏÛ
(2010) a Jednoduché písniãky o sloÏitém Ïivotû (2008), vznikla v produkci Onﬁeje JeÏka ve studiu JáMOR
a ãítá celkem ãtrnáct skladeb. V‰ech-

ny jsou – jak uÏ je u Poletíme? zvykem – inspirovány skuteãn˘mi událostmi a lidmi a je pod nimi podepsán kapelník, zpûvák a banjista
Rudolf Branãovsk˘.
Branãovsk˘, jenÏ je znám˘ nejen
coby muzikant, ale také jako úspû‰n˘
v˘tvarník s ‰irok˘m zábûrem, má na
svûdomí rovnûÏ obal nového alba,
k ãemuÏ dodává: „B˘t v˘tvarníkem
a zároveÀ hudebníkem nevnímám
jako konflikt. Naopak. Je to moment,
díky kterému se v hudbû i ve v˘tvarném umûní cítím svobodnûji. Jedno
dává prostor druhému, zároveÀ se
podporuje a chrání.“
Pokud chcete na vlastní kÛÏi zaÏít
koncertní fenomén Poletíme?, doporuãejeme nav‰tívit nûkter˘ z jejich
podzimních koncertÛ.

Podzimní koncerty Poletíme?
4.10. Rataje nad Sázavou, společně s Děda Mládek Illegal Band
5.10. Praha – Bohnice
10.10. České Budějovice
24.10. Hořovice, společně s Děda Mládek Illegal Band
25.10. Mariánské Lázně, společně s Děda Mládek Illegal Band
31.10. Prostějov
7.11. Rýmařov
8.11. Valašské Meziříčí, společně s Děda Mládek Illegal Band
13.11. Český Těšín
15.11. Liberec
18.11. Brno – křest alba Turbošansón
20.11. Ostrava, společně s Děda Mládek Illegal Band
21.11. Opava
22.11. Dvůr Králové, společně s Děda Mládek Illegal Band
25.11. Praha – křest alba Turbošansón, společně s Děda Mládek Illegal Band
26.11. Kolín, společně s Děda Mládek Illegal Band
28.11. Pardubice
29.11. Plzeň, společně s Děda Mládek Illegal Band
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ZRNÍ NÁSLEDUJ KOJOTA
Nové album kapely ZRNÍ, které vyšlo v polovině září, vznikalo opět v osvědčeném týmu s producentem Ondřejem
Ježkem ze studia Jámor, který spolupracoval již na předchozím úspěšném albu Soundtrack ke konci světa. Dvanáct
písní alba Následuj kojota je zvukově, nástrojově, aranžérsky bohatší, ale i hravější. „Svět naší nový desky je
temnější, více hlubinnej. Celý album propojuje téma průchodu mezi realitou a jiným světem, ve snách, někde
v hloubce, v zákoutí mozku, v dávnu, v tichu všeho řevu a hnusu. Průchody potoky i skulinami, mezi paneláky,
mlhou. Mezi realitou a jiným stavem vědomí,“ říká o inspiraci písní zpěvák Honza Unger.

Foto © 2014 Šimon Vejvančický

Zrní novou nahrávkou opût stvrzuje statut kapely s jedineãn˘m, osobit˘m zvukem, která si tvoﬁí svÛj vlastní hudební svût bez ohledu na módní
trendy. Pro naplnûní sv˘ch muzikantsk˘ch pﬁedstav si kapela pﬁizvala do studia i nûkolik hostÛ: Ninu
Marinovou (vokál), Michala Wróblewskieho (saxofon), ·tûpána Janou‰ka (trombón), Petra Beránka (trubka),
Milana Jake‰e (housle), Ilju Chernoklinova (viola), ·imona Marka (cello)
a ·imona Vejvanãického (sekera).
„Pﬁi nahrávání jsme se dostali do
varu! Zkou‰eli jsme hodnû intenzivnû a nakonec se povedlo dodûlat
‰estnáct úplnû novejch písní, které
mají svÛj osobitej svût a jsou jin˘
neÏ minulá deska. Chtûli jsme ale,
aby album jako celek mûlo jednotnou náladu, aby bylo atmosférick˘.
Tím pádem se nakonec na desku
neve‰ly i vûci, kter˘ máme moc rádi,
ale prostû nefungovaly ideálnû
v celku. A tak musely ustoupit tﬁeba
i míÀ hitovejm písniãkám,“ upﬁes-

Àuje vznik novinky Honza Unger
a dodává: „Víc jsme taky experimentovali.“
Následuj kojota si kapela vydává
sama ve spolupráci s Applause booking. Distribuci zaji‰Èuje vydavatelství
Supraphon. K vydání alba se chystá
stejnojmenné koncertní turné po
tuzemsk˘ch a slovensk˘ch klubech.

NÁSLEDUJ KOJOTA TOUR 2014
19. 09. Děčín
26. 09. Jablonec nad Nisou
03. 10. Vsetín
10. 10. Čelákovice
17. 10. Cheb
25. 10. Šonov u Broumova
30. 10. Žilina (SK)
01. 11. Prešov (SK)
12. 11. Znojmo
21. 11. Příbram
27. 10. Hradec Králové
09. 12. Brno
11. 12. Hranice na Moravě
13. 12. Havlíčkův Brod
www.zrni.cz

8590233004095

20. 09. Teplice
02. 10. Olomouc
04. 10. Kroměříž
11. 10. Chomutov
24. 10. Králíky
29. 10. Bratislava (SK)
31. 10. Košice (SK)
08.11. Praha
20. 11. Plzeň
22. 11. České Budějovice
28. 10. Litomyšl
10. 12. Ostrava
12. 12. Chrudim
17. 12. Ústí nad Labem
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Po dvou letech se vrací Zlatou deskou oceněný projekt Wabi a Ďáblovo stádo s novým albem Příběhy písní.
Muzikanti se opět rozhodli oprášit evergreeny, jejichž vznik se mnohdy datuje do předminulého století.
Historky o vraždě ze žárlivosti, ztracené lásce, touze po penězích, cti, přátelství i nenávisti, rezonují
napříč časem i kontinenty, kolují kolem táboráků i hospodských lavic. I proto zvolili producenti Příběhů
písní David Landštof a Josef Štěpánek k natáčení autentickou atmosféru staré posázavské hospody.

Foto © 2014 Jiří Turek

„Nové album pro Wabiho a ëáblovo stádo jsem odkládal, protoÏe jsem
rozhodnû nechtûl dûlat jen vyãpûlé
pokraãování „ jedniãky“. Potﬁeboval
jsem impuls z jiného soudku, neÏ

jsem zjistil, Ïe hudební publicista
Michal Bystrov ve sv˘ch kníÏkách
pí‰e o star˘ch písních, které ãasto
zlidovûly v na‰ich hospodách.
Nejsou to v‰ak Ïádné rozbory textÛ,

Bystrov odhaluje neuvûﬁitelné pﬁíbûhy, pozadí a smysl jejich vzniku.
KaÏd˘ z natoãen˘ch pﬁíbûhÛ písní by
vydal na celoveãerní film. Okouzlily
mû a vnukly smysl i chuÈ k dal‰í
práci,“ odhaluje impuls k natoãení
druhé desky David Land‰tof.
„ J e d n o u j e n i k d y, d v a k r á t j e
obãas,“ dodává k úãasti na novince
Wabi Danûk, kter˘ se pﬁedstaví nejen
jako interpret, ale i autor textu.
K ëáblovu stádu se opût pﬁipojila
písniãkáﬁka RadÛza, posluchaãi se
mohou tû‰it i na dal‰í hosty.
Zlidovûlé písnû jako Dlouh˘ ãern˘
závoj, Jesse James ãi Tancuj, Matildo
v‰ak nemají ãistû trampsk˘ háv. Texty
z pera Franti‰ka Vrby, Josefa ·kvoreckého s Lubomírem DorÛÏkou ãi Ivo
Fischera získaly snad i díky unikátnímu prostﬁedí vzniku alba pÛvodního
ducha, ãasto protknutého rock’n’rollem, country i bluesovou melancholií.
Pﬁíbûhy písní vyjdou na znaãce
Supraphon ve spolupráci s labelem
Tranzistor jiÏ 10. ﬁíjna 2014. Album

Foto © 2014 Jiří Turek

WABI & ĎÁBLOVO STÁDO
PŘÍBĚHY PÍSNÍ

bude také v digitální podobû na iTunes, Supraphonline ãi Spotify.
CD bude pokﬁtûno na koncertû
13. listopadu v praÏském ·vandovû
divadle.

www.dablovostado.cz
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HELENA VONDRÁČKOVÁ 50 LET NA SCÉNĚ

Foto © 2014 Diamonds International Corporation – D.I.C. a.s.

Neuvěřitelných padesát let
je na scéně (nejen) české
populární hudby zpěvačka
Helena Vondráčková.
A neustále v první lize.
Má za sebou desítky
úspěšných alb a ještě víc
hitů, které si pobrukují
lidé u nás i v cizině.
K výročí si Helena nadělila
dárek: dvojalbum nazvané
Helena Best of the Best.

Na dvû CD se vejde nepatrn˘ zlomek z písní, které jste nazpívala; jak
jste pﬁistupovala k v˘bûru?
Stateãnû. (smích) SnaÏili jsme se,
aby se tenhle v˘bûr li‰il od jin˘ch, uÏ
vydan˘ch kompilací. Velké hity
a moje stûÏejní písnû samozﬁejmû tu
samozﬁejmû nemÛÏou chybût, ale
chtûli jsme, aby tu bylo i nûco navíc.
V první ﬁadû jsme si ﬁekli, Ïe na v˘bûru nebudou Ïádné pﬁedûlávky. Spoustu písniãek jsem totiÏ natoãila nûkolikrát, v rÛzn˘ch obmûnách; na v˘bûru
Helena: Best of the Best jsou ale

v‰echny v originále z doby, kdy vznikly. A jsou chronologicky sestavené; na
prvním CD od ‰edesát˘ch let do roku
2013, na druhém do roku 2014.
Album obsahuje i nûkteré rarity…
Ano, a z nich mám obrovskou
radost. Jednou z takov˘ch je tﬁeba
písniãka Sladké mámení z filmu
S tebou mû baví svût. V‰ichni ji znají
a umûjí, ale my jsme pﬁi‰li na to, Ïe
existuje je‰tû jedna sloka, ve filmu
posunutá do jiného prostﬁedí. Hledali jsme vlastníka práv a nahrávek.

Televize to nebyla, film to nebyl... aÏ
jsme objevili syna kapelníka Václava
Zahradníka Jakuba, kter˘ nám pomohl. Dohledal soundtrack filmu
a na‰el oba díly téhle písniãky. Dan
Hádl je pak ‰ikovnû sesadil dohromady. Vznikla tak rarita, kterou
doposud skuteãnû nikdo nemá.
Na v˘bûru najdeme písniãky
i z dal‰ích filmÛ.
Tﬁeba píseÀ Lásko má, já stÛÀu
z filmu Noc na Karl‰tejnû nebo Slza
z tváﬁe padá z filmové pohádky ·íle-

nû smutná princezna. A jsou tu
i melodie z muzikálÛ. Napﬁíklad
duet s názvem Song hrál nám ten
ìábel saxofon, kter˘ jsme nazpívali
s Karlem Gottem.
A va‰i dal‰í partneﬁi na v˘bûru?
Samozﬁejmû jsem nemohla opomenout svého osudového partnera Jiﬁího Korna. Poﬁád jsme bájeãní pﬁátelé
a jeden druhého ctíme. Nemohla
jsem vynechat na‰i první velkou
pop-pûveckou hvûzdu Waldemara
Matu‰ku, na albu je ná‰ duet To se
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nikdo nedoví. A nemohla jsem nezaﬁadit ani na‰e veleúspû‰né seskupení
Golden Kids, na v˘bûru je písniãka
âasy se mûní.
To jsme byli v historii; na kompilaci je ale i jedna úplnû ãerstvá
novinka.
Jako na zavolanou mi pﬁi‰la nabídka
od italského skladatele Andrei Dessiho. Poslal píseÀ, my jsme zajásali
a natoãili ji. Nazpívala jsem ji v ãeské
i anglické verzi. Mimochodem – práva
k ní vlastníme my i Italové, a ti se
postarají, aby znûla i jinde, neÏ právû
v Itálii. Kromû téhle je tu i dal‰í skoronovinka, písniãka Dva tisíce perel
z alba Touhy. Z mého repertoáru vyboãuje textem i hudbou. Napsal a otextoval ji Jan Dvoﬁák, mimo jiné autor
mnoha písní pro Petra Muka. Petr
Muk b˘val ãast˘m hostem m˘ch koncertÛ, takÏe zaﬁazení téhle písnû na
v˘bûr je i tak trochu vzpomínka na nûj.
B˘váte oznaãována za mezinárodnû nejúspû‰nûj‰í ãeskou zpûvaãku…
… dokonce to vyrazili na zlatou
medaili!
… asi vám hodnû pomohlo i to, Ïe
jste se od mládí cílenû vûnovala
jazykÛm.
To mi skuteãnû hodnû pomohlo. Je
skvûlé, kdyÏ se dokáÏete domluvit
s publikem. Sama mÛÏu s lidmi mluvit polsky, anglicky, nûmecky, rusky
a francouzsky; z francouz‰tiny jsem
maturovala. MÛj tatínek vÏdycky
ﬁíkával: Kolik umí‰ jazykÛ, tolikrát
jsi ãlovûkem. A je to pravda.

Foto © Otto Dlabola

Byla jste v tomto ohledu mezi
kolegy v˘jimkou?

V té dobû vznikla va‰e dlouhotrvající láska k JiÏní Americe, konkrétnû
k Brazílii?
To zaãalo uÏ dﬁív. Milovala jsem
brazilskou skupinu Sergio Mendes,
mûla jsem v‰echny její desky a mám
je dodnes. KdyÏ jsem ji pak v Brazílii
vidûla naÏivo na koncertû, byla jsem
jako Alenka v ﬁí‰i divÛ. Do Brazílie
jsem se pak je‰tû tﬁikrát vrátila,
z toho jednou s Karlem Gottem.
Tahle zemû mû fakt dostala. Jsem
moc ráda, Ïe se z na‰eho hostování
s Karlem dochovala krásná vzpomínka. Ná‰ pobyt tenkrát filmoval ãlovûk, kter˘ se o nás staral. Po letech
jsem pﬁes jeho dceru tohle video získala. Film jsem nechala vyãistit
a vûnovala ho i Karlu Gottovi. Moc
jsme se u toho nasmáli.
Úspûch jste mûla i na gramofonovém veletrhu MIDEM v Cannes, to se
psal rok 1968.
Tam jsme vystupovali s Golden
Kids na veãeru ãeskoslovensk˘ch
zpûvákÛ. Pokud si pamatuji, zpívali
tam tﬁeba Karel Gott, Waldemar
Matu‰ka, Josef Laufer, Pavel Novák,

Foto © Alan Pajer

SU 6276-2

Zﬁejmû velk˘ prÛlom ve va‰í kariéﬁe znamenal rok 1967 a cesta do
Ria de Janeira!
To byla moje první zámoﬁská cesta,
na festival Zlat˘ kohout. Moc ráda na
ni vzpomínám. Bylo to tam pro mû
v‰echno tak cizí a tak jiné, neÏ na co
jsem byla zvyklá! Navíc byla na‰e
cesta skvûle zorganizovaná a velice
úspû‰ná. V té dobû panoval velk˘ festivalov˘ boom, rÛzné akce vznikaly
po celém svûtû, a já jsem po úspûchu
v Riu byla zvána na dal‰í – do Splitu,
Bra‰ova, Tokia, Sopot, Berlína, Vitebska a Bûlehradu… Mûlo to své velké
kouzlo: ãlovûk se podíval do rÛzn˘ch
zemí a vedle toho, Ïe tam profesnû
zabodoval, se i pouãil. Vidûla jsem
zpívat a hrát zahraniãní kolegy, navazovala jsem nové kontakty.

Yvonne Pﬁenosilová a dal‰í, a ná‰
veãer, tedy ten ãesk˘, byl vyhlá‰en
jako nejúspû‰nûj‰í ze v‰ech. A to tam
vystupovali nûjací giganti!
Zdá se mi, Ïe tehdy byla mezi zpûváky v Evropû vût‰í osobní provázanost, znali jste se a vzájemnû zvali
do rÛzn˘ch poﬁadÛ nebo na koncerty. Cítím to správnû?
Urãitû. A bohuÏel i tady doma se
dnes vzájemnû vídáme mnohem
ménû, neÏ tomu bylo dﬁív. Vymizely
poﬁady, kde vystupovalo víc umûlcÛ
dohromady. A taky ubylo koncertÛ.
Potkáváme se tak daleko ménû, neÏ
v minulosti. Co se t˘ká mezinárodního fóra, kontakty jsme udrÏovali
a navazovali pﬁedev‰ím na festivalech. I tûch je dnes daleko ménû…
Kdybychom mûli vyjmenovat
v‰echny va‰e zahraniãní zastávky,
sedûli bychom tu cel˘ den. Které
z nich vy sama pokládáte za nejdÛleÏitûj‰í nebo nejmilej‰í?
Tak namátkou. Yamaha festival
v Tokiu. Hned po nûm zaãínalo tﬁímûsíãní turné po Sovûtském svazu
a Japonsku. Velk˘m úspûchem pro
mû byly Sopoty v roce 1977, tam
zaznûl Malovan˘ dÏbánek. Bez nûj
bych se dnes do Polska vÛbec neodváÏila jet. I po sopotském festivalu
následovala ‰ÀÛra turné a koncertÛ.
V˘znamné bylo moje ãasté vystupování v b˘valé NDR, hlavnû ve Friedrichstadt-Palastu. Musím jmenovat
skvûlé miniturné po Kanadû, kde
jsem zpívala pﬁed vyprodan˘mi sály
pro více neÏ dva tisíce lidí. Bûhem
nûho jsem se se seznámila s Josefem
·kvoreck˘m!
A nemÛÏeme zapomenout na Carnegie Hall!
To bylo opravdu v˘Ïivné. Poprvé
mû oslovil Karel Gott, abych tam zazpívala jako jeho host, podruhé uÏ
jsme s Karlem byli rovnocenní partneﬁi. Pﬁi tom druhém vystoupení
s námi mûl b˘t i Walda, ale ten,
bohuÏel, byl uÏ v té dobû tûÏce
nemocn˘.

ulici, proti nám najednou tisíce hlav,
nûkteﬁí lidé házeli dlaÏební kostky.
Vydûsili jsme se, a chtûli se vrátit,
jenÏe na druhé stranû uÏ policie zatarasila silnici. Zaboãili jsme do nûjaké
hospÛdky, a tam jsme to v‰echno pﬁeÏili. Na‰e vystupování v PaﬁíÏi bylo
ale velmi úspû‰né. ZaÏili jsme velké
ovace, spoustu legrace a, koneckoncÛ, procviãili jsme si i francouz‰tinu.
Jak ãasto jezdíte koncertovat do
zahraniãí v souãasnosti?
Ne tak ãasto jako dﬁíve, ale jezdím.
Byly pﬁeru‰eny kontakty, spousta
vûcí se zmûnila, je jiná situace. Dnes
jezdím nejãastûji do Polska, dost
ãasto i do Nûmecka, kde hodnû natáãím pro televizi. V nejbliÏ‰í dobû tu
budu natáãet s kolegy z celého svûta
vánoãní poﬁad. A rádi mû vidí
i v zemích b˘valého Sovûtského
svazu – aÈ je to Rusko, pobaltské
republiky, Bûlorusko – úÏasn˘ je
tﬁeba festival ve Vitebsku. âi Ukrajina. I kdyÏ ta teì tedy moc ne…
Mluvíte o Polsku; zdá se mi, Ïe
Poláci jsou tradiãnû vstﬁícnû naladûni vÛãi ãeské kultuﬁe…
Je to tak. VÏdycky mû mrzelo, Ïe
tomu nebylo naopak. Pol‰tí umûlci
nav‰tûvovali Prahu sporadicky. Snad
jedinou v˘jimkou byla Maryla Rodowicz, která u nás byla zaláskovaná.
Naposledy v roce 2009 byla m˘m
hostem v praÏské Lucernû, a bylo to
ohromné! Maryla je neuvûﬁitelná ãertice. Obecnû ale platí, Ïe ãe‰tí umûlci
jsou v Polsku známûj‰í a populárnûj‰í neÏ pol‰tí u nás.
Závûrem: jste na scénû pﬁesnû pÛl
století; stíháte si to vÛbec uvûdomovat?
Snad mi to ani nepﬁipomínejte.
(smích) Sama bych si to ani neuvûdomila, ale pﬁipomnûli mi to lidé okolo.
Na druhou stranu je ov‰em moÏná
obdivuhodné, Ïe se poﬁád, i pﬁes ten
zmínûn˘ poãet let, poﬁád drÏím nad
vodou. Stále cítím zájem publika,
a co krásn˘ch vût neustále poslouchám! To mû vÏdycky nabije a ﬁíkám
si: stojí to za to!

Poﬁádnou jízdou muselo b˘t i va‰e
angaÏmá v paﬁíÏské Olympii…
To byl rok 1968, PaﬁíÏ plná demonstrací. Aã jsme byli varováni, dostali
jsme se do víru událostí. ·li jsme po

Foto © Alan Pajer

Myslím, Ïe ano. Pokud si vzpomínám, jazykovû byli vybaveni napﬁíklad Pepa Laufer, Judita âeﬁovská,
Hana Hegerová, Karel Gott, Jirka
Korn nebo Pavel Bobek, jinak moc
zpûvákÛ u nás jazyky neovládalo. To
byl asi i dÛvod, proã zÛstali v tom
na‰em malém ãeském rybníãku,
i kdyÏ jsou to vynikající zpûváci.
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KOLEJ YESTERDAY
LEGENDÁRNÍ ALBUM SLAVÍ 30 LET
Před třiceti lety vyšlo album Kolej Yesterday, natočené v soukromém vršovickém studiu Petra Kocfeldy
(doposud se uvádělo studio Smetanova divadla)
Album Kolej Yesterday vychází na
CD a LP doplnûné o DVD bonus Kolej
Yesterday Live. Jedná se o sestﬁih koncertních záznamÛ nûkter˘ch písní
z alba a to z neãekan˘mi hosty: Danem
Bártou (Odjezd), Wabi DaÀkem (Blues
o spolykan˘ch slovech) a The Tap Tap
(Blues milencÛ z kina Svût).
Je tﬁicet let od vzniku alba dlouhá
doba?
Odpovídají tvÛrci alba…
MICHAL PROKOP:
Jak pro koho a jak kdy. KdyÏ hraju
písniãky z Koleje na koncertû, pﬁijde
mi to jako vãera. Ov‰em kdyÏ si promítnu v‰echno, co se stalo od té
doby, kdy jsme desku toãili… Comeback, pﬁevrat, moje angaÏmá v politice, televize, dal‰í návrat k muzice,
ale i rodina, dûti, vnouãata, zdraví…
Tﬁeba i smrt Michala Vrbovce, kter˘
s námi pﬁed tﬁiceti lety tu desku
nahrával, a pak mu z ní hráli v krematoriu pﬁi pohﬁbu… To v‰echno by
vydalo uÏ skoro na tûch „Sto rokÛ na
cestû“. Jak ﬁíkám obvykle na konci

koncertÛ do publika: „Byli jste skvûlí, ale prosím vás, ‰etﬁete se, abyste
nám vydrÏeli!“ Tak zaplaÈpánbu… to
je asi nejvíc.
LADISLAV KANTOR:
Obávám se, Ïe na takhle poloÏenou
otázku dost dobﬁe odpovûdût neumím.
V jisté fázi dospûlosti totiÏ pochopíme, Ïe ãas je pojem vskutku relativní. A krutû individuální. Najednou víme, Ïe kaÏdému z nás je odmûﬁován ãas bytí jinak. A tak je ãas vdov
i ãas sirotkÛ, ãas vûzÀÛ i lázeÀsk˘ch
povaleãÛ, bezdomovcÛ i hoteliérÛ,
zdrav˘ch i nemocn˘ch…Není vûru
lehké sledovat pekelcování Michala
Prokopa záludy a peripetiemi mûnících se reÏimÛ, rámujících pûtaãtyﬁicet let jeho kariéry. To ostatnû platí
i pro publikum: pro v‰echny ty, kteﬁí
ãeskou kotlinou (tím údolím stále se
mûnících zákonÛ, nevypoãitateln˘ch
politick˘ch pomûrÛ, hloup˘ch fanatikÛ a jejich usmívajících se slouhÛ,
dut˘ch hlav i nevydávan˘ch básníkÛ, slu‰n˘ch lidí i udavaãÛ) tou cestou pro‰li s námi…

Kolej Yesterday z roku 1983 je v Prokopovû umûleckém Ïivotopisu kﬁiÏovatkou ortelnou – vstupem na jinou
pevninu. (Byl jsem tehdy u tohoto projektu v roli reÏiséra koncertu i producenta eventuální LP. Ani ve snu nás
tehdy nenapadlo, Ïe to bude nûkoho
zajímat je‰tû za tﬁicet let…) PíseÀ sama
nevzbuzovala zprvu Ïádné nad‰ení
ani u novû sestaveného muzikantského t˘mu: pﬁiznejme si, Ïe to není
Ïádná extra pûvecká pﬁíleÏitost. Na to
je totiÏ aÏ pﬁíli‰ „obyãejná“. Nad
sugestivní ostinátní figurou, jakoby
symbolizující neúprosn˘ tok dûjin, se
neklene tzv. velká melodie, ale baladické poselství, evokující peripetie
spoleãensk˘ch promûn aÏ k sebevyjádﬁení dospûlého chlapa, udivujícího
nejen hlasem, ale i charakterem, silou
a pﬁesvûdãivostí své interpretace.
A tak vlastnû neumím odpovûdût
na otázku, zda je tﬁicet let dlouhá
doba. Îe je‰tû po tﬁiceti letech nûkdo
poslouchá Kolej Yesterday, mû samozﬁejmû udivuje a zároveÀ (pﬁiznám)
i tû‰í. Vzbuzuje ve mnû totiÏ jistou
nadûji v to lep‰í v nás…

PETR SKOUMAL:
Ani ne. PﬁeÏili jsme to my a myslím, Ïe to pﬁeÏila i tahle – dnes uÏ
památná – deska.
JAN HRUB¯:
Od vydání Koleje je tﬁicet let z jednoho pohledu dlouhá doba, nicménû
Kolej stále Ïije jako asi nejvût‰í
MichalÛv hit. Je velmi pravdûpodobné, Ïe pﬁi své Ïivotaschopnosti se
Kolej doÏije je‰tû daleko vy‰‰ího
vûku, neboÈ si myslím, Ïe po tûch tﬁiceti letech od vydání desky má poﬁád
pûknû tuh˘ koﬁínek a je stále fit.
PAVEL ·RUT:
Pﬁi‰la revoluce, vinyly zmizely
a zase se vrátily, ale jinak je to okamÏik. A s Kolejí Yesterday to ani
nehnulo.
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AMÉLIE A TMA
AUDIOKNIHA S NEOBYČEJNÝM
FANTAZIJNÍM PŘÍBĚHEM

FLEGYHO VÝBĚR
PŘINÁŠÍ PÍSNIČKY Z POŘADU

TvMiniUni
Album osmnácti nejoblíbenějších písniček z dětského pořadu
TvMiniUni vydala Česká televize ve spolupráci se Supraphonem
a společností Evolution Films.

Foto © 2014 Michal Čížek

TvMiniUni je zábavnû vzdûlávací poﬁad s písniãkami pro dûti od cca 4
do cca 8 let, kter˘ bûÏí na dûtském programu âeské televize âT :D od loÀského záﬁí. ReÏisérem a spoluautorem poﬁadu je Janek JirkÛ (b˘val˘ umûleck˘ ‰éf divadla Minor a autor mnoha dûtsk˘ch divadelních pﬁedstavení), jenÏ ve spolupráci s v˘tvarníkem Hynkem Dﬁízhalem vytvoﬁil z originálních loutek vesel˘ televizní t˘m.
„Déãko nabízí pestr˘ program s pÛvodními zábavn˘mi poﬁady, které dûti
ve chvílích volného ãasu dokáÏí zároveÀ bavit, inspirovat i motivovat
k ãinorodosti. K tûm patﬁí i TvMiniUni, originální dûtsk˘ poﬁad z vlastní
tvorby âeské televize, kter˘ si malí diváci oblíbili natolik, Ïe nyní bude mít
i své vlastní CD s písniãkami,“ ﬁekl v˘konn˘ ﬁeditel âT :D, Petr Koliha.
Hudba k dûtskému poﬁadu je
v˘sledkem práce hned nûkolika
talentovan˘ch muzikantÛ: Marka
Doubravy, Jana Matáska, Matûje
Kroupy anebo i Ondﬁeje Brouska.
Texty písniãek pí‰í scénáristé
poﬁadu Richard Malatinsk˘, Zdenûk Jecelín, Petr Vr‰ek, Jan JírkÛ
a dal‰í. Nazpívali je loutkoherci
Jiﬁí Kohout, Ondﬁej Nosálek, Jana
Kollertová, Anna Schmidtmajerová, Petr Besta a dal‰í.

Petra Neomillnerová je známá
svými upírskými romány
a novelami patřícími k žánru
fantasy. Amélie a tma, která vyšla
u nakladatelství Albatros, je její
první kniha pro děti, kniha více
než neobvyklá, přesvědčivá
a čtenářsky úspěšná. Vypráví
příběh osudového přátelství dvou
dívek, Amélie a Markéty. Jedna
z nich, Amélie, je duch utonulé
dívky, která spolu se svou
matkou, slavnou operní
zpěvačkou, zahynula před 122 lety
při velké pražské povodni. Až
nečekané setkání s Markétou ji
opět rozveselí, najednou si má
opět s kým hrát, s kým se smát
a povídat si. Markéta také řeší své
trable – kamarádi ji nechápou
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Další informace na:
http: //decko.ceskatelevize.cz/tvminiuni

a maminka má taktak peníze na
to, aby se uživili. Své přátelství
drží obě dívky v tajnosti až do
chvíle, kdy Amélie zachrání
Markétu před utonutím. Pak se
jim oběma změní život…
V audioknize příběh vypráví
střídavě obě hrdinky. Amélii
načetla Nikola Votočková (známá
dabérka filmové upírské ságy
Twilight nebo TV seriálu Teorie
velkého třesku.), Markétu
Vladana Drvotová (TV seriál Cesty
domů, Divadlo Radar). Maminky
obou dívek představují
renomované herečky pražského
divadla ABC: Veronika Gajerová
a Lenka Zbranková. Požitek
z tajemného příběhu umocňuje
hudba Dana Fikejze, dramaticky
oddělující svět živých a mrtvých.

Pět otázek pro autorku
Petru Neomillnerovou:
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Jak se zrodilo téma va‰í tajemné
knihy?
Vedlo k tomu nûkolik dÛvodu, nikterak originálních. Mám malou dceru,
a chtûla jsem napsat nûco, co by mohla
ãíst i ona, jsem dítûtem z Letné, zaÏila
jsem tisíciletou vodu, a celá kniha se
odehrává na místech, která mám
z Bubenãe a Tróji nejradûji. Amélie se
uÏ pak zjevila skoro pﬁirozenû.

Vûﬁíte v nadpﬁirozeno?
Jako autorka sedmi knih a víc neÏ
stovky ãlánkÛ o magii to nemÛÏu
zapﬁít. :-)

balík, Pipi dlouhou punãochu …Velk˘m vyznavaãem audioknih je ov‰em
mÛj partner, grafik, kter˘ si je pou‰tí
pﬁi práci, to spisovatelé nemohou.

Na jak˘ch knihách jste vyrÛstala?
Asi jako v‰echny dûti v té dobû, na
Astrid Lindgrenové, Eduardu ·torchovi a Karlu Mayovi. Hodnû brzo jsem
ale pﬁe‰la na literaturu pro dospûlé,
ãetla jsem poezii, zvukomalebného
Nezvala, ãeské dekadenty, pozdûji
beatniky… a vlastnû v‰echno, co byla
maminka knihovnice schopná sehnat.

Vedle audio podoby knihy Amélie
a tma se pr˘ chystá i její filmová
podoba – mÛÏete o tom jiÏ nûco prozradit?
Ano, chystá, zatím je hotov˘ teaser,
probûhl casting a v souãasné dobû
s Halinou Pavlowskou upravujeme
scénáﬁ.

Posloucháte audioknihy?
Audioknihy poslouchám, pﬁiznám
se, hlavnû v autû, a v oblibû mám
zvlá‰È ty dûtské. Hobita, Mluvící
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PAVEL ŠPORCL
GIPSY FIRE

Foto © 2014 Lenka Hatašová

Přes 20 000 prodaných desek,
více než 220 koncertů doma
i v nejrůznějších koutech světa včetně
Číny, dvě velká turné, dvakrát
vyprodaná pražská Lucerna: to je
jen dílčí výčet úspěchů projektu
a stejnojmenného CD Gipsy Way.
První album s cikánskou cimbálovou
kapelou natočil Pavel Šporcl v roce
2008. Letos před prázdninami zúročil
dosavadních šest let koncertování
s cikánskou muzikou a společně
s vydavatelstvím Supraphon
uspořádal dva koncerty
v legendárním nahrávacím
studiu Domovina. Ty daly
vzniknout novému albu
Gipsy Fire, které bude
v České republice
k dostání již 26. září
2014.

„Nebojím se v tomto pﬁípadû
vstoupit do téÏe ﬁeky. S projektem
Gipsy Way jsem se sÏil neménû stejnû jako s klasickou hudbou, a tak pﬁirozenû vyplynulo, Ïe je tﬁeba roz‰íﬁit
repertoár s cikánskou tematikou.
V nové nahrávce Gipsy Fire jsem se
daleko více angaÏoval jako aranÏér
a skladatel. Nov˘ projekt je oproti
pÛvodnímu programu daleko více na
m˘ch bedrech. A tak to má u primá‰e b˘t,“ dodává ke své novince
s úsmûvem Pavel ·porcl.
Album Gipsy Fire je naplnûno aÏ
po okraj ﬁadou technicky extrémnû
nároãn˘ch skladeb z cikánského
repertoáru. Nahrávkou se prolínají
chytlavé i melancholické filmové
melodie (Velk˘ blond˘n, ·umaﬁ na
stﬁe‰e nebo téma, jeÏ Pavel ·porcl
nahrál pro film reÏiséra Jana Hﬁebej-

„V‰ichni ãlenové kapely patﬁí k nejlep‰ím cikánsk˘m hudebníkÛm
a nebojí se vystupovat pﬁed tisícihlav˘m davem. Mám od nich skvûlou
podporu a mohu se na nû na pódiu
spolehnout. Myslím, Ïe se spoleãnû
skvûle inspirujeme a velmi respektujeme,“ upﬁesÀuje Pavel ·porcl
a dodává: „Speciálním hostem alba
i koncertního turné je akordeonista
Vojtûch Szabó, jenÏ hraje opravdu
famóznû a spolupráce s ním je mimoﬁádná záleÏitost.“
Vydání nového alba podpoﬁí Gipsy
Fire-Generali Tour 2014. Pavel ·porcl
a jeho Gipsy Way Ensemble spolu
s hostujícím akordeonistou Vojtû-

chem Szabó vystoupí na devíti pﬁedvánoãních koncertech. V Praze se
koncert uskuteãní ve velkém sále
Lucerny 2. 12. 2014. V plánu jsou
i dal‰í vystoupení v zahraniãí:
o novou nahrávku a její koncertní provedení projevili velk˘ zájem v USA,
kde album vyjde (stejnû jako jinde ve
svûtû) 24. ﬁíjna. V âeské republice
bude CD v prodeji jiÏ od 26. záﬁí.

GIPSY FIRE –
GENERALI TOUR 2014
PAVEL ŠPORCL A JEHO
GIPSY WAY ENSEMBLE
host programu:
Vojtěch Szabó – akordeon
30. 11. Olomouc
01. 12. Hradec Králové
02. 12. Praha (Lucerna)
04. 12. Ostrava
07. 12. České Budějovice
08. 12. Brno
09. 12. Zlín
18. 12. Plzeň
19. 12. Teplice

Foto © 2014 Lenka Hatašová
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ka Musíme si pomáhat), nádherná
Piazzollova modlitba Ave Maria ãi
titulní virtuózní skladba Gipsy Fire.
Tu si houslov˘ virtuos pro sebe
i zkomponoval a k ní také uvádí: „Do
kompozice Gipsy Fire jsem vloÏil
vlastní pocity a inspirace, které jsem
získal a nasál za onûch ‰est let,
bûhem kter˘ch jsem odehrál velké
procento koncertÛ s cikánsk˘mi
muzikanty.“
Album nahrál Pavel ·porcl s Gipsy
Way Ensemble, kter˘ je jeho osobní
kapelou. Soubor hraje v obsazení:
Nikola Sléz – housle, Tomi Vontzsemü – cimbál, Zoltán Sándor – viola
a kytara, Ján Rigó – kontrabas.

www.pavelsporcl.cz

VI. / září 2014

COLLEGIUM MARIANUM
LAMENTACE PROROKA JEREMIÁŠE
JANA DISMASE ZELENKY
Foto © archiv Collegia Marianum

Emotivní starozákonní text Nářků, připisovaných proroku Jeremiášovi, se již od středověku stal
předlohou vícero zhudebnění. To Zelenkovo mezi nimi zaujímá významné místo. Renomovaný soubor
Collegium Marianum přináší vůbec první komplet Lamentací v novém miléniu – nahrávku důslednou
v instrumentaci, interpretačně hlubokou a výraznou v pojetí.

SU 4173-2

Nûkolik otázek jsme pﬁi této pﬁíleÏitosti poloÏili umûlecké vedoucí
souboru Collegium Marianum Janû
Semerádové:

Co vás vedlo ke spolupráci se
tﬁemi mezinárodnû renomovan˘mi
muzikanty?
Hned nûkolik aspektÛ mû vedlo
k oslovení tûchto sólistÛ: v minulosti
jsme nûkteré lamentace uÏ hráli, ale
nikoliv v‰ech ‰est najednou, to byla
velká v˘zva! Tyto kusy charakterizují spí‰e jemné nuance neÏ ostré kontrasty. A proto jsem pozvala kontratenoristu Damiena Guillona, protoÏe
právû s ním jsem Zelenkovy Lamentace vÏdycky chtûla dûlat. Mûli jsme
uÏ moÏnost s ním pracovat v Praze

den; kaÏdé tﬁetí ãtení je na nahrávce
provedeno ve formû gregoriánského
chorálu. Je moÏné k tomu uvést nûco
bliÏ‰ího?
Lamentace byly poprvé provedeny
v DráÏìanech v roce 1722 na první
matutinum Zeleného ãtvrtku, Velkého pátku a Bílé soboty spolu s responsorii, chorály a lekcemi. Skuteãnost,
Ïe Zelenka nenapsal kompletní sestavu devíti lamentací, ale místo tﬁí jen
dvû na urãen˘ den, nastoluje otázku,
kdo napsal hudbu ke tﬁetím lamentacím, zda se zpívaly polyfonní lamentace od nûkterého star‰ího skladatele,
nebo byly provedeny jinak. A to nás
pﬁivedlo k my‰lence doplnit Zelenkovy lamentace tak, aby se na nahrávce
objevily rovnûÏ zbylé tﬁi, a ponûvadÏ
Damien Guillon a Tomá‰ Král jsou
také zku‰ení choralisté, zvolili jsme
chorální lamentace.

Foto © Petra Hajská

Jak probíhal proces nahrávání?
Nahrávání Zelenkov˘ch Lamentací
mûlo neskuteãn˘ náboj, vynikající
sólisté natolik strhli orchestr, Ïe
s nimi hráãi d˘chali a vyslovovali
jako jeden, latina se na nûkolik dní
stala na‰ím „úﬁedním“ jazykem
a poselství Jeremeiá‰ova textu promlouvalo skrze Zelenkovu hudbu
aktuálnû a naléhavû, nikoli v‰ak
Ïalostnû. MoÏná naopak, jeden z nejpodaﬁenûj‰ích Zelenkov˘ch opusÛ
inspiroval ke sladkobolné interpretaci, a ãím jsme byli blíÏe k poslední
lamentaci, tím více se otevírala brána
k radostnému vzkﬁí‰ení! Samotnému
nahrávání v‰ak pﬁedcházela dÛkladná pﬁíprava, kritické provûﬁování
textÛ a hudebních variant, podobnû
jako u na‰ich pﬁede‰l˘ch nahrávek
(zvlá‰tû Zelenkov˘ch Sepolker).
I kdyÏ existuje nejedno notové vydání Zelenkov˘ch lamentací, na mnoha
místech se verze rozcházejí. Obãas
jsem si nad partiturou „zanaﬁíkala“.
Ale to je právû na provádûní a nahrávání Zelenkovy hudby to vzru‰ující…

Foto © Lukáš Kadeřábek

pﬁed nûkolika lety a byla jsem úplnû
unesená, jak zpíval Zelenkovu mariánskou antifonu. Mlad˘ barytonista
Tomá‰ Král patﬁí v âechách i za hranicemi, k uznávan˘m zpûvákÛm
v oblasti barokní hudby. Jeho interpretace Zelenky je pro mne ideálem,
vÏdy mé „ãeské srdce“ potû‰í, s jakou
samozﬁejmostí a nadhledem nám

jeho nádhern˘ hlas zprostﬁedkovává
tajemn˘ svût Jana Dismase Zelenky.
Stejnû vynikajícím partnerem jim byl
tenorista Daniel Johannsen, kter˘ získal velké uznání za svou interpretaci
Bacha a nûmecké duchovní hudby.
Zelenka zhudebnil pouze dvû
lekce prvního nokturna pro kaÏd˘
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S jak˘m pocitem posíláte nové
nahrávky za posluchaãi?
Upﬁímnû bych si pﬁála, aby
z nahrávky byly sly‰et nasazení
a proÏitek, které jsme do kaÏdé noty,
do kaÏdého slova dávali. Na nahrávce se podíleli téÏ tﬁi hudebníci
z DráÏìan, kteﬁí patﬁí mezi stálé
ãleny souboru, a jsou takovou spojnicí s DráÏìany, Zelenkou a v‰emi ãesk˘mi hudebníky, kteﬁí tam tehdy
pÛsobili.

www.facebook.com/Supraphon

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

