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VÁCLAV NECKÁŘ MEZI SVÝMI
ZPÍVÁ O KRÁSE A POMÍJIVOSTI
Václav Neckář Mezi svými – to je opravdu přiléhavý
název nového alba populárního zpěváka. Ač je to
s podivem, jde o Neckářovu první vánoční desku.
I když… vlastně jedinou opravdu vánoční písní na ní
je song Ježíšku z dávných dní. Důležitá je ale nálada
alba, která jistě posluchače prostřednictvím úžasné
muziky a báječných textů dovede k zamyšlení,
rozjímání a vzpomínkám. Tedy taková, jaká se
často dostavuje právě o vánocích.
S obûma bratry si povídám pﬁedev‰ím o zmínûném albu:
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Václave, po padesáti letech hudební kariéry vydáváte svou první
vánoãní desku; proã jste si s vánoãním titulem dával tak na ãas?
V. N.: Poﬁád byla spousta jiné
práce, tak jsme vydání vánoãní
desky odkládali. Ale je to asi dobﬁe.
Teì se se‰la opravdu v˘borná sestava autorÛ.
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natáãeli kaÏd˘ zvlá‰È. Byli jsme ale
oba u toho.
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Byla to nostalgie? Vzpomínali jste
na doby dávné spolupráce?
V. N.: Byla, i kdyÏ mi si spolu
i v souãasnosti obãas zazpíváme. Pﬁedev‰ím na Letní scénû Divadla
Ungelt, které se stalo Martinou
domovskou scénou. A obãas si pﬁijde
Marta zazpívat jako host do na‰ich
programÛ.

J. N.: Ne, Ïe by Va‰ek nikdy nic
vánoãního nezpíval. UÏ v ‰edesát˘ch
letech s Martou Kubi‰ovou, Karlem
·tûdr˘m, Karlem Hálou, Evou Pilarovou, Helenou Vondráãkovou, Milanem Chladilem a Karlem âernochem
nazpíval koledy pro televizní cyklus
PíseÀ pro Rudolfa III., pozdûji jsme
pro nûj s Edou Kreãmarem napsali
vánoãní píseÀ, jmenuje se ·tûdr˘
den. Jinak ale pﬁíli‰ vánoãních vûcí
Va‰ek nenazpíval. I proto tedy nepﬁi‰ly doposud na vánoãní desku my‰lenky; aÏ nás nakopla PÛlnoãní. Uvûdomili jsme si, Ïe Marta Kubi‰ová,
Karel Gott i Helena Vondráãková uÏ
na kontû mají nûkolik vánoãních
desek a ﬁekli jsme si, Ïe by i Václav
mohl vytvoﬁit pro své bliÏní nûjaké to
vánoãní album.
V. N.: No a nakonec jsme mûli tolik
skvûl˘ch písní, Ïe PÛlnoãní na téhle
desce ani není. Neve‰la se.
O va‰í vánoãní desce se mluvilo uÏ
minul˘ rok, nakonec jste termín
vydání posunuli…
J. N.: PÛvodní zámûr byl trochu
jin˘, neÏ je v˘sledek. Mûli jsme pﬁipraven˘ch asi pût nebo ‰est nov˘ch
pÛvodních písní a ty jsme chtûli
doplnit coververzemi osvûdãen˘ch
záleÏitostí, které tﬁeba uÏ Va‰ek
nazpíval dﬁív, a vánoãních hitÛ typu
Purpura. KdyÏ ale ty pÛvodní vûci
sly‰el Du‰an Neuwerth, kterého jsem
pﬁizval ke spolupráci, zámûr se zmûnil. Du‰an ﬁekl, Ïe by stálo za to udûlat celé album ãistû z pÛvodních
písní. Tak jsme si opravdu dali trochu na ãas a vydání alba odloÏili na
leto‰ek. Nakonec se se‰lo asi tﬁicet
krásn˘ch pÛvodních písní! Bylo tedy
skuteãnû z ãeho vybírat – na desku se
jich dostalo dvanáct. Snad si tam
kaÏd˘ vybere ty své.

okruh spolupracovníkÛ a pﬁátel, se
neustále rozrÛstá!
V. N.: RozrÛstá. A co se t˘ãe autorÛ,
tak generaãnû by nûkteﬁí z nich
mohli b˘t m˘mi vnuky nebo vnuãkami. Napsali mi krásné melodie
i texty. Nakonec si myslím, Ïe to není
tradiãní vánoãní deska. Jde spí‰e
o duchovní záleÏitost, jak˘si impuls
k zamy‰lení. A tﬁeba i ke vzpomínkám na ty, kteﬁí uÏ s námi nejsou
a chybí nám.
Album je v˘jimeãné tﬁeba i tím, Ïe
obsahuje texty dûtí tﬁí v˘znamn˘ch
textaﬁÛ, kteﬁí uÏ se na desce podílet
nemohli. To je skoro symbolické –
obzvlá‰È u alba s vánoãní atmosférou.
J. N.: Samozﬁejmû jsme oslovili
osvûdãené spolupracovníky, tﬁeba
Edu Kreãmara a ZdeÀka Rytíﬁe. Zdenûk nám slíbil dva texty, ale bohuÏel
zemﬁel. Jeho manÏelka Helenka nám
ale ﬁekla, Ïe se o texty pokou‰í
i jejich dcera Ája, jestli nechceme
zkusit nûco s ní. Nabídl jsem jí docela tûÏkou melodii, a myslím, Ïe se
povedla. To je písniãka Pomíjivá.
S Honzou Fischerem, synem Iva Fischera, se známe uÏ léta, a vûdûli
jsme, Ïe taky obãas pí‰e. Ten nám
napsal dva texty, Andûlé stráÏní a Za
v‰echny blízké. A s Václavem Koptou, synem Pavla Kopty, jsme vstoupili do spolupráce pﬁes Supraphon.
A taky to byla správná volba. Písniãky Jsou s námi a Hlídá je BÛh jsou
krásné. TakÏe dûti sv˘ch slavn˘ch
tatínkÛ se, myslím, v dobrém vydali
v jejich ‰lépûjích.
V. N.: Celé je to skuteãnû symbolické. Za ty, kteﬁí uÏ mezi námi nejsou,
s námi spolupracovali jejich potomci. A Alenka svÛj text k písni Pomíjivá vûnovala pﬁímo svému tatínkovi –
ZdeÀku Rytíﬁovi. Fakt je, Ïe je v‰echno pomíjivé...

Václave, velká vûc: poprvé v Ïivotû jste nazpíval regulérní duet s Martou Kubi‰ovou!
V. N.: Je zvlá‰tní, Ïe jsme nikdy
Ïádn˘ duet nenazpívali. Mohlo by se
zdát, Ïe v Golden Kids jsme nûjak˘
mûli, ale tam to bylo vût‰inou tak, Ïe
jeden z nás mûl sólo a ostatní mu
dûlali kﬁoví. Nebo jsme zpívali v‰ichni tﬁi dohromady. Do‰lo k tomu teì
a mám z toho velkou radost. Boban
Ondráãek ve své dobû ﬁíkal, Ïe na‰e
hlasy k sobû úplnû ideálnû nepasují.
Ale myslím si, Ïe ãasem si to hezky
sedlo a duet je tady.

Deska se jmenuje Mezi sv˘mi;
mám pocit, Ïe ta va‰e „rodina“,

… ale urãité vûci mají své pokraãování, právû v dûtech. O tom je tﬁeba

Se‰li jste se spolu u natáãení?
V. N.: Se‰li, i kdyÏ jsme svÛj part

písniãka JeÏí‰ku z dávn˘ch dní – zpíváte v ní, Ïe jste jako dítû mûl rád
Vánoce, po vás pak vá‰ syn a po nûm
pak jeho dûti, va‰e vnouãata.
V. N.: To je pravda. Jenom s tím, Ïe
ãtyﬁi vnouãata má mÛj brácha Honza,
já zatím ne. Ale co není, mÛÏe b˘t.
J. N.: Tenhle text Edy Kreãmara je
v zásadû o nás dvou. On nás zná
spoustu let a ví o nás opravdu hodnû.
Mimochodem – právû on nám napsal
tﬁeba i text k písniãce My to spolu
táhnem dál.
Na albu se taky nûkolikrát opakuje motiv andûlÛ. Máte pocit, Ïe nad
vámi bdûli a bdí andûlé?
V. N.: Doufám! Vûﬁím, Ïe kolem mû
je nûkolik andûlÛ, kteﬁí nade mnou
bdí. A budou bdít i nadále. A dohlédnou, aby se mi nestalo to nejhor‰í.
Zabrzdí mû, kdyÏ budu chtít dûlat
nûco ‰patného a naopak mû pomÛÏou k tomu lep‰ímu. Prostû mû
ochrání.
J. N.: Na mû urãitû dohlíÏejí –
vÏdyÈ se na mû podívejte! (smích)
Ale váÏnû: myslím si, Ïe kaÏd˘ má
svého andûla. Jde jenom o to, jestli
ho vysly‰í nebo ho neposlouchá.

âím se obecnû li‰í album Mezi
sv˘mi od va‰eho pﬁedcházejícího
alba Dobr˘ ãasy?
J. N.: Dobr˘ ãasy jsou vyslovenû
autorské album Jaromíra 99 a Du‰ana
Neuwertha. Na desce Mezi sv˘mi se
podílí mnohem víc autorÛ. Kromû
toho by deska Mezi sv˘mi mûla b˘t
vánoãní – a obãas moÏná i je. A není
tak stylovû uzavﬁená, jako Dobr˘
ãasy. Pestrost v aranÏích a náladách
vychází právû z vût‰ího mnoÏství
autorÛ. TakÏe je to úplnû jiná deska,
a myslím si, Ïe je to dobﬁe. Tak to má
b˘t.
V. N.: Dramaturg i producent desky
Du‰an Neuwerth vybral ty vûci, které
jsme pak natoãili, ale v˘bûr to byl
sloÏit˘. Dokonce odmítl i nûjaké
Honzovy vûci!
J. N.: To vyznûlo tak, jako by byly
úplnû hrozné! Tak to ale, doufám,
není. Ve finále se se‰lo hodnû kvalitních písní a bylo zapotﬁebí, aby dramaturgii udûlal jenom jeden ãlovûk.
Já osobnû jsem byl zastoupen nûkolikrát, tak tu mohlo dojít ke stﬁetu
zájmÛ, jak se ﬁíká. Nechali jsme to
tedy na Du‰anovi, kter˘ na desce
nemá Ïádnou vlastní písniãku, a on
mi dvû vûci vyﬁadil.
A nakonec jste mu to odsouhlasili?
J. N.: Ano. Uznal jsem, Ïe se spí‰
hodí na jinou desku.
Co se stane s tûmi písnûmi, na
které se nedostalo?
J. N.: To záleÏí na tom, jestli tahle
deska zaboduje. KdyÏ bude mít
Supraphon zájem, tak pﬁí‰tí rok
budou taky vánoce!
Doteì tedy nic a od leto‰ka budete
mít kaÏd˘ rok novou vánoãní
desku…?
V. N. + J. N.: (smích) To zase nehrozí. Teì bychom album Mezi sv˘mi
rádi uvedli i na koncertech. Nejen
letos, ale hlavnû bûhem pﬁí‰tího
roku.
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„Měl jsem zase mimořádně dobrý rok. Vydal
jsem nové album
příznačně nazvané
S pomocí přátel, kde je
hned několik potencionálních hitů,“ řekl Karel
Gott bezprostředně po
koncertě v pražské O2
Aréně, který natáčela
televize Prima. „Na pěti
DVD je zmapována má
pětapadesátiletá pěvecká
kariéra a za sebou mám
koncerty v největších
sportovních halách
v Česku a na Slovensku.
To všechno by se mi
nepodařilo, podobně jako
získání 39. Slavíka, bez
mého publika,“ ještě dodal
s úsměvem.
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PETR KOLÁŘ LIDI NEJDŘÍV VIDÍ,
TEPRVE POTOM SLYŠÍ
Ve speciální sadě DVD a CD vychází jarní
koncert stálice české populární hudby Petra
Koláře. Netradičně akustické vystoupení
populárního zpěváka na pražském Žofíně bylo
plné energie, mělo skvělou atmosféru a svou
roli sehrál i genius loci místa. Tohle všechno
filmový záznam uchovává. A uchovává to
i cédéčko. Jedinečný večer jedinečného
interpreta si tak můžete připomenout
vlastně kdykoliv.
„Mrzí mû, Ïe Petr vypadl z nominací na âeského slavíka, protoÏe je to
velk˘ zpûvák,“ ﬁekl pﬁi nedávném
slaviãím ceremoniálu Karel Gott.
Petr byl nakonec osm˘, coÏ není
vÛbec ‰patné. A tak jsme rozhovor
s Petrem Koláﬁem zaãali právû âesk˘mi slavíky.

Foto © 2014 Michal Matyáš

Kolem SlavíkÛ je vÏdycky hodnû
ﬁeãí. Jak˘ je vá‰ názor na tuhle anketu?
Je pravda, Ïe kolem SlavíkÛ je
vÏdycky hodnû debat, mÛj názor je
ale jasn˘. Jde o anketu, ve které hlasují fanou‰ci. Já osobnû dûlám muziku pro lidi. KdyÏ nûkomu stojí za to
poslat mi hlas, je to v poﬁádku.
MÛÏeme mluvit o tom, Ïe tahle anketa nemusela nikdy vzniknout. MÛÏeme mluvit i o tom, Ïe se mÛÏe zru‰it.
Ale o co tu jde? Je to mûﬁítko popularity. A pro interpreta odmûna za
celoroãní práci. Za to, Ïe jezdí po
koncertech a nûco tvoﬁí. Já bych Slavíky neru‰il.
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penûzích – máte nûjak˘ rozpoãet a do
nûj se musíte vejít. Vzhledem k na‰emu rozpoãtu dopadl záznam naprosto skvûle.

Letos jste skonãil osm˘; jste s tímhle umístûním spokojen˘?
Jsem. Tuhle sezónu, vlastnû uÏ dva
a pÛl roku, jsem nevydal Ïádn˘ titul
a dva roky jsem nevystoupil v muzikálech, takÏe na tomhle poli jsem
nebyl moc vidût. Sice jsme s kapelou
objeli celou republiku, ale na vy‰‰í
umístûní to bylo málo. Kdybych
vydal desku, psalo by se o ní a lidem
bych byl víc na oãích. To se u mû ale
minimálnû rok nedûlo. Îádnou trvalou hodnotu jsem do svûta nevydal.
Jsem tak za své umístûní opravdu
rád. Tû‰í mû, Ïe jsem v hlavách lidí
poﬁád zÛstal a Ïe mi poslali hlas.
TakÏe si myslíte, Ïe kolegové, kteﬁí
album vydali, byli oproti vám ve
v˘hodû?
Je to tak. O tom kterém produktu se
mluví. MÛÏe to b˘t deska, ale mÛÏe
to b˘t i nûjaká ta kauza. To zpûvákovi vÏdycky pomáhá. KdyÏ je ãasto
vidût a pí‰e se o nûm, a nemusejí
u toho b˘t ani fotky, a urãitû si na nûj
ostatní vzpomenou. Karel Gott ﬁíká,
a má to od Franka Sinatry, Ïe je vlastnû jedno, co o vás pí‰ou, hlavnû Ïe
napí‰ou správnû va‰e jméno. (smích)
Ve Slavíkovi jste byl pûtkrát
druh˘, na první místo jste zatím
nedosáhl. Máte tyhle ambice?
Jéje, ambic a tuÏeb mám spoustu!
Poﬁád po nûãem touÏím. Jak jste ﬁekl,
v posledních deseti letech jsem byl
pûtkrát druh˘ – za Karlem Gottem. Je
to ale v zásadû pﬁíjemné. Je lep‰í b˘t
druh˘m, protoÏe to vysnûné první
místo máte poﬁád pﬁed sebou a motivuje vás to jít nûkam dál... Ale o tom
to celé není. Jsem rád, Ïe jsem na té

opravdové ‰piãce mohl b˘t pomûrnû
dlouho. A samozﬁejmû se tam vrátím!
(smích)
K va‰emu novému „kombinovanému“ albu. Vydáváte DVD a CD se
záznamem dubnového koncertu na
Îofínû. Vyjádﬁil jste se, Ïe Îofín je
pro vás magické místo; ãím v‰ím?
Víte, já si rád kladu zdánlivû nedosaÏitelné cíle. Vyãetl jsem, Ïe na
Îofínû moc podobn˘ch koncertÛ
nebylo, buì se tam hrál jazz ãi soul
nebo klasika, tﬁeba koncert sólové
harfenistky. Chtûl jsem to zmûnit
a bavilo mû to, bylo zajímavé sledovat a b˘t v napûtí, jestli se to povede.
A povedlo! Taky na mÛj koncert pﬁi‰li lidi, kteﬁí by asi jinak na Îofín
ne‰li. Chtûl jsem jim ukázat, Ïe je to
opravdu krásn˘ dÛm, kter˘ má historii a stojí na úÏasném místû. Na DVD
je to vidût i sly‰et, myslím, Ïe se to
tam podaﬁilo zachytit. Koncert byl
skvûle ozvuãen˘ i nasvícen˘
a k tomu v‰emu hrálo i zdobení sálu.
Z nahrávky ãi‰í úÏasná energie
a nálada. Mám za to, Ïe se tohle
album hodí i k VánocÛm, kdy se snad
ãlovûk i tro‰iãku zastaví. Cel˘ rok
bûháte, ale kolem Vánoc by mûlo b˘t
relativnû víc klidu. Tﬁeba i s dobr˘m
koncertem na Îofínû. (smích)

mavûj‰í, je to vût‰í v˘zva. Písnû, které
hrajeme s kapelou, tedy s bigbítem,
jsme pﬁearanÏovali, a na koncert jsem
si pozval i smyãcové kvarteto
a Ondru Klímka. To je multiinstrumentalista, kter˘ hraje na kdeco.
V‰ichni pospolu jsme písním dávali
akustick˘ háv. Je krásné, kdyÏ vûc, na
kterou jste nûjak zvykl˘, najednou
kvete jinak. Po zmûnû aranÏe je to
poﬁád ona písniãka, ale v jiném, ﬁekl
bych, kabáteãku. To se t˘ká skoro
v‰ech vûcí na novém DVD.
Kolik vám to dalo práce?
Hodnû. S kaÏdou vûcí jsme si
dÛkladnû pohráli, pﬁearanÏovávali
jsme ji barevnû, co se t˘ãe nástrojÛ
i tempa. Ve zku‰ebnû jsme se s kaÏdou písní dlouho mazlili. A v˘sledek
stojí za to, je opravdu dobr˘. Písniãky znûly dobﬁe, i kdyÏ tro‰ku jinak.
Bylo bolestné vyﬁazovat písniãky,
které se na DVD a CD neve‰ly?
Bylo! Ale to se nûkdy stává. Vyﬁazoval jsem já, ale opravdu s tûÏk˘m
srdcem. Na‰tûstí se to net˘kalo deseti, ale jen dvou, tﬁí písní.
Hlídal jste si i obrazovou kvalitu
DVD?
Hlídal, a i tohle se docela povedlo.
KaÏdé natáãení samozﬁejmû záleÏí na

Album má v˘pravn˘, honosn˘
obal. Asi vám hodnû záleÏelo i na
nûm…
Urãitû! Lidi nejdﬁív vidí a teprve pak
sly‰í. Souhlasím s tím, Ïe obal desky
prodává. V rámci moÏností si tak obaly
sv˘ch alb hlídám. Je pﬁitom dobré
poradit se s lidmi, kteﬁí jsou nezaujatí.
Doma jsem samozﬁejmû nejlep‰í, ale ta
deska doma nezÛstane. Booklet a jeho
zpracování je tedy kolektivní práce.
V tomhle pﬁípadû je opravdu krásn˘.
Jsou tam fotky z koncertu, rÛzné informace, je hezky graficky vyﬁe‰en. Prostû se povedl. To je dÛleÏité vÛãi tûm,
kteﬁí si komplet koupí. Konec koncÛ
i já, kdyÏ uÏ si koupím nûjakou desku,
chci u ní mít krásn˘ obal. Celé album
beru jako artefakt. Nuly a jedniãky,
empétrojky a dal‰í digitální formáty –
to je dobrá vûc, ale mít v ruce krásn˘
pﬁedmût, to je vûc druhá. A pro mû
hodnû dÛleÏitá.

Od zaãátku jste plánovali komplet
DVD a CD?
Ano, i kdyÏ prostor na CD i DVD je
trochu omezen˘, takÏe se na nû
úplnû cel˘ koncert neve‰el. Je tam
ale samozﬁejmû jeho drtivá vût‰ina,
to nejpodstatnûj‰í! Atmosféﬁe diskÛ
to neubralo. Ale zpátky k va‰í otázce:
od zaãátku byly snímány jak obraz,
tak zvuk. DVD tak doprovází cédéãko. Ne kaÏd˘ má v autû d˘víd˘ãko.
(smích)
Na Ïofínském koncertû jste se
vydali do vod akustického zvuku,
coÏ nedûláte moc ãasto…
Obãasnou transformaci elektroniky
do akustick˘ch vod, jak ﬁíkáte, mám
rád. V takovém pﬁípadû musíte zahrát
v‰echno naprosto pﬁesnû, protoÏe
v akustické podobû vylézají mnohem
víc chyby. Ale o to je tahle vûc zají-
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TakÏe vûﬁíte i tomu, Ïe jsou ohlídány moÏnosti podvodÛ?
Pokud vím, úplnû fal‰ovat tu nejde.
Z jednoho mobilu jde poslat jenom
jeden hlas. Samozﬁejmû si jeden ãlovûk mÛÏe koupit milión mobilÛ nebo
milión karet, ale vûﬁíte tomu? Otázka
je, jak to v minulosti probíhalo s tûmi
povûstn˘mi koresponìáky. Já jsem
ale ãlovûk, kter˘ hledá spí‰ pozitivní
stránky vûcí. Vûﬁím tedy, Ïe se s hlasy
nemanipuluje.

Kolik kamer a jeﬁábÛ vám rozpoãet dovolil?
·est kamer plus nûjaké na jevi‰ti
a jeden jeﬁáb. Není to moc. Pak
hodnû záleÏí na stﬁihu. My – tedy
myslím muzikanty – jsme pﬁi koncertu nelítali po hrazdách, nebyla to
Ïádná divoãina; pak je zapotﬁebí si
pohrát se stﬁihem. Stﬁíhá se rÛznû na
muzikanty, do publika a tak. Zkrátka
– ãeho se nemÛÏe docílit kamerami,
to se dotáhne stﬁihem. Ale hezky,
s citem, aby to neubralo atmosféﬁe
toho koncertního veãera.
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ANETA LANGEROVÁ NA RADOSTI
Autenticita. Osobitá melodika.
Silné příběhy – takové je nové album
Anety Langerové.
Nová studiová deska navazuje na
titul Pár míst, kter˘m si Aneta splnila svÛj sen, kdyÏ ke spolupráci pﬁizvala vynikající smyãcové trio a svou
dosavadní tvorbu pﬁedstavila v akustické podobû. Písnû v intimní atmosféﬁe získaly naléhavûj‰í rozmûr
a album sklidilo velk˘ úspûch u kritikÛ i fanou‰kÛ.
Stejnû naléhavá, ale i hravá je její
nová deska. Spolu s klavíristou,
hudebním skladatelem a producentem Jakubem Zitkem pracovali dva
roky na písních, pÛvodní hudbû
a textech. Na albu Na Radosti naleznete 12 autorsk˘ch písní vyprávûjících o dívkách a Ïenách, které spojuje jejich ãistota, kﬁehkost ale souãasnû odvaha a odhodlání jít vlastní cestou. DokáÏí naslouchat svému vnitﬁnímu hlasu a nachází v sobû sílu pﬁekonat jakoukoliv pﬁekáÏku, kterou
jim Ïivot klade do cesty. Nûkdy
mohou b˘t okolím vnímány jako
jiné, jejich jinakost v‰ak pramení
z touhy vést dobr˘ Ïivot, ve kterém
jsou upﬁímné samy k sobû.
Fanou‰ci se uÏ teì mohou tû‰it na
jarní turné Na Radosti 2015, kde
Anetu doprovodí kapela, smyãcové
trio a piano. Koncerty budou symbolicky zahájeny v JiÏních âechách,
nedaleko místa, které desku inspirovalo.

AS001-2

Foto © 2014 Olga Špátová

Termíny jarního turné Na Radosti 2015
11. 2. Prachatice, Městské divadlo
12. 2. Třeboň, Městské divadlo J. K. Tyla
13. 2. Český Krumlov, Městské divadlo
16. 2. Kyjov, Kulturní dům
17. 2. Olomouc, Divadlo na Šantovce
18. 2. Znojmo, Městské divadlo
24. 2. Český Těšín, kino Central
25. 2. 2015 – Ostrava, DK Akord
26. 2. Brno, Sono centrum

27. 2. Hradec Králové, Klicperovo divadlo
09. 3. 2015 – Česká Lípa, KD Crystal
10. 3. Mladá Boleslav, Škoda auto muzeum
11. 3. Turnov, KC Střelnice
12. 3. Sokolov, Městské divadlo
13. 3. Plzeň, hudební ceny Žebřík, KC Depo
31. 3. 2015 – Pelhřimov, Městské divadlo
01. 4. Uničov, MKZ kino
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ZLATÉ ALBUM ONDŘEJE BRZOBOHATÉHO
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„Jsem nadšený z toho, že
moje hudba má tolik
posluchačů, kterým stojí
za to, aby si ji legálně
koupili. Je to pro mě velká
čest a z celého srdce jim
za to děkuji,“ dodal Ondřej
Brzobohatý při přebírání
Zlaté desky Supraphonu
za úspěšný prodej jeho
sólového debutu Identity.
Album vyšlo v květnu
a i půl roku po vydání
zůstává v hitparádě
nejprodávanějších
nahrávek (IFPI-ČR).
Brzobohat˘ ocenûní pﬁevzal
v rámci podzimní ãásti koncertního
turné. S Identity Tour se vrátí na koncertní pódia jiÏ opût od 19. 2. 2015.
Zaãátkem roku bude také jednou
z hvûzd finále ankety Îebﬁík 2014
Bacardi Music Awards – 13. bﬁezna
2015 v DEPO PlzeÀ.

Foto © 2014 Martin Kubica

Více na www.anketazebrik.cz
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TEREZA ČERNOCHOVÁ
CHYSTÁ NA JARO
NOVÉ ALBUM
Po sedmi letech od sólového debutu Small Monstrosities chystá Tereza âernochová na jaro 2015 u Supraphonu novinkové album. PÛjde o pÛvodní repertoár s ãesk˘mi texty, na nûmÏ se tentokrát zpûvaãka podílí i autorsky. JiÏ nyní je
zﬁejmé, Ïe písniãka ·krábnutí pojmenuje celé album. Text ZdeÀka Borovce, jenÏ
pÛvodnû vznikl na hudbu Milana Tesaﬁe pro Karla âernocha, nyní hudebnû
zpracoval Roman Hol˘. Ten také jako producent stojí za pﬁípravou celé desky.
PíseÀ ·krábnutí si do svého nového filmu Pohádkáﬁ, kter˘ mûl premiéru 6.
listopadu 2014 a vznikl v produkci Marlene Film, vybral reÏisér Vladimír Michálek, kter˘ jej realizoval podle scénáﬁe Marka Epsteina na motivy stejnojmenného
bestselleru Barbary Nesvadbové. V hlavních rolích úãinkují Jiﬁí Macháãek, Anna
Geislerová a poprvé v ãeském filmu i svûtová topmodelka Eva Herzigová. Strhující pﬁíbûh o osudové lásce a nemilosrdné lÏi rámuje i nov˘ videoklip, kter˘ Vladimír Michálek na píseÀ ·krábnutí natoãil s Terezou âernochovou.
Pro své fanou‰ky chystá Tereza âernochová v praÏské La Fabrika pﬁedvánoãní akustick˘ koncert, kter˘ se uskuteãní v úter˘ 16. prosince od 19, 30
hodin. „V té pﬁedvánoãní chaotice si s kolegy Tomá‰em Koudelkou a Davidem
Land‰tofem chceme zahrát nûco velmi pﬁíjemného, co máme rádi a nemusíme nad tím moc pﬁem˘‰let. Jednodu‰e pûkné písnû, jen tak, ve tﬁech. Vidût se
s na‰imi pﬁíznivci, popﬁát jim dobr˘ nov˘ rok a seznámit je s velk˘mi vûcmi,
které chystáme na jaro 2015… mou novou deskou a kapelou,“ dodává k programu koncertu Tereza âernochová.

S režisérem Vladimírem Michálkem

VÁNOČNÍ DÁREK
OD HELENY ŠTÁCHOVÉ

Foto © 2014 Marie Votavová

Její hlas je nezapomenutelný, rozpoznatelný a velice
tvárný. Pravidelně se o tom přesvědčují návštěvníci
Divadla Spejbla a Hurvínka, když jsou svědky toho,
jak rychle a pohotově se Helena Štáchová dokáže
převtělovat tu do Máničky a tu zase do paní Kateřiny.
„Souboj dvou postav rÛzného hlasového tembru, rÛzného charakteru i vûku
mám opravdu ráda. To je to krásné na mé práci,“ pochvaluje si Helena ·táchová, která svÛj hlas kromû oblíben˘ch loutkov˘ch postaviãek zapÛjãila
i ãeské verzi seriálové Lízy Simpsonové.
KdyÏ ji dnes posloucháte, ani by vás nenapadlo, Ïe lehkost, s níÏ Helena
·táchová známé hlasy vytváﬁí, je pouze zdánlivá. Jsou za ní totiÏ dlouhé
a dlouhé hodiny práce. „Zatímco paní Kateﬁina ‰la snadno, s Mániãkou to
bylo hor‰í. Má totiÏ umûl˘ hlas – fistuli. Vytváﬁení jejího hlasu pﬁipomíná jódlování,“ popisuje ﬁeditelka Divadla Spejbla a Hurvínka.
Supraphon potû‰il pﬁíznivce
Mániãky, ale pochopitelnû i Spejbla
a Hurvínka, nov˘m CD s nahrávkou
dûtského muzikálu Mikiho
Kirschnera, Robina Krále a Jiﬁího
·korpíka Jak s Mániãkou ‰ili v‰ichni ãerti. Album vy‰lo v listopadu
u pﬁíleÏitosti neuvûﬁiteln˘ch sedmdesátin Heleny ·táchové a mÛÏe b˘t
hezk˘m vánoãním dárkem pro malé
i vût‰í dûti.
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Foto © 2014 Martin Kubica

Foto © 2014 Veronika Strachová

S režisérem Vladimírem Michálkem natočila
videoklip k titulní písni Škrábnutí, která aktuálně
zní v jeho filmu Pohádkář.

Foto © 2014 Zdeněk Hejduk
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NEPOSLOUCHEJTO!
VYZÝVÁ SVÉ POSLUCAČE NA NOVÉM ALBU
KAŠPÁREK V ROHLÍKU!
Kašpárek v rohlíku jako zástupce hnutí BEJBYPANK, které spojuje ve své tvorbě kvalitní zábavu dětí a rodičů,
slibuje návrat k pankovým kořenům. Pank ale na novém albu nechápou autoři v hudebním slova smyslu, ale spíše
v přímosti a revoltě témat, které v nahrávkách zpracovávají.
Hudebnû je album NEPOSLOUCHEJTO! bez hranic, bejbypankovû
pestrá, od funky, pﬁes punk, rock aÏ
po elektroswing. Zde chce Ka‰párek
opût po svém vyuãovat hudebnímu
vkusu. Pankovû pﬁímá je v‰ak tematicky a textovû. V písniãkách se tak
posluchaãi stﬁetnou i s reáln˘m svûtem, napﬁíklad s problematikou t˘ran˘ch dûtí. Principál projektu David
Dvoﬁák k tomu ﬁíká: „Navazujeme na
kvalitní chytré písniãky pro dûti
a jelikoÏ jsme od pﬁírody zlobiví,
hraví a pomatení, nebude chybût
jako vÏdy lehkost, odstup a plácání
do kolen tzv. hihihi-hahaha styl. Ale
nûjak nám to tentokrát nestaãilo
a v pﬁirozeném dospívání jsme narazili i na témata reálného svûta, a tak
jsme si ﬁekli, Ïe se jich nebudeme bát
a na desku je pustíme. Nûkdy jen
upozorníme, jindy v mezích revoltujeme a diktujeme!“ Deska obsahuje
poprvé jednu skladbu v angliãtinû.

Smûrem k vûku Ka‰párek skuteãnû
dospívá od desky k desce a tematicky
za sebou pomalu nechává pouÏité
papírové pleny, ale na malé posluchaãe nezapomíná. „Nová deska
zaãíná opût v pﬁed‰kolním vûku, ale
zastavuje se aÏ nûkde tam, kde se
ãlovíãek rozhoduje zda vyroste a pﬁestane ‰lapat do kaluÏí nebo zda
zÛstane malej i kdyÏ s velikostí nohy
47!“, dodává principál a spolkne
souãástku stavebnice Merkur!
Autorsky naleznou posluchaãi na
albu písniãky o‰lehan˘ch bejbypankov˘ch matadorÛ jako je Márdi
z Vypsané fixy, Milan Cais z Tata
Bojs, principál Ka‰párka v rohlíku
David Dvoﬁák, Martin Horáãek ze
Sound Code. Hudební tváﬁ opût producentsky líãil Du‰an Neuwerth,
v patách s jeho bratrem Tomá‰em
a Martinem Horáãkem.
Novinkou je napﬁíklad autorská
spolupráce s Jaromírem ·vejdíkem

alias Jaromír 99, Andy Cermakem ze
Sunflower Caravan, a také se zpûvaãkou Monikou Naãevou na pozici
„DIRIGENT SLOV SENIOR.“ Ta se
kromû textové dramaturgie zaslouÏila i o spolupráci s ãeskou spisovatelkou Ïijící v Argentinû Markétou Pilátovou, která bude mít na desce dva
texty. Na desce by se u mikrofonu
nebo za nástroji mûli potkat interpreti z rÛzn˘ch ãástí ãesk˘ch hudebních
luhÛ a hájÛ: Márdi (Vypsaná Fixa),
Milan Cais (Tata Bojs), Dara Rolins,
Adrian T. Bell (The Prostitutes),
Klára Vytisková (Toxique), Ondﬁej
Bauer (Vosto5), Monika Naãeva,
Vojta Jágl (soused), Eli‰ka Dvoﬁáková
(Ka‰párek v rohlíku), Marek Doubrava (Hm…), Jiﬁí ·ponar (Ka‰párek
v rohlíku), Romana Neumanová
(Ka‰párek v rohlíku), Andy Cermak
(Sunflower Caravan), a dal‰í.
www.bejbypank.cz

8590070070079

Foto © 2014 Martin Kubica
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JITKA ČECHOVÁ OKOUZLENÁ SMETANOU
Mezinárodně uznávaná pianistka dokončila v roce 190. výročí narození Bedřicha Smetany
komplet nahrávek jeho klavírního díla.
„ZaÏívám pocit radosti ze zavr‰ení
kompletu, kter˘ urãitû odráÏí
v˘znamnou etapu mého profesního
bytí, a zároveÀ nostalgii, Ïe projekt
konãí. PﬁestoÏe jsem ve stejné dobû
natoãila i celou ﬁadu jin˘ch nahrávek sólov˘ch ãi komorních, vÏdy mû
tû‰ilo ponoﬁit se do Smetanova díla
a vûnovat se v koncentrovan˘ch etapách jen jemu. Pevnû vûﬁím, Ïe
nahrávky získají své místo na slunci,
a tím má ãinnost ve prospûch Smetany neskonãí, ale naopak vzroste díky
zájmu konkrétních poﬁadatelÛ
o zaﬁazení Smetanova nev‰ednû originálního odkazu do koncertních
sérií,“ dodává Jitka âechová, jejíÏ
podání klavírního díla Bedﬁicha
Smetany zaznûlo jiÏ na pódiích
v Nûmecku, Rakousku, Francii, ·v˘carsku, Anglii, ·panûlsku, Chorvatsku, Itálii, ale i v Brazílii, USA, Kanadû ãi v Japonsku, Jihoafrické republice a v Egyptû. „Obrovská ‰íﬁe, pestrost, mnohostrannost a moderní osobitost Smetanova klavírního odkazu
mû nepﬁestává fascinovat. Jsem vdûãna osudu za tuto nev‰ední moÏnost
proniknout díky nahrávce nejen do
svûta Smetanovy hudby, ale také do
jeho mimoﬁádné osobnosti, která tak
mnoho znamená pro na‰i hudební
historii, pﬁestoÏe do vínku Ïivota
dostala tolik pﬁekáÏek,“ pﬁemítá nad
skladatelov˘m dílem Jitka âechová
a doplÀuje: „Obrovsk˘m záÏitkem je

pro mû také reakce publika v rÛzn˘ch koutech svûta, která napovídá,
Ïe Smetana a jeho klavír koneãnû
nachází své obdivovatele a zastánce
i v 21. století.“
Jitka âechová studovala na konzervatoﬁi v Praze u prof. Jana Novotného,
na AMU u prof. Petera Toperczera,
postgraduálnû se vzdûlávala napﬁíklad u Eugena Indjice v PaﬁíÏi a Vitali
Berzona ve Freiburgu. Je laureátkou
ﬁady mezinárodních soutûÏí, koncertuje v mnoha evropsk˘ch zemích
i v zámoﬁí. Spolupracuje s v˘znamn˘mi domácími i zahraniãními orchestry a vystupuje se sólov˘mi i komorními programy. Je pravidelnû zvána na

velké hudební scény a festivaly (PraÏské jaro, Graz, PaﬁíÏ, Alte Oper Frankfurt, Baden-Baden, Bodensee Festival,
âesk˘ Krumlov, Moravsk˘ podzim,
Edinburgh, Bamberg, JanáãkÛv máj,
Ticino Musica). Intenzivnû se vûnuje
také komorní hudbû a jako pianistka
Smetanova tria (Jiﬁí Vodiãka – housle,
Jan Páleníãek – violoncello) vystupuje v rámci kombinovan˘ch programÛ
tria rovnûÏ sólovû. TûÏi‰tû repertoáru
Jitky âechové je v dílech ãesk˘ch
autorÛ, vedle Dvoﬁáka, Janáãka a MartinÛ hraje pﬁedev‰ím Bedﬁicha Smetanu. Natoãila jiÏ ﬁadu úspû‰n˘ch CD –
jak sólovû, tak jako klavíristka Smetanova tria.
Foto © 2014 Martin Kubica

Pianistka Jitka âechová uzavﬁela
nyní sedm˘m dílem dosud nejkompletnûj‰í nahrávku klavírního díla
Bedﬁicha Smetany. Díky jejímu nasazení a bezchybné interpretaci tak
máme pﬁíleÏitost ocenit tuto pozoruhodnou a nedocenûnou vrstvu Smetanova díla v kontextu nejvût‰ích
klavírních skladatelÛ 19. století.
Poslední album ze sedmidílné kolekce, která obsahuje celkem 8 CD, vy‰lo
koncem listopadu. Nahrávka je rovnûÏ k dispozici v digitální podobû na
iTunes ãi Supraphonline.
„S pomocí a milostí boÏí budu jednou v technice Lisztem, v komponování Mozartem,“ poznamenal si Bedﬁich Smetana do deníku v lednu
1843. V té vûtû je v‰echno odhodlání
a dÛvûra ve vlastní talent, které devatenáctiletého skladatele pﬁimûly –
navzdory rodiãÛm – odejít do Prahy
za dal‰ím studiem a které z nûj posléze uãinily jednoho z nejslavnûj‰ích
ãesk˘ch skladatelÛ. Zaãátek této
cesty se vyznaãoval velmi nejist˘mi
existenãními podmínkami a mlad˘
Smetana tady musel prokázat velkou
houÏevnatost. Nová nahrávka Jitky
âechové pﬁiná‰í jeho rané skladby
z let 1845–1846, z období intenzivních studií a poãátku samostatné
umûlecké dráhy. Mnohé z nich jsou
na CD nahrány poprvé, nûkteré
pozdûji vyuÏil ve sv˘ch pozdûj‰ích
dílech, nebo je revidoval.
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GRAMOTINGLTANGL JANA WERICHA
Supraphon ve spolupráci s Českým rozhlasem vydal v kompletu osmi CD pořady Gramotingltangl
s Janem Werichem. K posluchačům se tak dostávají méně známé a pozapomenuté nahrávky, které
potěší všechny příznivce Werichova nestárnoucího vyprávění. Od narození tohoto dramatika, herce
a v autorské dvojici s Jiřím Voskovcem významného představitele meziválečné divadelní avantgardy
a posléze i poválečné české divadelní kultury uplyne začátkem února 110 let.
n˘m zpÛsobem rozvíjel úvahy na nejrÛznûj‰í témata. Podveãerních pÛlhodinek, ve kter˘ch vystoupil, byly více
neÏ tﬁi desítky. V archivu âeského rozhlasu se nalezlo jedenáct z nich. Vût‰ina ztracen˘ch ãástí byla doplnûna pro
nov˘ CD komplet amatérsk˘mi
nahrávkami rozhlasov˘ch poﬁadÛ
z archivu sbûratele Karla Koli‰e.
Technika dokázala propojit profesionální záznam s tím amatérsk˘m.
Na osmi CD se tak díky âeskému rozhlasu a Supraphonu k posluchaãÛm
dostává Werichovo vidûní svûta, jeho
vyprávûn˘ch my‰lenek s charakteristick˘m vtipem, postﬁehem, citem
a inteligencí tvoﬁivého génia.
„Kromû poﬁadÛ Táto, povídej! jde
v tûchto Gramotingltanglech o jednu
z nejdÛleÏitûj‰ích spoluprací Jana
Wericha s âeskoslovensk˘m rozhlasem,“ komentoval to Robert Tamchy-

na, jenÏ se podílel dramaturgicky na
kompletaci archivních nahrávek za
âesk˘ rozhlas. Lidé si poslechnou
napﬁíklad jeho úvahy O hudbû,
O seznamování, O rybách, O jídle,
O minul˘ch Ïivotech, O psech,
O záhadách, O nepﬁejícnosti, O radosti, o lidstvu a o pravdû, O staroÏitnostech, O stra‰idlech, O ‰pionáÏi,
O snech, O mládeÏi, O lovech,
O dopravních stráÏnících, O mravencích a O pirátech. Nûkteré úryvky se
objevily na dﬁíve vydan˘ch CD Poklady z archivu, Delikatesy a Jan Werich
a Miroslav Horníãek na Kampû.

Kresba – archiv Karla Koliše
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Gramotingltangl byl poﬁad Jiﬁího
Suchého, vysílan˘ od ﬁíjna 1965
vpodveãer âeskoslovensk˘m rozhlasem na tehdy novém vlnovém rozsahu velmi krátk˘ch vln. Oblíbené pÛlhodinky se vysílaly aÏ do léta 1968
a jejich celkov˘ poãet pﬁesáhl 600.
Vedle Suchého v tomto poﬁadu chytr˘ch úvah doplÀovan˘ch hudbou
z gramofonov˘ch desek k posluchaãÛm promlouvali Miroslav Horníãek,
Ivan Vyskoãil, Jiﬁí ·litr a nûkolik dílÛ
uvádûla i dvojice Miroslav ·imek
a Jiﬁí Grossmann.
Jan Werich se pﬁed rozhlasov˘m
mikrofonem objevoval nepravidelnû
od léta roku 1967 a sv˘m nezamûnitel-
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