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WABI & ĎÁBLOVO STÁDO
PŘÍBĚHY PÍSNÍ
Po dvou letech jsou tu Wabi Daněk a Ďáblovo stádo
s novou deskou. Některé písně alba známe, ale
jejich podání nás stejně přiková k židli, jiné pro nás
budou obrovským objevem. Zavádějí nás na
Britské ostrovy, do Irska, do Ameriky, ale třeba
i do Ruska. Nádherné aranže, prvotřídní zpěv
a vynikající výkony muzikantů jsou samozřejmostí.
Písničkářský bard je v plné formě a hosté –
Radůza a Jaromír Nohavica – ho skvěle doplňují.
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Velk˘ kﬁest desky, která se pﬁíznaãnû jmenuje Pﬁíbûhy písní, se odehraje 13. listopadu v praÏském ·vandovû divadle. Pﬁijìte si poslechnout
jedineãnou muzikantskou sestavu,
vedle Wabiho a dal‰ích zpívajících
protagonistÛ bubeníka Davida Land‰tofa, kytaristu Josefa ·tûpánka, baskytaristu Jana LstibÛrka, „hammondistu“ Jana Koﬁínka, dechaﬁe Bedﬁicha ·mardu, trombónistu ·tûpána
Janou‰ka a vokální soubor Skety!
Rozhodnû nebudete litovat!
O novém albu si povídáme
s Wabim DaÀkem.
Název alba je dvojsmysln˘, a asi
oba smysly platí: kaÏdá z tûch písniãek má svÛj pﬁíbûh a pﬁíbûh má
i kaÏdá va‰e nahrávka; myslel jste to
takhle?
Nápad s názvem vznikl v hlavách
Michala Bystrova a Davida Land‰tofa. Chtûli tu desku pojmout tak, Ïe
bude vycházet z knihy Michala Bystrova Pﬁíbûhy písní. Ty knihy jsou
dneska vlastnû uÏ dvû. No a ten dvojsmysl, o kterém jste mluvil, je samozﬁejmû pravdiv˘. To platí o v‰ech.
KdyÏ se ohlédnete do své bohaté
písÀové historie, které z va‰ich písní
mají nejzajímavûj‰í pﬁíbûhy?
Tﬁeba Bílá vrána. To je píseÀ s pﬁíbûhem. Nebo i Fotky. A na nové
desce – to je jeden pﬁíbûh vedle druhého. Vût‰inou jsou sice jednoduché,
vÏdyÈ to jsou hospodské písnû, kaÏdopádnû ale mají náboj a lidskost.
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Jak moc vycházíte pﬁi tvorbû vlastních písní ze sv˘ch Ïivotních pﬁíbûhÛ?
Kdybych mûl zaÏít v‰echno, o ãem
pí‰u ve sv˘ch písniãkách, tak uÏ
jsem tﬁikrát mrtv˘. PouÏívám proto
i zku‰enosti pﬁátel, to, co jsem si pﬁeãetl, co jsem vidûl a sly‰el. No a pak
to nechám projít cedníkem, kdyÏ se
ptám: mohlo by se to stát i mnû? Ve
chvíli, kdy si ﬁeknu, Ïe ano, tak uÏ
mÛÏu písniãku psát a mÛÏu ji i zpívat. ProtoÏe se do ní dokáÏu vÏít.
Stává se vám nûkdy, Ïe si u nûjaké
své písnû ﬁeknete: jéje, tohle bych
dneska napsal jinak?
To se mi mÛÏe stát tﬁeba uÏ t˘den
poté, co písniãku napí‰u. Vût‰inou to
celé není primárnû o tématu, ale
o formulacích, stylu ver‰Û, moÏná
i o napojení na melodiku a na rytmiku. Jde prostû o tváﬁ kaÏdé písnû.
V zásadû si s tím ale vrásky nedûlám;
v okamÏiku, kdy jsem tu vûc napsal,
jsem ji vidûl právû takhle. A Ïe se
ãlovûk mûní? Za to pﬁece písniãky
nemÛÏou.
Desku Pﬁíbûhy písní jste natáãeli
v hospodû v Ratajích nad Sázavou.
Toãí se v hospodû líp neÏ ve studiu?
Toãí se líp, ale ne pohodlnûji. Ty
písniãky jsme v zásadû natáãeli do
pásu v kuse. Sice do stop, moderní
techniku jsme samozﬁejmû neodhodili, ale vlastnû jako za ãasÛ W. C.
Handyho nebo Louise Armstronga.
Kapela si prostû sedla nebo stoupla
do studia, a nasmrkala to tam!
Tenhle zpÛsob natáãení je dnes
hodnû populární!
Bezpochyby. My to navíc máme
znásobené tím, Ïe kdyÏ uÏ toãíme,
tak na tom místû Ïijeme. Celé ty tﬁi,
ãtyﬁi dny. ¤íkám tomu skautsk˘
tábor. A pro mû jsou to mimochodem
taky omlazovací láznû. DÛleÏité je, Ïe
po celou dobu kapela myslí jenom na
tu desku. Na ty písniãky. V‰ichni
jsme maximálnû koncentrovaní, tedy
aÏ na v˘jimky, kdy jde kolem hezká
holka a ãlovûk, tﬁeba David Land‰tof,

se chce jít koupat. Nejdeme se koupat, ale v˘sledek se pak dostaví. Sice
s drobn˘mi chybami a nedokonalostmi, ale tím se dostavují dal‰í emoce.
KaÏdá deska je samozﬁejmû i o rozumu, matematice a mozku, ale to podstatné, co z toho vyplyne, jsou právû
emoce. Na to se dá jít rÛzn˘mi zpÛsoby, ale ten ná‰ nám pﬁi‰el nejlep‰í.
Hosté, které na desce máte, tedy
RadÛza a Jarek Nohavica, si svoje
písniãky mohli vybrat?
Ne, vybrat jsme je nenechali…
i kdyÏ vlastnû trochu ano. Tﬁeba písniãku Tam za tím moﬁem piva si
RadÛza vlastnû vybrala. A skvostnû ji
otextovala jako Tam za cukrovou
horou. S tímhle textem jsem splynul
tak, jako bych ho napsal sám. RadÛza
napsala také text k Shenandoah –
a tuhle písniãku si i nazpívala.
A Jarek Nohavica?
Jarek má na desce písniãku Partyzán. Tenhle text vznikl uÏ dﬁív, v dobû
jugoslávské krize. Je to píseÀ obrovsky
silná, a je‰tû nikdy na Ïádné z jeho
desek nevy‰la. Bylo tedy nasnadû, Ïe
by mohla b˘t na na‰em albu. ProtoÏe
je to taky píseÀ s pﬁíbûhem.
Jak ãasto se s Jarkem Nohavicou
vídáte?
Obãas. Teì jsem se s ním snad rok
nevidûl, ale víme o sobû. Nevím, jestli to mÛÏe muÏskej o muÏsk˘m ﬁíct,
ale máme se rádi. A jeden druhého si
váÏíme. Jarek na na‰i desku vplul
zcela pﬁirozenû.
Vedle váÏn˘ch písní, jako jsou uÏ
zmínûné Shenandoah nebo Partyzán, jsou na albu i písniãky veselé.
Tﬁeba krásn˘ Opil˘ Skot.
Tahle písniãka má prost˘ pﬁíbûh.
Je‰tû pﬁed natáãením jsem hledal
zpÛsob, jak pﬁistoupit k baladû Loch
Lomond, ono totiÏ dûlat nûco po
Matu‰kovi je vÏdycky o zuby. Pﬁi tom
hledání jsem objevil irskou písniãku
o opilém Skotovi. Navíc na YouTube
bûÏel i text, sice anglicky, ale napsan˘, takÏe jsem mu rozumûl. ¤íkal

jsem si: tuhle písniãku by byla ‰koda
neudûlat! Pak uÏ jsme mûli písnû na
desku vybrané a mûli jsme zkou‰et,
jako obvykle ve Vinaﬁsk˘ch závodech. Ale kluci je‰tû nemûli postavenou aparaturu. Tak jsem ‰el do hospody a za hodinu jsem tam napsal
k Opilému Skotovi ãesk˘ text.
Písniãku zpíváte sám bez kapely
proto, Ïe uÏ nebyl ãas ji nazkou‰et?
David Land‰oft ﬁíká, Ïe jsem kapelu nechtûl, protoÏe jsem si pﬁál tuhle
píseÀ zazpívat sám. No, moÏná trochu ano, ale ona je i v originále bez
kapely. Zase: je to taková hospodská
odrhovaãka. Na tom YouTube ji chlapík zpívá v hospodû a lidi kolem na
nûj reagují, obzvlá‰È v refrénu, kter˘
znají. Toho jsem chtûl taky dosáhnout. Nebo aspoÀ nûãeho podobného. Proto jsem vylezl na louku a chtûl
ji nahrát tam. Ale to nevy‰lo, zpíval
jsem to mizernû, zvrzal jsem text
a pletlo se nám do toho ptactvo.
TakÏe jsem pak zabûhl v Hradci do
studia k PéÈovi Vy‰ohlídovi a píseÀ
natﬁikrát nahulákal do pásu tam.
Vy‰ohlíd ji pak poslal Petrovi Kalábovi, kter˘ s námi Pﬁíbûhy písní
dûlal, ten nakonec stejnû pﬁimíchal
ptáãky a na desku ji zaﬁadil. Moc
jsem ji totiÏ na albu chtûl mít.
Máte rád Skotsko?
Obecnû mám rád Británii, taky
mám docela slu‰nû nastudované její
dûjiny. Mám rád britsk˘ humor.
Navíc jsme v‰ichni vyrostli na britském rocku! Jak˘ mÛÏe mít ãlovûk
vztah k Velké Británii, kdyÏ tam
vyrostli Beatles, Ïe jo!
A v tûch písniãkách, aÈ uÏ skotsk˘ch, anglick˘ch a tﬁeba i irsk˘ch
ty dûjiny jsou poﬁád. Pﬁedev‰ím
takové ty malé, lidské!
Pﬁesnû tak. Co se uÏ neve‰lo do
tûch velk˘ch, oficiálních, to mají Britové v písniãkách. Takové ty drobnÛstky, které v tûch dûjinách nejsou.
KoneckoncÛ – ﬁíká se, Ïe Irové jsou
âe‰i, kteﬁí nebyli líní jít dále na
západ!

A poﬁád vás baví?
Baví. Dobrá písniãka se dá zpívat
poﬁád. I kdyÏ je pravda, Ïe kdyÏ po
mû nûkde chtûjí Hejkala, coÏ je halekaãka, tak dûlám brikule. Nebo kdybych vymyslel ·enk˘ﬁku, aÈ mi to
Jarda Hypochondr promine, taky
bych se ji po nûjakém tom roce zdráhal znovu zpívat. Ale Rosa drÏí. Je
poﬁád pûkná.
Které dal‰í písniãky po vás publikum nejãastûji chce, pﬁípadnû rádia
nejãastûji hrají?
Takové ty zlaté standardy vût‰inou
z mojí první desky Rosa na kolejích.
Obãas mi chodí v˘pisy, jak se kde
moje písnû hrají. Docela mû pﬁekvapilo, Ïe na druhém místû není Outsider Waltz, ale písniãka Nevadí. NejÏádanûj‰í jsou tedy písniãky z tohoto
alba, protoÏe je lidi mají nejvíc naposlouchané. A na koncertech se vlastnû ani lidí neptám. Hraju, co mi slina
na jazyk pﬁinese.
Jak vidíte budoucnost trampské
písniãky u nás? Vy nebo tﬁeba dal‰í
ikona, Tony Linhart, jste na vrcholu;
vidíte nûjaké své kvalitní pokraãovatele?
Za prvé: my s Tonym uÏ nejsme na
vrcholu. Ne, Ïe bychom jeli z kopce,
ale malinko kulháme. A za druhé: jak
se rozhlíÏím kolem sebe, vidím, Ïe
trampská písniãka nezmizí. Je to specificky ãesk˘ fenomén a na festivalech, tﬁeba na Portû, vidím spoustu
mlad˘ch kapel, které se s ní skvûle
vyrovnávají. Hrajou ji po svém, obãas
sáhnou ke star˘m kouskÛm, prostû
poﬁád to jede. Nedávno jsem mûl fantastick˘ záÏitek. V jedné praÏské
kavárnû jsem natrefil na pln˘ sál
stﬁízliv˘ch mlad˘ch lidí, kteﬁí hráli
na kytary a zpívali trampské písniãky. Ty staré i svoje nové. A já jsem
najednou vûdûl, Ïe to prostû nemÛÏe
skonãit.
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Wabi Daněk a kapela Ďáblovo stádo

Nedávno jste mûl hezké jubileum
s Rosou na kolejích…
Na jaﬁe tomu bylo ãtyﬁicet let, co
jsem ji napsal. A letos je tomu tﬁicet
let, co poprvé vy‰la na desce. Jen tak
pro zajímavost jsem nedávno poãítal.
Rosu jsem hrál asi pût tisíckrát jenom
na koncertech. A stejnû tolikrát je‰tû
mimo. KdyÏ jsem si to ãíslo vynásobil dvûma minutami dvaceti vteﬁinami, vy‰lo mi, Ïe jsem celkovû Rosu
na kolejích hrál patnáct nebo ‰estnáct dní v kuse. Bez pﬁestávky.

SU 6278-2
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KAREL KRYL 70
ANETA LANGEROVÁ, TOMÁŠ KLUS, MICHAL HRŮZA,
XINDL X, DIVOKEJ BILL A MARKÉTA IRGLOVÁ VZDALI
HOLD LEGENDĚ! ZÁZNAM VZPOMÍNKOVÉHO
KONCERTU Z PRAŽSKÉ LUCERNY VYCHÁZÍ
V KOMPLETU CD+DVD

Michal Hrůza

Foto © 2014 Pavlína Šimáčková / Tomáš Novák

Tomáš Klus

Aneta Langerová

Leto‰ní dvojí Ïivotní v˘roãí legendárního písniãkáﬁe Karla Kryla
(1944–1994) pﬁipomenul dne
8. dubna 2014 koncert v praÏské
Lucernû! Z iniciativy âeského rozhlasu – RadioÏurnálu, ve spolupráci
s vydavatelstvím Supraphon
a s odborníky na KrylÛv odkaz se
podaﬁilo oslovit atraktivní mladé
interprety, pro které jsou ty legendární písniãky dÛleÏitou souãástí jejich
hudební pamûti. Záznam jedineãného
veãera vy‰el 24. ﬁíjna 2014 na digitálních servisech, jako jsou napﬁ. iTunes
nebo Supraphonline. Kompletní set
CD+DVD bude k dispozici u v‰ech
dobr˘ch prodejcÛ od 31. ﬁíjna.
Beznadûjnû vyprodaná Lucerna
byla zvûdavá na nové verze skladeb
s nepochybn˘m puncem kultovnosti.
Za podpory vlastních kapel, ale také
v aranÏích Petra Maláska a za doprovodu Epoque Quartetu, se postupnû
pﬁedstavili Projekt Salome, Xindl X,
Michal HrÛza, Aneta Langerová,

Divokej Bill, sestry Irglovy a Tomá‰
Klus, tedy ti, kteﬁí k úspû‰nosti rozhodnû nepotﬁebují berliãky cover
verzí, ale souhlasili s úãastí na projektu kvÛli svému opravdovému vztahu ke Krylovi. Od pietního podání
s harfou pﬁes v˘bornû padnoucí ironii, úãinn˘ poprockov˘ sound, skvûlé
prolnutí s intimními texty, jen zdánlivû nepﬁedstavitelnou osmihlavou
jízdu a moravskou vokální kﬁehkost
aÏ k obdivem rozechvûlému písniãkáﬁskému vyznání to bylo dÛstojné,
nepﬁedstírané, pﬁekvapivé, kvalitní.
Iniciátor a také moderátor koncertu
Petr Král k tomu s odstupem dodává:
„Byla to radost i obava zároveÀ.
V‰ichni zúãastnûní si uvûdomovali,
Ïe zacházíme s velmi osobit˘m
a kﬁehk˘m materiálem, kter˘ je mnoh˘mi lidmi vnímán jako nedotknuteln˘. Na druhou stranu nám bylo
líto, Ïe Krylovy písnû v pÛvodních
verzích hledají k nov˘m, mlad‰ím
posluchaãÛm cestu jen obtíÏnû. Proto

jim vdechli novou podobu interpreti,
kteﬁí na Krylovi nejen vyrÛstali, ale
zároveÀ jsou hudebnû natolik vyzrálí, Ïe jeho dílu umûli vetknout svÛj
osobit˘, souãasn˘ styl. Atmosféra ve
vyprodané Lucernû nás utvrdila
v tom, Ïe se to povedlo.“
V‰ichni pﬁítomní diváci (vãetnû
vdovy po Karlu Krylovi paní Marlen)
a posluchaãi RadioÏurnálu ocenili
tento koncert velmi vysoko a vy máte
nyní ‰anci pﬁesvûdãit se, Ïe zcela
právem. Komplet CD a DVD – tedy
audio i vizuální záznam pﬁiná‰í dvacítku skladeb (a závûreãn˘ zpûv
Lucerny s Krylov˘m Andûlem) jako
vítané ohlédnutí i nadûjnou vizi.
Krylovy písnû – v originálních verzích zajisté zcela nezapomenutelné –
tu nastoupily pﬁí‰tí Ïivot v podání
tûch, kteﬁí nemají osobní zku‰enost
s rokem 1968 a s následnou normalizací a v listopadu 1989 byli je‰tû
dûtmi. Pﬁesto písnû Veliãenstvo Kat,
Znamení doby, Bratﬁíãku, zavírej
vrátka, Nevidomá dívka, Karavana

mrakÛ, Jeﬁabiny nebo Pieta dávají
v jejich provedení dal‰ím posluchaãsk˘m generacím ‰anci, aby Karla
Kryla objevily a nikdy na jeho odkaz
nezapomnûly; tento neopakovateln˘
koncert tak dokonale splnil úãel.

SU 6275-2
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BAROMANTIKA V HODINĚ SMRTI:
NEBÁT SE TEMNOTY
Lenka Dusilová, Patrick Karpentski, Viliam Béreš, Beata Hlavenková a Martin Novák – to je
Baromantika. A to je i nové album nazvané V hodině smrti. Je dílem vyzrálých osobností, ať už jde
o autorství jednotlivých skladeb nebo jejich interpretaci. Je to album hodně upřímné.
Koneckonců – rodilo se mimo jiné v době těhotenství a porodu duše Baromantiky Lenky Dusilové.
O desce si povídám právû s Lenkou
a taky Beatou Hlavenkovou. Jak samy
„holky“ ﬁíkají, album mimo jiné –
a moÏná hlavnû – zachycuje pﬁerody
a transformace v jejich Ïivotech.
Ta k Ï e m u z i k a n t s k ˘ p ﬁ e c h o d
k váÏn˘m tématÛm Ïivota a smrti?
L. D.: Nad váÏn˘mi tématy uvaÏujeme uÏ dlouho, a smrt k takov˘m
tématÛm patﬁí. Názvem desky chceme vyjádﬁit mnohovrstevnost Ïivota.
A k tomu symbolicky patﬁí i na‰e
osobní transformace, opou‰tûní star˘ch míst. To, o ãem mluvíme, mÛÏe
b˘t i porod: nûco starého zemﬁe
a zaãíná nov˘ Ïivot. Napﬁíklad. Je
toho samozﬁejmû víc.
B. H.: Smrt je pro nás zásadní souãástí Ïivota. Ïivot a smrt – to je jako
ãerná a bílá, protipóly na‰ich proÏitkÛ.
Smrt mÛÏe znamenat zavﬁení nûjak˘ch dveﬁí a otevﬁení jin˘ch, tedy
ukonãení nûjaké etapy a pﬁerod v nûco
jiného. K tomu právû mÛÏe patﬁit i ten
porod, to je taky hraniãní vûc. VÏdyÈ

pﬁi nûm mÛÏe Ïena tﬁeba i zemﬁít. Shrnuto: smrt se snaÏíme vnímat jako
pozitivní vûc a nedílnou souãást Ïivota. Dnes se smrt z na‰ich ÏivotÛ vytûsÀuje, nemluví se o ní, nepﬁem˘‰lí se
nad tím, co pﬁijde po ní.
L. D.: Pﬁem˘‰líme o tom, od ãeho
se smrt odvíjí a jak do Ïivota zapadá.
Osobnû se cítím b˘t ve stﬁedu Ïivota,
pﬁichází krize stﬁedního vûku a to se
dost odráÏí v Ïivotech v‰ech nás
z Baromantiky. Jde sv˘m zpÛsobem
o generaãní v˘povûì.
Jak se u vás projevuje krize stﬁedního vûku
L. D.: U mû docela pozitivnû! HnÛj
jsem si vyÏrala uÏ v pﬁede‰lém Ïivotû, vlastnû v nûkolika Ïivotech. Teì
mám krásné období. Poﬁád je co ﬁe‰it,
ale v souãasnosti je mi dobﬁe, mám
krásného syna a to mi, moÏná pﬁekvapivû, pﬁiná‰í radost. VÏdycky
jsem se toho totiÏ bála. Navíc máme
radost z muziky, kterou s kapelou
dûláme. Z toho, co jsme vytvoﬁili.

Prostû se raduju z toho, co dûlám,
a to je nejvíc, co mÛÏe b˘t.

jím se jí, ale pﬁem˘‰lím nad ní a zaujímám k ní urãit˘ postoj.

TakÏe vlastnû Ïádná krize; spí‰
jak˘si ãasov˘ terminus technicus
L. D.: Jsem fascinovaná poslední
dva roky tím, jak na sobû vnímám, Ïe
pﬁirozené zákonitosti dokonale fungujou. Ale nepustí ãlovûka k sobû
samému, není-li tomu otevﬁen˘. Jde
taky o shrnutí toho, co v‰echno jsme
proÏili za poslední rok a pÛl. KdyÏ se
ãlovûk ohlíÏí, vÏdycky tam nûjaké
krize jsou. Z toho se ale ãlovûk nesmí
podûlat. Musí to pﬁijmout a zpracovat. A pak ho to posune nûkam dál.
B. H.: Já je‰tû ve stﬁedním vûku
nejsem a tak krizi neproÏívám.
(smích) Naopak – proÏívám asi nejspokojenûj‰í období Ïivota. V hudební kariéﬁe mám úÏasné období, souãasnû mám skvûlé dûti, Ïiju v místû,
kde není válka a mÛÏu svoji muziku
pﬁedávat dál. A v takovém období
mÛÏe ãlovûk i tu smrt vnímat z jiného, zajímavého úhlu pohledu. Nebo-

Va ‰ e n o v á d e s k a m i p ﬁ i p a d á
o nûco temnûj‰í, neÏ pﬁedcházející
alba Baromantiky. Cítíte to taky tak?
L. D.: KaÏd˘ to asi cítí jinak. Na
nové desce jsou i temnûj‰í zákoutí, to
je jasné, veskrze ji ale jako temnou
nehodnotím. Naopak – cítím z ní
pozitivní hodnocení toho, co se
kolem mû dûje. I kdyÏ v nûkter˘ch
místech, tﬁeba v písni Du‰a moja,
pracuji s temnûj‰ími, moÏná aÏ
nepﬁíjemn˘mi hudebními krajinami.
Ono to prostû zapadá do toho, co má
ãlovûk obãas v hlavû skrze ten blázinec okolo.
B. H.: Jsme v Baromantice ãtyﬁi
autoﬁi, kteﬁí se aktivnû zajímají
o hudební dûní ve svûtû. Vstﬁebáváme rÛzné cesty a to, co máme naposloucháno, si v sobû neseme. KaÏd˘
si ale hledáme vlastní cestu, nic
nekopírujeme. Obãas je to temnûj‰í,
obãas ménû temné.
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Moorea. To je velice silná v˘povûì,
ze které ãlovûk mÛÏe hodnû vytûÏit
v temn˘ch obdobích. A teì ãtu Sílu
pozitivního my‰lení. V‰echno to
spolu krásnû souvisí.
Na albu zní nûkolik jazykÛ: ãe‰tina, sloven‰tina, angliãtina, pol‰tina.
Souvisí to s pÛvodem autorÛ jednotliv˘ch písní?
B. H.: PíseÀ Archivní má slovensk˘
text, a já mám slovenské koﬁeny.
Pocházím ze Slezska, tudíÏ jsem
pouÏívala dialekt hodnû spojen˘
s pol‰tinou. Slovensky jsem mluvila
dﬁív neÏ ãesky. ãesky jsem vlastnû
zaãala mluvit aÏ nejposlednûji.
K pol‰tinû – Lenka zpívá polsky od
desky Eternal Seekers, kde nazpívala
text Bogdana Trojaka. Na poslední
desce pak text Dorky Barové, a na
téhle nové je Dorka taky zastoupená.
No a Justin Lavash je Angloameriãan,
se kter˘m spolupracujeme uÏ del‰í
dobu.
L. D.: No a nejuvûﬁitelnûji z m˘ch
úst zní samozﬁejmû ãe‰tina. (smích)
Stejnû jako minulé „Ïivé“ album,
má i deska V hodinû smrti velmi
zajímav˘ obal.
L. D.: Je sv˘m zpÛsobem podobn˘,
rozostﬁen˘. Od první Baromantiky
spolupracujeme s v˘tvarníkem hyper
realistou Michalem OÏibkem. Zab˘vá se téÏ designem a grafikou. Tomu
svûﬁujeme obaly na‰ich desek.

Foto © 2014 Adam Holý

Pﬁi‰lo na svût opravdu zajímavé
album!
L. D.: Myslím si, Ïe tahle deska je
vyvrcholení tvÛrãího setkání ãtyﬁ siln˘ch autorÛ, na‰ich tvÛrãích moÏností. Vyrazili jsme na turné a ukáÏe
se, jak bude na‰e kapela fungovat
dál. Hodnû to bude záleÏet i na
poptávce. Dne‰ní doba není pro takové sloÏité projekty, jako jsou ty na‰e,
jednoduchá. Co jsme chtûli ﬁíct, to
bylo ﬁeãeno, a dál to necháváme
osudu.

Na albu V hodinû smrti se, asi
poprvé, autorsky podílí celá Baromantika!
L. D.: Je to spoluautorská v˘povûì.
KaÏd˘ pﬁinesl svÛj stﬁípek do mozaiky. Nûkolik mûsícÛ jsme se bavili
o pojetí a pointû nahrávky, a v‰echno
to dostalo jasnou konturu tﬁeba
i m˘m porodem. Vûci, které se dûly,

do sebe dost zapadaly. Vstﬁebané
události jsou taky ingredience s kter˘mi jsme pracovali.
Desku V hodinû smrti jste uvedli
citátem z knihy Carla Gustava
Junga. ãtete jeho díla, pﬁípadnû
podobnou literaturÛ
L. D.: Nejsem ten typ, kter˘ by stu-

doval psychologickou literaturu, ale
v jednom zásadním momentu m˘ho
Ïivota mi Jungova kniha hodnû
pomohla. Motala jsem se v situacích,
kdy jsem cítila, Ïe musím b˘t sama
sebou a opustit místo, kde jsem. Jung
mi dal sílu projít tmou.
B. H.: Nedávno jsem proãítala
knihu Temné noci du‰e od Thomase
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PAVEL ŠPORCL GIPSY FIRE
Vá‰e Gipsy Way z roku 2008 je
velice úspû‰né – je to asi nejprodávanûj‰í ze v‰ech va‰ich CD. Kromû
domácích pódií jste pak s velk˘m
úspûchem tento projekt pﬁedstavil
na koncertech nejen po celé Evropû,
ale také v âínû… âím tento program
tak okouzluje ãeské i zahraniãní
publikum?
Zkuste se zeptat pﬁímo posluchaãÛ
(smích). Myslím, Ïe je velmi láká
spojení bílého a klasicky vystudovaného hudebníka s cikánsk˘mi muzikanty. I repertoár je zajímav˘: koncertní a sv˘m zpÛsobem pro obû skupiny netradiãní. Hrajeme temperamentní skladby cikánské vroucí krve,
které se líbí, které lidi zvedají ze
sedadel. A v neposlední ﬁadû nás
spoleãné koncerty a vystoupení baví,
coÏ je na nás velmi vidût. Spoleãnû
s náv‰tûvníky si z koncertÛ odná‰íme
radost. Jsme dobiti pozitivní energií.
Nyní vydáváte – pod názvem
Gipsy Fire – druhé CD s cikánskou
kapelou. Je to pokus podruhé vstoupit do téÏe ﬁeky?
Samozﬁejmû, Ïe námût je podobn˘.
Ale nebojím se v tomto pﬁípadû
vstoupit do téÏe ﬁeky. Album Gipsy
Way jsme natoãili pﬁed pûti lety a za
tu dobu jsem s tímto repertoárem
odehrál více neÏ 220 koncertÛ doma
i ve svûtû. SÏil jsem se s ním neménû
stejnû jako s klasickou hudbou a tak
pﬁirozenû vyplynulo, Ïe je tﬁeba roz‰íﬁit repertoár s cikánskou tématikou.
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.
MÛÏete tedy více pﬁiblíÏit repertoár nové nahrávky? V seznamu
skladeb jsou i odkazy na velké
cikánské houslisty, Jánose Bihariho
a Bélu Babaie...
Nová nahrávka je pro mû coby
houslistu daleko nároãnûj‰í neÏ ta
pÛvodní. Nûkteré tituly jsou opravdu
velice technicky obtíÏné a v niãem si
nezadají s Paganiniho skladbami. Do
alba jsme zaﬁadili nejen skladby velk˘ch cikánsk˘ch houslistÛ, ale téÏ
selekce filmov˘ch melodií ãi maìarsk˘ch ãardá‰Û. Bude to tedy takov˘
mix stylÛ, jejichÏ spoleãn˘m jmenovatelem jsou cikánská témata. Vûﬁím,
Ïe si posluchaãi skuteãnû vyberou.
Zdá se, Ïe vás zaujalo i skladatelské ﬁemeslo; tohle je po skvûle pﬁijatém albu My Violin Legends druh˘
supraphonsk˘ titul, na kter˘ jste
zaﬁadil i vlastní skladbu.
Mám skuteãnû velkou radost
z toho, jak dobﬁe byla nahrávka My
Violin Legends pﬁijata po celém
svûtû. Stále se totiÏ snaÏím dobﬁe
reprezentovat ãeskou kulturu a historii. Taková práce má pro mû smysl.
Nahrávka sestává ze skladeb ãesk˘ch
houslistÛ minulosti. V souvislosti
s tím jsem si opût uvûdomil, Ïe houslisté sami sobû ãasto psali skladby
tak ﬁíkajíc na tûlo, které je pﬁeÏily
a hrají se dodnes: poãínaje Vivaldim,
pﬁes Paganiniho, Wieniawského
i na‰eho Jana Kubelíka. Chtûl jsem

v této tradici pokraãovat. Zaãal jsem
skládat vlastnû jiÏ pro svÛj popov˘
projekt Sporcelain v roce 2012 a od
té doby pokraãuji dál. JiÏ jsem zmínil
fakt, Ïe na pﬁipravovaném albu Gipsy
Fire, vychází nûkteré skladby cikánsk˘ch houslistÛ ze stylu Paganiniho.
V návaznosti na to jsem sloÏil titulní
skladbu Gipsy Fire, která je velmi
virtuózní. VloÏil jsem do ní vlastní
pocity a inspirace, které jsem získal
a nasál za onûch pût let, bûhem kter˘ch jsem odehrál velké procento
koncertÛ s cikánsk˘mi muzikanty.
Jak se Vám hraje v cikánské kapel e ? To s e n e p o d a ﬁ í m n o h ˘ m
„gadÏÛm“, aby ho cikán‰tí muzikanti vzali za svého...
Kluci z kapely vÏdy s nadsázkou
ﬁíkají, Ïe jsem „jejich“ (smích).
Je radost hrát s partou kamarádÛ,
které na‰e spoleãná vystoupení baví.
Gipsy Way Ensemble je vlastnû mojí
cikánskou kapelou. Hrajeme v obsazení: Nikola Sléz – housle, Tomi
Vontzsemu – cimbál, Zoltán Sándor
– viola a kytara, Ján Rigo – kontrabas.
V‰ichni ãlenové kapely jsou skvûlí
muzikanty. Patﬁí k nejlep‰ím cikánsk˘m hudebníkÛm a nebojí se vystupovat pﬁed tisícihlav˘m davem. Mám
od nich podporu a mohu se na nû na
pódiu spolehnout. Myslím, Ïe se spoleãnû skvûle inspirujeme a velmi
respektujeme.
Proã jste se rozhodl pro Ïivé
nahrávání koncertÛ? Není studiové
nahrávání pﬁeci jen jistûj‰í?
Samozﬁejmû jsme o tom s produ-

centem alba Matou‰em Vlãínsk˘m
i kapelou debatovali. I pﬁedchozí
nahrávka Gipsy Way byla poﬁízena
jako live záznam z koncertu v praÏské La Fabrice. Vyhodnotili jsme, Ïe
byla tak úspû‰ná právû i díky Ïivé
atmosféﬁe a pozitivním reakcím
z publika, které jsou na ní zvûãnûny.
Toto jsem chtûl docílit i pro CD Gipsy
Fire. Zvolil jsem sám sobû tu obtíÏnûj‰í variantu a ‰el do urãitého rizika. Myslím si, Ïe emocionální atmosféra v hledi‰ti je pro interpretaci
cikánské hudby i pro samotné cikánské hudebníky velmi dÛleÏitá. A ta
byla pﬁi natáãení CD Gipsy Fire
v hole‰ovickém Kulturním zaﬁízení
Domovina úÏasná. Vûﬁím, Ïe se nám
live záznamy v dÛsledku toho v‰eho
povedly.
Máte s tímto nov˘m projektem
v plánu i dal‰í koncerty?
Urãitû. S kaÏd˘m nov˘m albem
vyjíÏdím na tradiãní pﬁedvánoãní
turné po âeské republice. V rámci
nûho album pﬁedstavím na devíti
velk˘ch koncertech. Plánované
máme i dal‰í vystoupení v zahraniãí.
V nadcházející sezónû projevili
o tuto nahrávku a její koncertní provedení velk˘ zájem v USA. Tak doufám, Ïe se i tam s tímto repertoárem
v dohledné dobû vypravíme.
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OLYMPIC
PŘESNĚ PO ROCE VYDÁVÁ NOVÉ ALBUM

SOUHVĚZDÍ DRSŇÁKŮ!
Druhý díl albové trilogie Olympiku „Souhvězdí“ pokračuje s drsňáky.
Album vychází 31. 10. 2014 – přesně rok od vydání „Souhvězdí šílenců“.

Foto © 2014 Michal Matyáš

Skupina Olympic ve studiu Propast pilnû natáãela nové album
Souhvûzdí drsÀákÛ jiÏ od konce
srpna do poloviny záﬁí. A tentokrát
to nebude Ïádn˘ „ãajíãek“.
Petr Janda sám k albu ﬁíká: „Bude
znít, alespoÀ doufám, velmi odli‰nû
od v‰eho, co jsme kdy udûlali. To je
zásadní zámûr. Bude i drsnûj‰í…“
Tentokrát by drsÀáci ukazovali na
hard rockovou jízdu, které by byl
Olympic schopen, ale nakonec tuhle
cestu zvolil jen v nûkolika pﬁípadech,
napﬁíklad v písních Leguán nebo
Muzikál.
Tak ãi onak je to nepochybnû rockovûji znûjící deska, s minimem akustic-

k˘ch nástrojÛ i zábavnû zarputil˘mi
riffy, zahájená a capella popûvkem
a doplnûná nûkolika vskutku funkãními baladami (napﬁ. Nûmá), pﬁedev‰ím
v‰ak taÏená rázn˘mi kytarovkami.
Nechybí ov‰em tﬁeba ani Tancovaãka,
song s berkovsk˘m klavírem mile pﬁipomínající období Îelvy ãi Rosomáka, navíc doplnûn˘ notoricky proslaven˘m samplem.
Hodnû skladeb je sviÏnou pﬁíleÏitostí pro v˘bornû ‰lapající rytmiku
Broum/Vajgl, Valentovy dobﬁe dávkované klávesy a „Djanga“ Jandu
s kytarou u mikrofonu plus. Muzika
je v˘hradnû Petra Jandy, o texty se
podûlil s Ale‰em Brichtou, Ondﬁejem

Fenclem, Pavlem Chrastinou, Vlastimilem Henychem, Eduardem Kreãmarem a Karlem ·ípem. Ti vnesli na
album rozliãnû „drsnou“ tématiku,
od úspû‰né obrany rockera proti
pádícím létÛm pﬁes moÏnou fackovaãku se sokem v milostném zelí aÏ
po klukovského kamaráda kriminálníka.
Petr Janda pí‰e, hraje a zpívá písniãky pﬁimûﬁené vûku a zku‰enostem, kam se vejdou vzpomínky na
‰edesátá léta, projeÏdûné dny, propaﬁené noci ãi lásky minulé i souãasné.
Tohle je prostû Olympic: vÏdy okamÏitû poznateln˘, stále hodn˘ obdivu, novû spokojenû energick˘.
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KAPELA ZRNÍ NÁSLEDUJE KOJOTA
Dvanáct písní, které propojují realitu s jinými světy vědomí, nevědomí a fantazie; takové je nové album kapely
Zrní. Ale nebojte se, nejde o žádnou psychedelii. Od Zrní jsme zvyklí na kvalitní muziku s výbornými texty,
a na albu Následuj kojota tomu není jinak. Skupina zpívá o tom, co prožívají její členové. A tudíž o tom,
co prožíváme my všichni. A věřte: poslouchá se to hezky.
deska je takovou cestou do vlastního
nitra a zpátky. A nitro ãlovûãí, to
osobní, je totoÏné i s nitrem celkov˘m. To téma se objevilo na cestách
do noãního lesa, kde jsme hledali to
tich˘ místo, odkud se vynoﬁují svûty,
pﬁedstavy, odkud pr˘‰tí nápady,
tﬁeba i hudba, ale i realita, kterou
Ïijeme.. Nûkdy je tûÏké rozeznat
a oddûlit od sebe, co je vlastnû realita, co pﬁedstava, nûkdy to spl˘vá,
ãasto je to jenom o pohledu a pﬁístupu ke svûtu.
8590233004095

Z reklamní charakteristiky alba
by se mohlo zdát, Ïe jste dali na
okultní nebo psychologickou literaturu. âtete podobné knihy?
Na nic jsme se nedali. (smích) Ale
je nám vlastní zkoumat, co je pod
povrchem, hledat a vnímat svût
intenzivnû a hravû. Baví nás i jiné,
neÏ jen su‰e vûdecké a materialistické pojetí svûta. Tahle na‰e nová

Setkali jste se v lese nûkdy s kojotem?
Jasnû! Nûkolikrát. Pﬁedev‰ím ná‰
zpûvák, kterého kojot dvakrát seÏral.
M á m e m y, p o s l u c h a ã i d e s k y,
následovat kojoty?
Urãitû! Doporuãujeme. Obãas vyjít
z domu opaãn˘m smûrem, neÏ obvykle, dojít na kraj mûsta, zastavit se
a poslouchat, co se oz˘vá a odkud,
koukat kolem, kde to vlastnû jsem?
Tady to neznám! ·Èourat se prstem
v hlínû, v˘t na mûsíc..

¤íkáte, Ïe jste pﬁírodní lidé; jak se
to projevuje?
Pﬁíroda je nám prostû blízká. To
snad vût‰inû lidí ne? MoÏná i proto,
Ïe jsme z Kladna, tak nás to do ní
táhne je‰tû malinko víc. Rádi se touláme, rádi cestujeme, vandrujeme.
Cítíme v pﬁírodû klid a moudrost. Ta
surovost, která je ale zcela harmonická a neagresivní – zabíjení a poÏírání
se a hnití a kvetení a rození. Pﬁíroda
je pﬁirozená a to je inspirativní. âlovûk je venku v kontaktu s nûãím
hlub‰ím. A mimo jiné právû tenhle
pohled nás v kapele lidsky spojuje.
Na albu se opakuje téma moﬁe. Je
vám nûjak zásadnû blízké?
K moﬁi jezdíme moc rádi. Setkání
s ním je magické. Jak je staré a velké
a ‰umivé. Vût‰inu roku bûháme po
pláÏi a hrabeme v písku tun˘lky.
(smích) Ba ne.
No a na desce je moﬁe symbolem
nûãeho, o ãem lidi sní. Tﬁeba kladen‰tí bezdomovci, sedí opilí na laviãce
na sídli‰ti a koukají na slunce, jak od
nich letí nad moﬁe záﬁit, zatímco oni

zÛstanou tady dole ve tmû. No a tak
zavﬁou oãi a odletí s tím sluncem.
A fakt odletí? Takové kombinace reality s pﬁedstavami nás baví a na desce
se vyskytují.
Pﬁi nahrávání alba Následuj kojota jste se pr˘ mimoﬁádnû odvázali!
No hodnû jsme si s tím tentokrát
vyhráli, vyblbli jsme se, cel˘ ten proces vytváﬁení téhle desky byl hodnû
zábavn˘. Moc jsme si to tvÛrãí období uÏili. Jako malí kluci pﬁi stavûní
bunkru. Ale trvalo dlouho, neÏ se
nám povedlo se do toho kreativního
víru dostat. NeÏ jsme na‰li cestu,
kudy se tentokrát ubírat. Do té doby
to moc sranda nebyla. (smích) Ale
nakonec jsme nahráli sedmnáct písniãek.
Na desku se jich ale ve‰lo jenom
dvanáct…
KdyÏ jsme po minulé desce a v‰ech
tûch koncertech koneãnû mûli ãas na
vym˘‰lení nov˘ch písniãek, zjistili
jsme, Ïe se aÏ na pár vla‰tovek pohybujeme poﬁád v podobn˘ch kolejích.
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Chtûli jsme se nûkam pohnout, aby
nás to dál bavilo. To se zlomilo aÏ asi
pÛl roku pﬁed nahráváním. Najednou
to zaãalo jiskﬁit a objevovat se nûco
nového. Zﬁejmû nás vybudil blíÏící
se termín. Zaãali jsme víc zvukovû
a nástrojovû experimentovat, zaãleÀovat zasmyãkované zvuky nachytané venku… tﬁeba jsme ‰li po lese,
vidûli hromadu klád, tak jsme je
zdvihali, házeli o sebe a nahrávali
zvuky jejich nárazÛ. Pak jsme to
sestﬁíhali, vyrobili z toho základní
beat jedné z písniãek. Bylo to fakt
zábavné a vzru‰ující. Nutno ﬁíct, Ïe
na v˘sledku má velk˘ podíl i producent desky Ondﬁej JeÏek, s nímÏ jsme
natáãeli.
On má asi na v˘sledném zvuku
zásadní podíl!
Urãitû. On dal desce charekteristick˘ zvuk. Pochopil, o co nám jde
a podtrhl to. S Ondﬁejem se nám
skvûle pracuje. Má ohromn˘ cit
a také jeho pohled zvenãí je stra‰nû
pﬁínosn˘. Navíc si s ním lidsky rozumíme, coÏ je pro nás zásadní. Ondﬁej
byl pﬁi nahrávání ‰est˘m ãlenem
kapely.

Foto © 2014 Šimon Vejvančický

Bylo bolestné pak nûkteré písniãky vyﬁazovat?
Au, to bylo hodnû bolestné! KdyÏ
jsme v‰echny písniãky nahráli, dávali jsme je rÛznû k sobû a zkou‰eli, jak
by spolu fungovaly. Takhle jsme tvo-

ﬁili x moÏn˘ch playlistÛ desky. AÏ se
nám o tom zdály stra‰idelné sny, kdy
na vás útoãí playlisty a kulí oãi!
Nakonec ale pﬁi‰el Ondra JeÏek
s playlistem sv˘m a postavil nás pﬁed
hotovou vûc. Jeho v˘bûr a poﬁadí písniãek bylo úplnû jiné, neÏ jsme kdo
plánovali. Nûkteﬁí z nás se s tím tûÏce
srovnávali a srovnávají s pár maliãkostmi dodne‰ka. Ale zachránilo nás
to. A s odstupem jsme rádi, Ïe jsme
Ondﬁejovi dÛvûﬁovali.
Co bude s tûmi vyﬁazen˘mi písnûmi?
V‰echny písniãky, na které se teì
na CD nedostalo, se objeví na vinylové verzi alba, kterou vydáme v prosinci. Bude to dvojvinyl, kde bude
cel˘ svût, jak jsme ho v tom kojotím
období objevili a zaznamenali. Moc
se na to tû‰íme.
Vinyly jsou v poslední ãím dál tím
víc v oblibû. Pﬁitom vy je, jako mladí
lidé, asi ani nemÛÏete pamatovat…
Jéje, pamatujeme si je! A máme na
nû úÏasné dûtské vzpomínky. Poslouchali jsme z nich jak pohádky, tak
pozdûji tﬁeba Beatles, Rolling Stones,
Dylana – objevovali jsme první
hudební lásky. To byla doba!
Elpíãka mají tﬁeba i v˘hodu vût‰ích obalÛ. Obrázek na nich mÛÏe
b˘t ãitelnûj‰í, s vícerem detailÛ.

Pﬁesnû. I obrázek na obalu na‰eho
nového cédéãka je zmen‰enina. Na
vinylu bude líp vidût a bude to úÏasné. Autor obalu, v˘tvarník Ale‰
Fulín, si to rozhodnû zaslouÏí. On
hodnû pracuje s detaily, hodnû pracuje ruãnû. I tﬁeba celá zadní strana
bookletu, vãetnû názvÛ skladeb, je
ruãnû rytá. Na vût‰í plo‰e to o to víc
vynikne. Ale‰ k tomu pﬁistupuje
velmi podobnû jako my. Hraje si
s tím, vkládá do toho tu energii ruãní
práce. Moc se nám líbí, co dûlá.

a oslovuje, se ‰katulkám vymyká.
Jakákoli osobní v˘povûì je pﬁirozenû
svérázná a vût‰inou z podstaty vûci
neomezená striktními mantinely
Ïánru. Hledá si vlastní. My si bereme
ze v‰eho nûco, do té míry, do jaké
nám to pﬁijde tak nûjak sexy. Hudebnû jsme urãitû nûkde blízko folku,
popu, rocku, elektronice, ambientu.
Pokud máme nûjak˘ název, nûjakou
‰katulku zvolit, ﬁíkáme tomu, co hrajeme: „nûÏn˘ artbrut, kladenskej
uhelnej zen“.

Mám pocit, Ïe album Následuj
kojota není na kulisov˘ poslech; ãlovûk musí jednotlivé písniãky poslouchat opravdu poctivû, aby je plnû
vstﬁebal!
Asi to tak je. Hudba je komunikace.
Jak mezi námi samotn˘mi, tak mezi
tím, kdo ji vysílá a tím, kdo ji zachycuje, poslouchá. Vzniká nûjaká
vazba, dialog. AÏ pak to dává
v˘znam. Je pravda, Ïe tahle deska je
trochu zadumaná, vyÏaduje spolupráci. âlovûk se do ní musí vnoﬁit,
aby to fungovalo, a asi u ní nejde
snadno Ïehlit nebo opravovat motorku. (smích)

Jaké to je b˘t kladenskou kapelou?
Netáhne vás to do Prahy?
V‰echno má svoje. Na‰e jistá izolovanost je do urãité míry v˘hodou, do
urãité míry nev˘hodou. Díky specifiãnosti a izolovanosti Kladna jsme si
vytvoﬁili vlastní svût, snad osobit˘
rukopis, i proto, Ïe na nás nepÛsobí
tak ‰iroké spektrum vlivÛ a lidí, jak
by tomu bylo a je v Praze. ZároveÀ
jsme tím na druhou stranu jistû
v nûãem omezení. Tím se ale netrápíme. A hlavnû, díky Kladnu jsme se
potkali. Museli jsme na sebe logicky
v tak malém mûstû narazit, coÏ by
v Praze bylo asi nemoÏné. Za to jsme
mûstu vdûãní. Kladno je kladné.

Na Wikipedii se pí‰e, Ïe je Zrní
folkrockovou kapelou. Souhlasíte
s tím?
Nemáme ty ‰katulky moc rádi.
Témûﬁ ve‰kerá muzika, která nás baví
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Kapela Poletíme? je tu
s dalším albem. Zase
originálním, vtipným
i závažným, a hudebně,
jak jinak, velmi
zajímavým. Prostě
s albem, které si
nepustíte jenom jednou.
Turbošansón (název
desky je opravdu
příhodný!) bude zřejmě
u vás doma nebo na
nejrůznějších večírcích
hrát pořád dokola.
Takže škrtněme otazník
v názvu skupiny a leťme!
Pilotem, letuškou
i stevardem nám je
frontman kapely Rudolf
Brančovský.

POLETÍME?

RUDOLF
BRANČOVSKÝ
KAŽDÁ PÍSNIČKA
SI SAMA ŘEKNE,
JAK MÁ VYPADAT

O kapele Poletíme? se mluví
jako o jedné z nejzábavnûj‰ích
skupin ãeské pop music. Souhlasíte se tím?
Rád bych se tím souhlasil, protoÏe se ze v‰ech sil snaÏíme o to, aby
to tak bylo. Víte, mû láká balit
dÛleÏité vûci do vtipného hávu.
Dûlat hudbu tak, aby mû to samotného tû‰ilo. KdyÏ napí‰u písniãku,
která mû rozesmûje, ﬁeknu si: to je
dobrá cesta! Ale nechci, aby to
vyznûlo, Ïe produkujeme zpívané
vtipy. To zase ne.

Vtipnost tedy není tím hlavním,
na co myslíte, kdyÏ zaãínáte pracovat na písni…
Není, a ani nechci, aby vznikl
dojem, Ïe vtipnost je tím hlavním
kritériem. Ale: chci se u práce

Foto © 2014 Taka Tuka

Napsat dobrou komedii je pr˘
tûÏ‰í, neÏ dobrou tragédii; platí to
i o vtipn˘ch písniãkách?
To úplnû neumím posoudit.
Na‰e skupina je taková, jaké písniãky pí‰u. Humor mi pﬁijde jako
dÛleÏit˘ komunikaãní kanál. Lidi
se tak otevírají. A já mám rád lidi,
kteﬁí mû rozesmûjí. ZáleÏitosti,
které mû rozesmûjí, mû taky víc
otevﬁou. A pak jsem schopen se na
vûci dívat jinak. Na na‰í nové
desce ale nejsou jenom vtipné písniãky. Vyjadﬁuju se ale tak, Ïe
nûkomu mÛÏe pﬁipadat vtipné i to,
co myslím váÏnû.
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a u hraní bavit a kapela se u toho
chce bavit taky. No a kdyÏ to takhle
funguje, baví se i lidi. Navíc hrajeme
vût‰inou v durov˘ch tóninách, lidi si
pﬁi na‰í produkci mÛÏou zatancovat,
jsme prostû kapela k vyblbnutí. Ale
souãasnû máme písniãky k detailnímu poslechu, ze kterého vyplyne,
proã jsem to nebo ono takhle myslel.
Tﬁeba i to, proã v písniãce Hadi
neãasujete slovesa?
Kdybych v ní ãasoval správnû, asi
by to byla obyãejná písniãka. Schválnû jsem ale chtûl napsat písniãku,
která popírá ãeskou gramatiku. KoneckoncÛ – tohle lidi chytá za u‰i a pak
si to lépe pamatují.

Foto © 2014 Taka Tuka

Mûní se postupem doby va‰e publikum?
Roste. Ve v‰ech smyslech toho
slova. To mû vzru‰uje a souãasnû
baví. A to je taky dÛvod, proã jsme se
spojili se Supraphonem. Ti, kteﬁí se

o tenhle druh hudby zajímají, uÏ
o nás vûdí. Teì chceme oslovit dal‰í,
otevﬁít na‰i muziku i tûm, kteﬁí se
k ní doposud nedostali nebo na ni
nemûli ãas. Na‰e publikum pﬁitom
není vyhranûné. Máme úspûch jak na
folkov˘ch pódiích, nedávno jsme
tﬁeba hráli na jednom festivalu mezi
Frantou Nedvûdem a Îalmanem
Lohonkou, tak i na pódiích rockov˘ch. Tﬁeba v Trutnovû. Na‰e hudba
mÛÏe oslovit lidi napﬁíã vûkem
i napﬁíã Ïánry, od metalistÛ po folkáãe. TakÏe teì se tû‰ím na to, co bude
dál.
Pﬁed nedávnem jste prohodil, Ïe se
máte moc rádi na to, abyste jako
kapela hráli jazz. Jak jste to myslel?
To mûla b˘t vtipná replika s pravdiv˘m pozadím. Jazz je vlastnû sloÏitá sofistikovaná hudba. Kdybych ho
náhodou umûl hrát, jako Ïe neumím,
tak by to v‰echno bylo jiné. Na‰e
kapela by byla jiná, a na‰e písniãky
taky. V muzice Poletíme? se samozﬁejmû objevuje i ten jazz, ale jazzmani by nás asi hnali!
TakÏe jste vlastnû nadÏánrovou
kapelou!
KaÏdá písniãka si sama ﬁekne
o hudební tváﬁ i text, o to, jak bude
pojata. Nûkteré na‰e písnû i ve své
tﬁebas punkové podobû inklinují ke
country, jiné zase k jazzu, dal‰í
k romantismu. KaÏdé to slu‰í jinak.
Texty písniãek va‰eho nového alba
opût zaznamenávají skuteãné události skuteãn˘ch lidí…
V tûch písních skuteãnû popisuji

pﬁíbûhy, které se staly mnû nebo
m˘m kamarádÛm. Události ani
postavy nejsou vymy‰lené. Pﬁíklad:
na desce je písniãka nazvaná âerná
Hana. Aã tomu málokdo vûﬁí, tahle
Ïenská opravdu existuje!
Co tomu v‰ichni ti, kteﬁí se ve
va‰ich písních najdou, ﬁíkají?
Vût‰ina písniãek se t˘ká mû samotného, a v‰ichni ti ostatní, kteﬁí se
v tûch písních vyskytují, to vûdí.
Zatím mû nikdo nezmlátil.
Va‰e nové album se jmenuje Turbo‰ansón. Hrajete tedy tak trochu
divoké ‰ansony?
·ansony to vlastnû nejsou. Jako
kapela hrajeme ty písniãky rychle,
po na‰em, nûkdy humpolácky. Turbo‰ansón je vlastnû protimluv. ·anson chápu jako jemnou píseÀ s hlubokou v˘povûdí. Hluboká v˘povûì
v na‰ich písních je, ale ta jemnost
nûkdy chybí.
Velk˘ úspûch máte v internetovém
obchodû Supraphonline; vidíte
v téhle cestû budoucnost prodeje
hudby?
My jako Poletíme? máme jednu
velkou v˘hodu: na‰i fanou‰ci nás
mají rádi. TakÏe si nás najdou i na
internetu. Spousta lidí na na‰i novou
desku ãekala uÏ dlouho pﬁed jejím
vydáním, aÏ mi bylo blb˘ poﬁád
ﬁíkat, Ïe je‰tû není. Teì mi spadnul
kámen ze srdce i kvÛli nim. A k tomu
internetovému prodeji: ano, i tudy se
bude budoucí trend prodeje hudby
ubírat. V‰ichni víme, Ïe si lidé stahují muziku tﬁeba do mobilÛ, a poslou-

chají ji, kde zrovna chtûjí. Ani já
doma nemám hromady cédéãek.
U nového alba máte „na svûdomí“
i obal…
K tomu jsem byl lehce donucen,
ale teì jsem rád, Ïe to takhle dopadlo. Dﬁív jsem nikdy nechtûl hudební
a v˘tvarnou stránku jedné vûci spojovat. Myslel jsem si, Ïe by mûly zÛstat
oddûlené. V pﬁípadû Turbo‰ansónu
se ale jedno druhého dotklo. Na téhle
desce je dokonce písniãka Maluju,
která je vlastnû o mnû. Sám sebe v ní
odkr˘vám jako v˘tvarníka.
Pr˘ se vám na novou desku vÛbec
poprvé podaﬁilo pﬁenést energii koncertÛ. Proã to dﬁív ne‰lo?
Jde o zpÛsob nahrávání. V tomhle
pﬁípadû jsme mûli vynikajícího
pomocníka v Ondrovi JeÏkovi. On
nás nahrával a staral se o vûc i producentsky. Nic moc jsme si nemuseli
ﬁíkat, a najednou to tady bylo. TakÏe
opak sloÏitého sofistikovaného natáãení se sloÏitou technikou, jeden
nástroj po druhém. To máte asi tak,
jako kdyÏ si koupíte nûjaké drahé
znaãkové obleãení, kouknete se do
zrcadla a ﬁeknete si: dobr˘, ale mnû
víc sluãí nûco ménû dokonalého,
nûco, co je sem tam natrÏené a trochu
o‰untûlé. V tom se pﬁece cítím líp!
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ŠKWOR
VYDÁVÁ NA CD/DVD ŽIVÁK

15 LET – INCHEBA ARENA

SU 6220-2

Necelý rok po zcela vyprodaném narozeninovém koncertě v pražské Incheba Areně, kterým
kapela kromě patnácti let na scéně oslavila také vydání alba Sliby & Lži, vychází nyní
u Supraphonu na CD + DVD záznam tohoto zatím největšího samostatného vystoupení Škworu.
Tento živák kapely, je zároveň předzvěstí premiérového koncertu ve Velkém sále pražské
Lucerny. Ten proběhne 14. 11. a bude pro kapelu i fanoušky pověstnou třešinkou na dortu
aktuálního podzimního tour, jež kapela odstartovala v září a čítá celkem sedmnáct zastávek.
Kámen Vyhla‰uju boj a samozﬁejmû
ani nûkolik songÛ z loÀské ﬁadovky
Sliby & LÏi vãetnû Poslouchej a balady Síla starejch vín, jejíÏ videoklip
uÏ na YouTube pﬁekonal hranici pÛl
milionu zhlédnutí.
Vût‰ina ze zmínûn˘ch skladeb
zaznívá v koncertním provedení
i bûhem aktuálního podzimního
turné, v jehoÏ rámci se ·kwor zastaví
v místech, na která se bûhem jarní
ãásti turné nedostalo. Doãkají se
mimo jiné fanou‰ci v Liberci (21. 11.)
ãi Ústí nad Labem (22. 11.). Kompletní v˘ãet v‰ech zastávek podzimního

turné najdete na webu kapely.
Vr c h o l e m b u d e b e z e s p o r u
v úvodu zmiÀovan˘ koncert ve
Velkém sále praÏské Lucerny, kde
kapela vystoupí v pátek 14. 11.
a i vzhledem k místu konání by se
mûl v mnohém li‰it jak od klubov˘ch koncertÛ, tak i od toho, kter˘
probûhl loni v Incheba Arenû. "Pﬁípravy na koncert v Lucernû jsou
v plném proudu a samozﬁejmû se
snaÏíme, abychom nabídli fanou‰kÛm opravdu siln˘ záÏitek. Bude
to opût v jiném pojetí scény, svûtelného parku a samozﬁejmû
chystáme i speciální setlist, kter˘
nám mÛÏou pomoct vybrat fanou‰ci prostﬁednictvím na‰eho webu,"
dodává k tomu Pelc. Dle aktuálních informací z pﬁedprodeje se
zdá, Ïe v˘jimeãnosti tohoto koncertu jsou si moc dobﬁe vûdomi
i sami fanou‰ci, proto vﬁele doporuãujeme s nákupem vstupenek
pﬁíli‰ neváhat.
Foto © 2014 Jan Švarda

Záznam nabízí prÛﬁez dosavadní
kariérou ·kwor, kteﬁí mají na svém
kontû vãetnû novinky jiÏ jedenáct alb
(z toho osm ﬁadovek, jedno best of
a dva Ïiváky). DVD obsahuje celkem
29 trackÛ stejnû jako digitální podoba alba, CD pak nabízí z kapacitních
dÛvodÛ o tﬁi stopy ménû. Pﬁíznivci
kapely se tak mohou tû‰it na víc neÏ
vrchovatou porci audia i videa, kde
se navíc v roli exkluzivních hostÛ
pﬁedstaví Kamil Stﬁihavka a Gábina
Gunãíková.
Nechybí lety provûﬁené skladby
jako SraÏ nás na kolena, Vyvolenej,

Foto © 2014 Václav Šilha

„Celá pﬁíprava v˘roãního koncertu v Incheba arénû nám zabrala
prakticky rok. Lví podíl na tom má
ná‰ manaÏer Pepé. Byla to pro nás
obrovská zku‰enost, odpovûdnost
a samozﬁejmû velk˘ stres. Vzpomínáme pﬁedev‰ím na to, jak se koncert ch˘lil do finále, kdyÏ jsme
i pﬁes drobné technické problémy
vûdûli, Ïe v‰echno dopadlo dobﬁe
a Ïe na to budeme my a snad i ty
ãtyﬁi tisícovky na‰ich fanou‰kÛ
vzpomínat do smrti," vrací se
s odstupem k loÀskému koncertu
bubeník Martin Pelc.

VII. / říjen 2014

ZTRACENÉ A ZNOVU NALEZENÉ
NAHRÁVKY JIŘÍHO ŠLITRA
Supraphon v pátek vydává na CD dvě téměř neznámá vystoupení Jiřího Šlitra z podzimu roku 1969.
Jde o ztracenou nahrávku pořadu Plakala panna, plakala. Můžeme tak po pětačtyřiceti letech slyšet
v dobré zvukové kvalitě autentické svobodné umělecké vystoupení jednoho z géniů české novodobé
historie a napravit tak některé historické chyby.

Foto © 2014 Ivan Englich

Na podzim roku 1969 se rozhodl
Jiﬁí ·litr vytvoﬁit pro âeskoslovenskou televizi zajímav˘ neformální
poﬁad s anonymními mlad˘mi lidmi.
·litr sedûl u klavíru, hlouãek mládeÏe jej obklopoval a spoleãnû velmi
otevﬁenû a ne‰krobenû rozprávûli
a zpívali písniãky z Reduty, Semaforu, Osvobozeného divadla a oblíbené
písnû Jiﬁího ·litra s texty Jiﬁího
Suchého-Hluboká vráska, âerná
vrána, Magdaléna a úvodní skladbu,
jeÏ dala celému poﬁadu jméno. ReÏii
mûl Jiﬁí Menzel, spoluautorem byl
Pavel Kopta.

„Vzniklé dvû pÛlhodiny, odvysílané v‰ak, jiÏ po smrti Jiﬁího ·litra,
mûly u publika mimoﬁádn˘ ohlas.
Amatérské zvukové záznamy tohoto
·litrova televizního vystoupení se
pak v letech normalizace staly vzácn˘m pokladem, protoÏe oba poﬁady
televize nejen Ïe nereprízovala, ale
pﬁímo smazala. Díky nabídce nûkolika nad‰encÛ a sbûratelÛ – jako první
to byl Hynûk Kanûra – se podaﬁilo
obû vystoupení zrekonstruovat
a skvûle vyãistit,“ doplÀuje informace k novû vydávanému titulu producentka Supraphonu Naìa Dvorská.

Letos v únoru jsme si pﬁipomenuli
90 let od ·litrova narození. Pﬁed
svou pﬁedãasnou smrtí o Vánocích
roku 1969 staãil tento mimoﬁádnû
pozoruhodn˘ ãlovûk zasadit do ãeského umûleckého prostﬁedí nehynoucí stopu. V kaÏdém oboru, kterému se bûhem Ïivota vûnoval, vynikl.
Jako kreslíﬁ, karikaturista, ilustrátor
a scénograf, hudebník, skladatel,
zpûvák, autor a herec. Poté, co poprvé jako herec a zpûvák vystoupil
v poﬁadu Joná‰ a tingltangl, pouÏil
své nemotornosti k nesmírnû úspû‰nému prototypu zasmu‰ilého komika
v buﬁince a ‰lích. Ve dvojici s Jiﬁím
Such˘m stvoﬁili partnersk˘ t˘m, jenÏ
patﬁí k vrcholÛm na‰í divadelní
a hudební kultury minulého století.
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BÁRA HRZÁNOVÁ NAMLUVILA
LOGOPEDICKÉ POHÁDKY
Autorky Mgr. Ilona Eichlerová
a Mgr. Jana Havlíãková vytvoﬁily
dûtem blízké pohádkové pﬁíbûhy, a to
na nejãastûji procviãované skupiny
hlásek. Audiokniha Logopedické
pohádky v podání hereãky Báry
Hrzánové vznikla podle jejich úspû‰né knihy a je dal‰ím pomocníkem pﬁi
procviãování správné v˘slovnosti.
Bûhem logopedického nácviku se
postupuje od slabik, slov pﬁes ﬁíkanky aÏ k vyprávûní. JestliÏe dítû zvládá hlásku v ﬁíkance, je potﬁeba upevnit ji v del‰ím celku. Nejvhodnûj‰ím
textem pro dûti tohoto vûku jsou
pohádky. Audiokniha je urãena
dûtem pﬁed‰kolního a mlad‰ího ‰kolního vûku (5–8 let), které si osvojují
správnou v˘slovnost. Mohou ji vyuÏít logopedi, rodiãe i uãitelky mateﬁsk˘ch ‰kol. V pátek 7. listopadu
vychází na CD a zároveÀ bude
dostupná i v digitální podobû na
Supraphonline.

Foto © 2014 Martin Kubica
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MAXIPES FÍK
SE VRACÍ V AUDIOKNIZE NA 3CD
Komplet nahrávek Maxipes Fík vychází shodou okolností ve chvíli, kdy nečekaně zemřeli dva z tvůrců –
autor Rudolf Čechura a skladatel hudby Petr Skoumal
Autor Rudolf âechura, v˘tvarník
Jiﬁí ·alamoun, vypravûã Josef Dvoﬁák
a skladatel hudby Petr Skoumal se
nad Maxipsem Fíkem se‰li ve ‰Èastné
chvilce, kdy se rodí nesmrtelné dílo.
V interpretaci mluvícího obrovského
psa, maliãké holãiãky Áji a jejího
rozumného tatínka vytvoﬁil Josef
Dvoﬁák jednu ze sv˘ch nejpopulárnûj‰ích hereck˘ch kreací. Rudolf
âechura, inspirován skuteãn˘m bernard˘nem, kter˘ nehodlal pﬁestat
rÛst, ãi Jiﬁí ·alamoun kresbami psa,
schopného napﬁíklad doskákat na

pruÏinách svému pánovi pro noviny,
nasmûrovali seriál k v˘jimeãnosti
a Petr Skoumal v‰e zavr‰il skvûlou
znûlkou.
Vedle oblíben˘ch animovan˘ch
filmÛ si v prÛbûhu nûkolika desetiletí na‰la své místo i audiopodoba stejnû úspû‰n˘ch kniÏních pﬁedloh.
„Nikdo jsme na zaãátku neãekali, Ïe
Fík bude mít takov˘ ohromn˘ sukces. Îe vedle veãerníãkÛ bude populární i v kníÏkách a na deskách. Za
prodej zvukov˘ch nosiãÛ jsem spolu
s ostatními tvÛrci dokonce získal

desetinásobnou platinovou desku
Supraphonu,“ zavzpomínal Josef
Dvoﬁák.
Zvukové verze animovaného seriálu Maxipes Fík vznikaly v osmdesát˘ch letech, brzy po uvedení první
série tohoto slavného Veãerníãku.
Nejprve vy‰el na desce titul Maxipes
Fík, po nûm pak Maxipes Fík jde do
svûta a nakonec Divoké sny Maxipsa
Fíka. V‰echny tyto tﬁi nahrávky obsahuje i nov˘ komplet 3CD, jenÏ vydal
Supraphon pod v˘mluvn˘m názvem
MAXIPES FÍK – KOMPLET.
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JIŘÍ VODIČKA VIOLINO SOLO

Ve dvaceti letech vyhrál Jiří Vodička evropskou soutěž Young Concert Artists, o rok později si přivezl stříbro
z celosvětového kola v New Yorku. Je sólistou Janáčkovy filharmonie Ostrava, spolupracuje s dalšími
vynikajícími orchestry (PKF, FOK ad.) a dirigenty (Bělohlávek, Hrůša, Netopil, Förster). V roce 2012 se stal
členem renomovaného Smetanova tria. V šestadvaceti letech patří bezesporu k nejvýraznějším hudebníkům
mladé generace, a to nikoli jen ve své domovině. Zvolit si pro debutovou nahrávku virtuosní repertoár pro
sólové housle, to vyžaduje notnou dávku kuráže, a především bravurní techniku a muzikalitu. Jiří Vodička je
však z těch vzácných úkazů – slyšíte jej hrát Paganiniho a máte bytostný pocit, že není na světě nic snazšího.
Ve vybrané společnosti Paganiniho, Kreislera, Ysaÿe, Ernsta či Bacha se pohybuje s naprostou lehkostí
a šarmem. U příležitosti vydání jeho debutového alba jsme mu položili několik otázek.
Jak probíhala pﬁíprava na nahrávání va‰í debutové desky?
JiÏ pﬁed dvûma lety jsem zaãal pﬁem˘‰let o mé první desce, respektive
repertoáru, kter˘ natoãím. V dne‰ní
dobû, kde v‰ude kolem nás jsou
nahrávky, které se ãasto opakují
a posluchaãi si mohou vybrat
z mnoha interpretÛ, jsem chtûl
vymyslet nûco, co bude tro‰ku jiné
a pﬁitom klasické. Vzhledem k tomu,
Ïe k m˘m oblíben˘m skladbám vÏdy
patﬁily technicky nároãné sólové
skladby, ﬁekl jsem si, Ïe právû toto
bude opus jedna m˘ch budoucích
CD. Vybral jsem také repertoár tak,
aby to byl prÛﬁez ãasov˘m obdobím
od baroka po souãasnost. Vzhledem
k nároãnosti skladeb, jsem se pﬁipravoval nûkolik mûsícÛ, kdy se postupnû dotváﬁel tracklist.
Byla ve studiu nûjaká chvíle, která
vás pﬁekvapila?
Natáãení alba probíhalo ve tﬁech
blocích. Nejvíce si budu pamatovat
den 2. dubna 2014 – poslední natáãecí den. Narodila se mi ten den dopoledne dcera Michaela a rovnou

z porodního sálu jsem jel do studia
natáãet pro mne novou a asi nejtûÏ‰í
skladbu z celého alba – Krále DuchÛ
H.W. Ernesta. Vzhledem k nároãnosti a tragickému obsahu této skladby
mi reÏizér Milan Puklick˘ doporuãoval natáãet v jin˘ den, ale já byl
v takové niterné euforii, Ïe jsem trval
na natoãení. AÏ si posluchaãi
poslechnou tuto skladbu z mého
nového alba, tak tﬁeba tu mou vnitﬁní
energii vycítí.
Díky pozvání Gidona Kremera na
jeho Kammermusikfest Lockenhaus
jste mûl moÏnost spolupracovat
v roce 2011 s ﬁadou hvûzdn˘ch
hudebníkÛ. Jak na toto období vzpomínáte?
Na koncerty v Rakouském Lockenhausu vzpomínám stra‰nû rád.
Gidon Kremer je nejenom fantastick˘ houslista, ale i úÏasná persóna.
Na svém festivalu shromáÏdil svûtovou ‰piãku mladé generace a v‰ichni Ti skvûlí hudebníci spoleãnû,
v rÛzn˘ch uskupeních, vystupovali
na koncertech po dobu ãtrnácti dní.
Byla to pro mne velká ãest stát na

pódiu vedle nich. Vystoupil jsem na
koncertech napﬁ. s Vilde Frang,
Nicolas Altstaedt, Michael Barenboim a mnoha dal‰ími.
Od roku 2012 jste ãlenem renomovaného Smetanova tria. Co pro vás
tato spolupráce znamená?
Pﬁi mé sólistické kariéﬁe jsem se
vÏdy zajímal o komorní hudbu. Jak
uÏ na festivalu Gidona Kremera, tak
jiÏ mnohem dﬁíve jsem vystupoval
s na‰imi i zahraniãními umûlci na
spoleãn˘ch koncertech. Vystupování
ve Smetanovû triu mne tû‰í a myslím, Ïe to ãlovûka obohacuje i zpûtnû
na sólov˘ch koncertech. Nedávno
nám vy‰lo na‰e první spoleãné
album a mám z nûj velkou radost.
Chystáte k vydanému sólovému
debutovému albu i sólové koncerty?
Vzhledem k vydaní mé sólové
desky se pﬁipravují koncerty se sólov˘m programem. Nyní jsem absoloval turné po USA, UK a Bangkoku.
U nás mû mohou posluchaãi vidût
napﬁíklad v Opavû, kde budu hrát na
koncertû v listopadu. Pﬁí‰tí rok se

chystám do Japonska, âíny a Brazílie. Také mû ãeká turné s klavíristkou Ang Li, se kterou vystoupím na nûkolika koncertech po
âeské Republice a v USA. Aktuální kalendáﬁ a novinky najdou
posluchaãi na webov˘ch stránkách: www.jirivodicka.cz.
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DIRIGENT TOMÁŠ NETOPIL
PŘEDSTAVIL OBJEVNOU PREMIÉROVOU
NAHRÁVKU PŮVODNÍ VERZE
GLAGOLSKÉ MŠE LEOŠE JANÁČKA
První nahrávku Glagolské mše Leoše Janáčka v původní autorově verzi označované „září 1927“ představili 19. října
v budově Českého rozhlasu její tvůrci. Mimořádnou nahrávku realizoval Symfonický orchestr Českého rozhlasu
(SOČR) pod vedením dirigenta Tomáše Netopila. Vokálně-instrumentální dílo vychází v podobě, v níž zaznělo
při brněnské premiéře. Nahrávku doplňuje další Janáčkovo dílo Věčné evangelium.
„Nevím, proã by nûjaká ãást
Janáãkovy autentické hudební
v˘povûdi mûla zÛstat posluchaãÛm
utajena. A proto jsem rád, Ïe jsem
se mohl spolupodílet na oãi‰tûní
a oÏivení tohoto hudebního klenotu
hudby 20. století. V pÛvodní verzi
Glagolské m‰e vidím tu mimoﬁádnost celého projektu. To je ten ãist˘
JanáãkÛv jazyk se v‰emi zvraty
v kompoziãní technice, kter˘ vyjadﬁuje jeho nespoutanost. Modifikováním kvÛli pûveck˘m nárokÛm byly
tyto tvary rozmûlnûny, a ten prav˘
Janáãek se z toho nûjak ãasem vytratil," ﬁíká Tomá‰ Netopil, kter˘ novû

nahrané dílo také uvede Ïivû s London Philharmonic Orchestra v lond˘nském Royal Festival Hall dne
25. dubna 2015.
Druhá nahrávka alba – Vûãné evangelium patﬁí ve svûtû témûﬁ k neznám˘m dílÛm. Jediná supraphonská
nahrávka vznikla témûﬁ pﬁed 50 lety.
Inspirací a libretem Janáãkovi
poslouÏila báseÀ Jaroslava Vrchlického o stﬁedovûkém mnichovi Jáchymovi de Fiore, jemuÏ andûl zvûstoval
pﬁíchod ﬁí‰e lásky. Janáãek na díle
pracoval soubûÏnû s operou V˘let
pana Brouãka do Mûsíce. Dokonãil
jej na jaﬁe 1914, jen nûkolik mûsícÛ

pﬁed rozpoutáním svûtové války.
Nová Netopilova nahrávka mÛÏe
pomoci toto pozoruhodné dílo opût
vrátit na koncertní pódia.
„Je tam co zpívat, doufám, Ïe bude
dílo uvádûno ãastûji, protoÏe si to
zaslouÏí,“ uvedla sopranistka AlÏbûta Poláãková. Vedle ní ve Vûãném
evangeliu zpívají tenorista Pavel âernoch a ãlenové PraÏského filharmonického sboru. V Glagolské m‰i úãinkují Andrea Danková (soprán), Jana
S˘korová (alt), Tomá‰ Juhás (tenor)
a Jozef Benci (bas).
Úspû‰n˘ dirigent Tomá‰ Netopil
v souãasné dobû zastává funkci

hudebního ﬁeditele Aalto Theater
a Filharmonie v nûmeckém Essenu.
Od roku 2009 do roku 2012 byl ‰éfdirigentem orchestru Národního
Divadla v Praze. Jako symfonick˘
dirigent se pﬁedstavil u mnoha ãesk˘ch i zahraniãních orchestrÛ. Jako
operní dirigent vystupoval na festivalu v Salzburgu, Bavorské opeﬁe
v Mnichovû a v dal‰ích operních
domech.
V âeské republice vystoupí Tomá‰
Netopil 1. ledna 2015 na Novoroãním koncertu âeské filharmonie
a na nadcházejícím roãníku PraÏského jara.

Foto © 2014 Lukáš Kadeřábek
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