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Dagmar Pecková umí hříšnice
dokonale. Právě teď jí vychází
ojedinělé album nazvané
právě Hříšnice. Pecková na
něm září v rolích dávných
žen, které byly
z nejrůznějších důvodů
dohnány k hříchům, a každá
se s nimi vyrovnávala po
svém. Známá mezzosopranistka jde doslova na dřeň
jejich pocitům, prožitkům
a duševním zákoutím.
Občas jí v tom pomůžou
pěvečtí kolegové Peter
Mikuláš a Ivana Veberová
a ve všech skladbách pak
Slovenská filharmonie
s dirigentem Aleksandarem
Markovićem. Výsledkem je
album, jaké tu ještě nebylo.
Což ale právě u Dagmar
Peckové nepřekvapí.
Tahle diva často přichází
s projekty, které nečekáme,
ale naprosto nás pohltí.
Stejné je to i s Hříšnicemi.

DAGMAR
PECKOVÁ
HŘÍŠNICE
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Prohlásila jste, Ïe drtivá vût‰ina
mezzosopránov˘ch rolí jsou právû
hﬁí‰nice! Opravdu to tak je?
Opravdu, i kdyÏ vlastnû nevím,
proã. MoÏná je to barvou hlasu. Je
pravda, Ïe existuje i nûkolik podobnû
dramatick˘ch sopránov˘ch rolí, ale
u mezzosopránu je to pﬁíznaãnûj‰í.
Pﬁece jenom má vût‰í moÏnosti temného vyjádﬁení du‰evních stavÛ,
vykreslení rÛzn˘ch zákoutí lidského
vnímání. Mezzosoprán je tak pro role
hﬁí‰nic a dramatické postavy vÛbec
pﬁímo pﬁedurãen. KdyÏ se na to podíváme, jedna mezzosopránová postava vedle druhé takové opravdu jsou.
Tedy buìto svÛdnice nebo vraÏednice. A tak jsem se do tohoto projektu
vrhla po hlavû.
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SPIRITUÁL KVINTET 55 LET
HUDBOU PROPOJENÝ SVĚT

TEREZA ČERNOCHOVÁ
ŠKRÁBNUTÍ

RANGERS
ZLATÁ KOLEKCE

Letošní významné půlkulaté jubileum Spirituál
kvintetu oslavuje albová krabička s bonusy!
Kolekce legendárních alb, archivních objevů
a zajímavých bonusů.
Vychází 13. 3.

Po sedmi letech nové album!
Tereza sází na harmonii hudební hravosti
a pěveckého citu.
Mezi autory písní jsou Roman Holý, Lenka
Dusilová, Dan Bárta, ale i sama zpěvačka.

Bez mála osmdesát skladeb z období 1968 až 1999.
Nezapomenutelné folk & country hity
romantické i humorné. Rangers vždy sympaticky
civilní a melodičtí nyní v nejlepším výběru
na třech CD.
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Asi máte tyhle dramatické role
plné emocí ráda!
Ano. Ne kaÏd˘ tohle dostal do
vínku. Je to nejenom hlasem, kter˘
mi byl dán, ale celou mou bytostí.
Nutí mû to zam˘‰let se nad tûmi
postavami, jít za nimi aÏ do morku
kostí, sáhnout si aÏ na dno vlastní
du‰e. Ty figury v sobû probudit tak,
abych je mohla pﬁedávat dál.
Nacházela jste v jednotliv˘ch
postavách i nûco ze sebe?
No… nikdy jsem to nedotáhla tak
daleko, Ïe bych zabila svého manÏela sekerou v koupelnû nebo Ïe bych
v zápalu emocí zabila vlastní dûti.
I kdyÏ nûkdy bych se tomu nedivila!
(smích) Ale kdyÏ si vezmete antickou dobu, v‰echny ty velké tragédie
Sofokla a Euripida, a velké biblické
pﬁíbûhy, a jedna ku jedné je pﬁevedete do dne‰ka, tak to tam v‰echno je!
Îijeme v moderní dobû, máme
v‰echno, na co si vzpomeneme
a mûlo by nám b˘t dobﬁe. Pﬁesto lidé
ãasto nevidí jiné v˘chodisko, neÏ
sebevraÏdu nebo vraÏdu. Nebo t˘rání
ãi zneuÏívání dûtí. Z historie jsme se
vÛbec nepouãili. A vlastnû nás to ani
moc nezajímá. KdyÏ se dneska nûkoho zeptáte, kdo to byly Klytaiméstra
nebo Élektra, kdo to ví?
TakÏe se va‰e album Hﬁí‰nice dá
tak trochu chápat i jako osvûta?
Tak trochu ano. Chci posluchaãÛm
ﬁíct, Ïe se ãlovûk mÛÏe pﬁes du‰i,
a tﬁeba pﬁes odpu‰tûní, posunout dál.
Já sama jsem na jevi‰ti ãtyﬁiatﬁicet let.
Za tu dobu jsem si pro‰la lecãíms, byla
jsem ve stresu, dostávala jsem se do
situací, kdy jsem si myslela, Ïe uÏ to
dál nejde. Nebo Ïe prostû uÏ dál
nechci. Ale najednou jsem potkala ãlovûka, kter˘ mi ohromnû pomohl.
Pomohl mi oãistit si du‰i od v‰ech
tûch nánosÛ, o kter˘ch jsem mluvila.
Album – a následné koncerty – jsou
koncipovány do podoby hﬁíchu,
odpu‰tûní a Ïití pro dobro. Chtûla jsem
tím lidem ukázat, Ïe zdánlivû bezv˘chodná situace nemusí b˘t bezv˘chodná. Îe ze spousty tûÏk˘ch Ïivotních situací se pﬁes pozitivní my‰lení,
odpou‰tûní a vyãi‰tûní du‰e dá dostat.
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AÈ chceme nebo ne, hﬁí‰nice nás
pﬁitahují. Ty povahy, které se nikomu a niãemu nepodvolí. Je v tom
cosi vzru‰ujícího. Podobû vzru‰ující
je va‰e deska…
Doufám. Jenom jedna z tûch m˘ch
albov˘ch hﬁí‰nic se od v‰ech tûch
ostatních trochu li‰í. Je to, ﬁekla
bych, taková „sopránová pozitivní“
role. Jde o Marii Magdalenu, napravenou hﬁí‰nici. Jako jediná z celého
cédéãka vidí v˘chodisko v odpu‰tûní, ve kﬁtu a pokraãování jakési zapoãaté cesty dál. V‰echny ostatní jsou
hﬁí‰né, vilné, lascivní, vraÏedkynû
manÏelÛ nebo dûtí. Tam je to drama.
Ty jsou potrestány. Jediná, která
nedojde potrestání, je Médea.

Tím ãlovûkem, kterého jste zmínila,
myslíte profesora Williama Diddena?
Ano. Pan profesor mû potkal právû
v takové zdánlivû bezv˘chodné situaci, kdy jsem chtûla pﬁestat zpívat. Byla
jsem natolik vyãerpaná a poznamenaná zdej‰í kulturní obcí, Ïe jsem se
v tûchto sférách uÏ dál nechtûla pohybovat. Mûla jsem pocit, Ïe uÏ nemám
co pﬁedat a ani uÏ nechci nic pﬁedávat.
UÏ to prostû ne‰lo dál. A pan profesor
mi ﬁekl: je‰tû neÏ s tím pra‰títe, zkusíme nûco udûlat. Oãistil mi du‰i. Dal
mi rÛznou literaturu, osvûtlil mi víru
v sebe a v Boha. A nauãil mû dotknout
se pﬁes meditaci vlastní du‰e. To, co ve
mnû bylo hluboko zakopáno, tedy
vá‰eÀ k muzice a touhu pﬁedávat její
sdûlení posluchaãÛm, ze mû zase
dostal ven. Pochopila jsem, Ïe kdyÏ je
ãlovûk na dnû, nemusí je‰tû b˘t v‰emu
konec. Právû on byl jedním z tûch,
díky kter˘m mohl vzniknout i projekt
Hﬁí‰nice.

Urãitû bylo zajímavé sledovat, jak
se rÛzní skladatelé s tûmi dramatick˘mi a tragick˘mi pﬁíbûhy vypoﬁádali…
To tedy jo. Zajímalo mû, jak˘mi
zpÛsoby ty sloÏité a osudové pochody
odehrávající se v hlavách jednotliv˘ch postav zpracovali. Nejvíc mû
samozﬁejmû zajímal Strauss. V Salome a v Élektﬁe, v jeho prvních dvou
operách, se tyhle vûci objevují zﬁetelnûji, neÏ v jeho pozdních operních
opusech. Salome a Élektra jsou antické, biblické hrdinky, tam je tedy zpracování jejich psychiãna nabíledni
a Strauss se s tím popasoval nádhernû. Vidíte to tﬁeba i v barvení orchestru. Doslova cítíte, jak se Klytaiméstra
trápí. Jak ji to v‰echno Ïdíme, jak jí to
rozdírá du‰i a celé nitro, jak nevidí
v˘chodisko. Má pocit, Ïe kdyÏ dennû
nûkoho nezabije, minimálnû nûjaké
zvíﬁe, nedojde klidu. A ve finále skuteãnû její du‰e klid nenajde. I proto, Ïe
se snaÏí sm˘t krev krví. Na druhé stra-
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nû ale její hﬁíchy mají své dÛvody.
A podobnû zajímavé, dramatické
a nároãné na umûlecké uchopení jsou
i ostatní postavy. KaÏdá mince má
vÏdycky dvû strany. Ohromnû mû
bavilo v‰echny tyhle záleÏitosti objevovat. Pronikat do nich. Dát je pak do
hlasu a nûjak˘m zpÛsobem vyjádﬁit.
I kdyÏ jsem k tomu nemûla ani masku,
ani kost˘m, ani jevi‰tû.
Na albu zpíváte v nûkolika jazycích; mluvíte jimi?
Nûkter˘mi ano, i kdyÏ ne v‰emi
plynnû. Latinsky jenom zpívám,
hlavnû oratoria. Latina je zajímavá
ﬁeã a zpívá se na ni dobﬁe. Ve francouz‰tinû zpívám bûÏnû, ale mluvím
spí‰e pasivnû. Musím ale ﬁíct, Ïe
jsem ve Francii nûjak˘ ten ãas strávila a jazyku jsem se tu vûnovala velice
poctivû. Snad se to do mého podání
francouzsky napsan˘ch postav promítlo. No a nûmãina je dneska uÏ
skoro moje mateﬁ‰tina. A protoÏe
tenhle jazyk i se v‰emi jeho nuancemi tak dobﬁe znám, jsem velmi dobﬁe
schopná vystihnout rÛzné polohy
a du‰evní pochody Ïen napsan˘ch
v nûmãinû. V tomhle pﬁípadû tedy
Kundry a Klytaiméstry.
Jaká byla nahrávací spolupráce se
Slovenskou filharmonií?
Naprosto perfektní. Slovenskou
filharmonii jsem znala z doby, kdy
jsem s ní vystupovala v Bratislavû
pﬁi otevﬁení zrekonstruované Reduty. Pﬁi‰la jsem na zkou‰ku a byla to
úplnû jiná zku‰enost, neÏ jsem mûla
tehdy v Praze. Na Slovensku mû
mûli rádi a k tomu se pﬁedvedli jako
prvotﬁídní muzikanti. Hráli nádhernû a souãasnû pokornû k provádûn˘m skladbám. Byl to pro mû velk˘
záÏitek. No, a kdyÏ pﬁi‰la my‰lenka
na tuhle desku, oslovila jsem Slovenskou filharmonii. Po urãit˘ch
peripetiích s dirigentkou, která to
nakonec vzdala, se k vûci dostal
Aleksandar Markoviã. Musím ﬁíct,
Ïe jsem byla tímhle dirigentem
doslova nad‰ená! Znal literaturu
a byl pﬁipraven na pût set procent.
A ohromnû tu muziku cítil.
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A s radostí, byÈ jde vût‰inou o skuteãné lidské tragédie…
Ano, s radostí. Baví mû si tyhle pﬁíbûhy ãíst, baví mû poznávat nové
vûci. Antika a Bible jsou toho plné.
Spousta muziky se zab˘vá právû touhle dobou. Tak jsem zaãala hledat,
bádat a vym˘‰let – a pﬁi‰la jsem
právû na takovouhle „hﬁí‰nou“ dramaturgii desky.

TakÏe nepﬁekvapí, Ïe na desce
jsou i dvû ãisté orchestrálky!
Je tam Bacchanale ze Samsona
a Dalily od Camilla Saint-Saënse
a Tanec sedmi závojÛ z opery Salome
Richarda Strausse. Slovenská filharmonie to samozﬁejmû hraje úÏasnû.
Jsou to ty chvíle na desce, kdy uÏ
není potﬁeba slov – a jenom se pﬁed
vámi valí ta obrovská muzika. Vy pak
jenom sly‰íte to tûlesno, ten chtíã, ty
orgie… Jsou to dva body, které album
posunují je‰tû kamsi dál.
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Po sedmi letech od vydání
debutového alba Small
Monstrosities přichází Tereza
Černochová s novinkou,
která ji představí jako
zpěvačku ryze osobitého
stylu, ale také jako
spoluautorku písní, jež
několik let zrály a vyvíjely se.
Album Škrábnutí vznikalo
v produkci Romana Holého
a svými texty přispěli i Lenka
Dusilová, Alena Rytířová
či Dan Bárta. Album vychází
13. března 2015 a zpěvačka
ho pokřtí v rámci koncertů
v brněnském Metro music
baru a v pražské La Fabrice.
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TRPĚLIVĚ HLEDÁM SVŮJ STYL,
ŘÍKÁ TEREZA ČERNOCHOVÁ
A VYDÁVÁ NOVÉ ALBUM ŠKRÁBNUTÍ
Tereza âernochová k procesu vzniku alba poznamenává: „S Jiﬁím
Hutárkem, kolegou z b˘valé kapely,
jsme vysedávali v jeho pokojíku na
brnûnském sídli‰ti a on mi pou‰tûl
svoji muziku, pak mi dal mikrofon,
aÈ zpívám. Se skepsí jsem to pou‰tûla Romanovi Holému, a on ﬁekl, Ïe je
to super, aÈ na to seÏenu texty. Já
chtûla, aby byly v ãe‰tinû. Sedûla
jsem mnoho hodin s textaﬁi, vykládala jim svoje osobní peripetie, my‰lenky a pocity. Jindy jsme jen sedûli
a mlãeli, koukali do papíru, okusovali tuÏku a já mûla pocit, Ïe to nikdy
nedáme dohromady. Obãas mû nûco
napadlo, v‰ude jsem nosila papír
a tuÏku a psala si poznámky, pak jim
to dala pﬁeãíst a zaãalo to zapadat.
Hodnû mi to dalo. Potﬁebuji se rozvíjet víc a víc. Trpûlivû hledám svÛj styl
jak v hudbû, tak v textu, zkrátka
nikoho nenapodobuji a jsem pﬁesvûdãená, Ïe album ·krábnutí mû
k tomu posunuje.“
Tereza âernochová svoji novinku
posílá do svûta uÏ jako vyzrálá zpûvaãka. V jejím hlase je nûha, tajem-

ství a jakási vzru‰ující temnost, nadhled, ale i muzikantská hravost. Tenhle koktejl zdánlivû nesourod˘ch
ingrediencí fantasticky míchá, a to
nejen v titulním songu, kter˘ si do
svého nového filmu Pohádkáﬁ vybral,
reÏisér Vladimír Michálek.
·krábnutí je odkazem na píseÀ
·krábnutí, o kterém svût neví, kterou
s textem ZdeÀka Borovce pﬁed lety
jemnocitnû nazpíval Karel âernoch.
Jeho dcera stejn˘ text, lehce modifikovan˘ do Ïenské v˘povûdi, magicky
podává ve skladbû Romana Holého.
Ten je jako autor ãi spoluautor hudby
podepsan˘ pod vût‰inou písní, je
producentem desky a hlavním
doprovodn˘m muzikantem, programujícím základy, hrajícím na syntezátory, ale i na kytaru nebo bezpraÏcovou basu, která desce pomáhá
dotvoﬁit specifickou melancholickou
náladu. Bonbónkem alba je cover
skladby Andûlé osmdesátkové kapely Dr. Max, kter˘ do alba zapadá, jako
by byl sloÏen právû teì a právû pro
Terezu âernochovou.

âernochová se jako spoluautorka
podepsala pod tﬁi písnû – Polibky
snílkÛ s Milanem Princem, V‰eobjímák s Martinou Procházkovou a Vem
si mû s Romanem Hol˘m. Písniãku
PÛl otextovala Lenka Dusilová se
sv˘m bratrem Markem. AÏ nastane
záﬁí napsala zpûvaãce „na tûlo“
Alena Rytíﬁová, dcera slavného textaﬁe ZdeÀka Rytíﬁe. O dal‰í texty se
postarali Dan Bárta s AlÏbûtou Plívovou nebo Vratislav ·lapák.

Nové album Terezy âernochové je
rozhodnû „‰krábnutím“, o kterém by
svût mûl vûdût a které pozornému
posluchaãi zajede pod kÛÏi. Supraphon je vydá v pátek 13. bﬁezna 2015
na CD i v digitálních servisech.
Vydání CD podpoﬁí koncertní série,
jeÏ odstartuje 31. bﬁezna v Brnû
a v dubnu bude pokraãovat v Ostravû, Krnovû a Tﬁebíãi. PraÏsk˘ koncert
spojen˘ s kﬁtem alba se uskuteãní
7. dubna v hole‰ovické La Fabrice.

ŠKRÁBNUTÍ / AKTUÁLNÍ KONCERTY:
31. 3. Brno, Metro music bar, KŘEST CD / host Lenka Dusilová
02. 4. Ostrava, klub Hudební bazar
03. 4. Krnov, Kofola klub
04. 4. Třebíč, klub Béčko
07. 4. Praha, La Fabrika, KŘEST CD / host Lenka Dusilová
7. 4. 2015 on-line přenos koncertu a křtu CD na ceskatelevize.cz

Foto © 2015 Lukáš Kadeřábek
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MIROSLAV PALEČEK
JE DO JEŽKÁREN BLÁZEN
Stonožka, Šaty dělaj’ člověka nebo Život je jen náhoda – i tyhle písně najdeme s dvanácti dalšími na albu příznačně
nazvaném Ježkárny. Písničkář Miroslav Paleček na desku nahrál kolekci legendárních šlágrů trojice Jaroslav Ježek
– Jiří Voskovec – Jan Werich. Poprvé k nim přišel díky zpěvníkům svého bratra. Psal se rok 1954 a písně
Osvobozeného divadla Palečka navždy chytly. Na album jim dal nový kabát: nahrál je po svém, ale s pietou. Tak, jak
si zaslouží. Ježkárny tak potěší jak Palečkovy fanoušky, tak příznivce českého folku obecně a určitě i milovníky
tvorby slavného Osvobozeného divadla.
Z desky ãi‰í ohromná radost
a pohoda. Byla radostná i práce
na ní?
Velice. Ty písniãky mi ostatnû
dûlají radost uÏ nûkolik desítek let.
Vlastnû od té doby, co je znám.
A je‰tû vût‰í od chvíle, kdy jsem se
jich pár nauãil a hraju je. A hlavnû:
splnil jsem si svÛj Ïivotní sen. O to
vût‰í radost mám, kdyÏ se na tuhle
desku podívám.

S my‰lenkou na album JeÏkárny
jste údajnû pﬁi‰el uÏ pﬁed patnácti
lety. Proã byla cesta k jeho realizaci
tak dlouhá?
V‰echno chce svÛj ãas, to za prvé.
A za druhé – kdyÏ mû to tenkrát
napadlo, byla to obrovská troufalost.
Tehdy jsem umûl pût nebo ‰est JeÏkov˘ch písniãek a v návalu radosti jsem
si ﬁekl: pût písní, to je na album málo,
tak je doplním sv˘ma písniãkami,

které jsem napsal pod JeÏkov˘m vlivem. Za pár dní se samozﬁejmû ukázalo, Ïe to byl naprosto ‰ílen˘ nápad.
Tak jsem ho hned zavrhl.
A pﬁibíral jste dal‰í JeÏkovy písniãky…
Udûlal jsem si v˘bûr patnácti písní,
které se mi hudebnû i textovû líbily
a které bych zvládnul. A pomalu
jsem se je zaãal uãit. Ne‰lo to nijak

rychle. UÏ svoji první JeÏkárnu jsem
se uãil tﬁi nebo ãtyﬁi mûsíce. Bylo to
v roce 1973. Na‰el jsem ji ve zpûvníãku, kter˘ mi tehdy pÛjãil Petr NároÏn˘. Vlastnû jsem tenkrát na kytaru
ani moc neumûl. Netvrdím, Ïe toho
dneska umím hodnû, ale v té dobû
jsme hráli úplnû jinak. A já jsem tu
písniãku chtûl zahrát tak, jak ji JeÏek
napsal, se v‰emi akordy, ne jenom na
dva nebo na tﬁi. Proto mi trvala tak
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dlouho. Mimochodem – Petr mi
tehdy tûch zpûvníkÛ pÛjãil víc, a já
jsem mu je dodnes nevrátil.
Statistik by asi ﬁekl: patnáct písniãek, patnáct let – to znamená jedna
písniãka za rok!
Vidíte, a skoro to tak je. Ale: kdybych si teì vybral dal‰ích patnáct
písniãek a chtûl je natoãit, uÏ by mi
to trvalo krat‰í dobu.
A bude dal‰í patnáctka?
Zatím ji neplánuji. I kdyÏ uÏ mám
seznam dal‰ích sedmnácti JeÏkov˘ch
písní. Jak to ale dopadne, nevím.
Myslím si, Ïe to nejlep‰í uÏ jsem
vyzobal. TakÏe dal‰í cédéãko s JeÏkárnami asi nebude, moÏná pﬁidám
nûkteré písnû na koncerty.
Asi patﬁíte k tûm, kteﬁí si myslí, Ïe
písniãky Voskovce, Wericha a JeÏka
by si mûl ãlovûk zaÏít. Tedy – neÏ je
zaãne pﬁedávat dál.
Jistû, ale to platí o jak˘chkoliv písniãkách. Potﬁebují zaÏít, usadit.
A k tomuhle na‰emu trojlístku –
pánové Voskovec, Werich a JeÏek pro
mû byli prvními ãesk˘mi písniãkáﬁi.
A jelikoÏ byli i autory tûch písní,
dokázali je nejlíp prodat. Cítili muzik u i t e x t . Ty t e x t y j s o u p ﬁ i t o m
o nûãem, jsou nadãasové, roztomilé,
mají pointu. Hudba je skvûlá, pﬁekvapivá, barvitá, harmonicky i melodicky nádherná. Asi si ti chlapíci dobﬁe
rozumûli. A je to na tom vidût.
Ty písniãky vypadají celkem jednodu‰e, jsou hravé a nápadité. Ale
asi jednoduché nejsou.
Ne, to nejsou. âlovûk se je musí
nauãit a interpretovat tak, aby to jednodu‰e vypadalo. Víte, ona spousta
vûcí od sportu po umûní vypadá jednodu‰e, ale je za tím spousta dﬁiny,
píle, tréninku, cviãení. U písniãek to
je tak, Ïe si je muzikant musí obehrát,
musí správnû artikulovat, musí
vûdût, o ãem zpívá. Obãasné chyby
v intonaci mu posluchaãi prominou,
ale fale‰ nikdy. Oni taky Voskovec
s Werichem nebyli Ïádní velcí zpûváci, na druhé stranû to ale nebyl Ïádn˘
hereck˘ zpûv. Takov˘ je ãasto k neposlouchání. U nich to ale bylo v‰echno dokonalé.

To se mi právû líbí. Zvlá‰tû Civilizace, ta je pro mû velice nadãasová.
KdyÏ ji hraju na koncertech, mladí
lidé Ïasnou, Ïe je osmdesát let stará.
A kdyÏ nûjakou „jeÏkárnu“ sly‰í
posluchaãi, byÈ star‰í, po del‰í dobû,
postupnû se jim v mysli zjevují jednotlivé bloky textu i melodie. Pomalu si je navlékají na nit jako korálky.
No a pak písniãku dáme spoleãnû
dohromady. Je to dÛkaz toho, jak hluboko pod kÛÏí písnû JeÏka, Voskovce
a Wericha máme.
Podle jakého klíãe vznikl koneãn˘
v˘bûr písní na album JeÏkárny?
Písniãky mû musely zaujmout jak
textovû, tak hudebnû. Nechtûl jsem
tam mít pﬁíli‰ vymezené kousky jako
tﬁeba Hej rup, PíseÀ o Golemovi nebo
Babiãka Mary. Ty dvû poslednû jmenované tﬁeba uÏ jdou trochu do
trampského stylu, to není pﬁíli‰ mÛj
‰álek ãaje. I kdyÏ jejich texty jsou
samozﬁejmû vynikající. Naopak mû
oslovují bluesovky typu Tmavomodr˘ svût, Klobouk ve kﬁoví, Îivot je jen
náhoda, Svût naruby nebo Svítá. Takhle mÛj v˘bûr vznikl. A vyhrál jsem
si i s poﬁadím písní na desce. Nejdﬁív
jsem je mûl srovnané podle abecedy,
ale nûjak mi to nehrálo, se‰ly se tﬁeba
tﬁi bluesové, pomalé skladby za
sebou. TudíÏ jsme poﬁadí zmûnili.
Ale Civilizace jako první a Îivot je
jen náhoda jako poslední – ty zÛstaly
a sedí to.
Mám pocit, Ïe – byÈ po svém –
zpracováváte písniãky trojice JeÏek
– Voskovec – Werich s velkou úctou.
âasto tﬁeba zachováváte dlouhé pﬁedehry.
U bluesovek jsem vût‰inou zvolil
jinou pﬁedehru, neÏ mûl JeÏek.
Písním jsem samozﬁejmû chtûl zachovat jejich pel a svûÏest, ale snaÏil
jsem se je pﬁizpÛsobit dne‰ní dobû
a zahrát je v souãasnûj‰í písniãkáﬁské
podobû. To se t˘ká i frázování: nemÛ-

A na to pr˘ mûli i dohodu…
…ano, Ïe pokud se tﬁeba jen jednomu z nich nûco nelíbilo, tﬁeba obrat,
ver‰ nebo cokoliv jiného, v písni to
b˘t nemohlo. Na v‰em se museli
shodnout.
UÏ jste zmínil, Ïe ty jejich písniãky
jsou dodnes Ïivé, stále aktuální.
Jako kdyby je psali dneska.

Foto album Miroslava Palečka

Jejich písniãky se vyznaãují úÏasnou symbiózou textÛ s hudbou. Jako
kdyby se písniãka narodila v jeden
okamÏik uÏ hotová se v‰ím v‰udy.
To mû taky napadlo a zkoumal
jsem, jak pánové ty písnû tvoﬁili. Pﬁekvapilo mû, Ïe napﬁed vznikala JeÏkova hudba a na její bohatou a ko‰atou melodii navrhovali Voskovec
s Werichem svoje slova. Oni pí‰ou,
Ïe to b˘val velk˘ boj. Îe v Osvobozeném divadle byla jedna hlava tvrd‰í,
neÏ hlavy Voskovce a Wericha dohromady, a to byla hlava Jaroslava JeÏka.
Pr˘ nedala pokoj, dokud v‰echno
naprosto pﬁesnû nesedûlo.

Ïu frázovat tak, jak se frázovalo pﬁed
osmdesáti lety nebo jak frázuje sbor.
Udûlal jsem tedy nûjaké úpravy, ale
vÏdycky citlivû. U jediné písnû –
a tou je Nebe na zemi – jsem zvolil
tehdy bûÏn˘ postup. Tenkrát nastoupil orchestr, pﬁehrála se celá píseÀ
s tím, Ïe jednotlivé nástrojové sekce
postupnû vstávaly na sóla; pak pﬁi‰li
zpûvaãka nebo zpûvák, zazpívali svÛj
part, uklonili se, ode‰li, a kapela
píseÀ dohrála. U Nebe na zemi jsem
i na desce ctil tenhle zpÛsob. Nejdﬁív
pﬁehrajeme píseÀ s kytarami a kytarov˘m melodick˘m sólem, pak teprve písniãku zazpívám.
Ale tahle písniãka má i radioverzi!
Ta pÛvodní pﬁedehra trvá déle neÏ
minutu a já jsem se nûkde doãetl, Ïe
kdyÏ zpûvák nenastoupí do deseti
vteﬁin, píseÀ nemá ‰anci na vysílání.
Tak jsme v Nebi na zemi pﬁedehru
zkrátili a píseÀ nabídli rádiím. Teì
jsem zvûdav, jestli ji bude nûjaké
rádio hrát.
Musím pﬁiznat, Ïe mnû se ta
pÛvodní verze s del‰í pﬁedehrou líbí.
Líp evokuje atmosféru doby vzniku
té písniãky…
To jsem rád. Obecnû jsem chtûl,
aby deska byla co nejpestﬁej‰í, vÏdyÈ
tam hraje minimum nástrojÛ a sem
tam zazní nûjak˘ dvojhlas. Proto
jsem tﬁeba zpracoval jinak i StonoÏku. ·lo mi o to, aby album bylo
barevné, a pﬁitom pÛsobilo celistvû.
Z toho vám zﬁejmû vyplynuli
i hosté, které jste k nahrávání pﬁizval.
Desku jsme nahráli v pûti. Moje
maliãkost, Pavel Foﬁt, se kter˘m spolupracuju uÏ ohromnû dlouho, dále
jeho syn Karel, ·tûpán Kojan, kter˘
poskytl i studio, a Petr Dopita. Pavel
Foﬁt hrál na akustickou kytaru, elektrickou kytaru i baskytaru, Karel na
bezpraÏcovou kytaru a akustickou
baskytaru, ·tûpán na akordeon a Petr
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na pilu. Její zvuk se ke kytarám
opravdu skvûle hodí. A nûkolikrát
tam troubím na hubu já. Mimochodem – kdysi jsem hrál na opravdovou trubku, ale po ãase mi ode‰el
nátisk. Nauãil jsem se ale tenhle
nástroj imitovat v koutku pusy.
Vût‰ina písniãek JeÏka, Voskovce
a Wericha vznikala pro jejich divadelní hry. Asi je dobﬁe znáte.
Byl jsem dokonce takov˘ blázen
a fanda, Ïe jsem si v divadelní agentuﬁe DILIA pﬁed víc jak tﬁiceti lety
sehnal scénáﬁe v‰ech jejich her, které
byly k mání. Chtûl jsem s nimi nûco
podnikat, ale dodnes jsem je samozﬁejmû v‰echny ani nepﬁeãetl. Jediná
hra, kterou jsem vidûl na vlastní oãi
a na vlastní u‰i sly‰el její písnû a forbíny, je TûÏká Barbora. To uÏ ale
v Divadle ABC s Werichem vystupoval Miroslav Horníãek. Ze samotné
hry si dneska nepamatuju nic, dokonale si ale vybavuju forbíny. Tehdy
jsem si uvûdomil, jak velkou moc
herec nad pln˘m hledi‰tûm má a jak
lehce se toho dá zneuÏít. To se ale
v Abíãku samozﬁejmû nedûlo. Tam to
bylo v‰echno skvûlé a korektní.
A lidi se mohli smíchy umlátit.
Dodnes na to rád vzpomínám.
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PLATINOVÝ ONDŘĚJ BRZOBOHATÝ V ÚVODU
JARNÍHO TURNÉ PŘEVZAL PLATINOVOU DESKU
Ondřejovo autorské album Identity se od loňského května
dlouhodobě drželo vysoko v žebříčku nejprodávanějších
tuzemských hudebních titulů, oblíbený muzikant a herec
proto 2. 3. v Divadle Radka Brzobohatého převzal
Platinovou desku Supraphonu. Identity patří k vůbec
nejúspěšnějším albovým debutům posledních let!
Identity Tour 2015 od února do
dubna nav‰tíví 16 míst v âeské
republice, vstupenky rychle mizí
z pﬁedprodejÛ, nûkteré koncerty jsou
jiÏ nyní vyprodány. Ondﬁej Brzobohat˘ se v doprovodu kapely sloÏené
z v˘teãn˘ch muzikantÛ opût pﬁedstaví nejen jako skvûl˘ zpûvák a klavírista, ale také coby pohotov˘ a vtipn˘
prÛvodce veãerem. Na programu jsou
hity z ãerstvû platinového alba Identity, skladby star‰ího data i aktuální
novinky.
Ondﬁej zareagoval na znaãn˘ zájem
o svou písÀovou tvorbu a koncem
bﬁezna vydá v˘pravnû proveden˘
zpûvník s notami a texty ke v‰em
songÛm alba Identity, kde navíc díky
bohaté fotografické pﬁíloze bude
zmapováno celé období od vzniku
alba, pﬁes koncertní turné aÏ po aktuální pﬁedání platinové desky.

Foto © 2015 Barbora Hrdá

IDENTITY TOUR 2015:
03. 3. – Jablonec nad Nisou
05. 3. – Vyškov
09. 3. – Nový Jičín
16. 3. – Hlinsko
18. 3. – Olomouc
23. 3. – Ústí nad Orlicí
24. 3. – Klatovy
30. 3. – Třebíč
31. 3. – Uherské Hradiště
10. 4. – Prachatice
13. 4. – Sokolov
14. 4. – Kaplice
18. 4. – Pardubice
20. 4. – Kutná Hora
22. 4. – České Budějovice
23. 4. – Mariánské Lázně
Vstupenky na IDENTITY TOUR 2015 jsou
v předprodeji u místních pořadatelů
a v klasických předprodejích – informace
na www.ondrejbrzobohaty.cz.
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SPIRITUÁL KVINTET 55 LET
JUBILEJNÍ KOMPLET 10 CD + 1 DVD

Letošní významné půlkulaté jubileum Spirituál Kvintetu oslavuje albová krabička s bonusy!
Ve spolupráci s Jiřím Tichotou vznikla sestava prvních osmi řadových alb, bonusového CD se singlovými
a raritními nahrávkami, sady úplně nových písní z podzimu roku 2014 a reedice retrospektivního DVD.
Od samého počátku se tato nejstarší československá folková kapela inspirovala z velké části lidovou hudbou
nejrůznějšího původu, stáří, podoby i zpracování.

Zvukovû o‰etﬁené záznamy pﬁiná‰ejí komplet písní z alb let 1973 aÏ
1992, tedy od Písniãek z roku raz
dva po Rajskou zahradu. VyuÏití
pÛvodních obalÛ pﬁipomíná dobu
vzniku, ale poslech nahrávek dokazuje, Ïe rozhodnû nestárnou. Po ãerno‰sk˘ch spirituálech se kapela
úspû‰nû popasovala s desítkami lidov˘ch, renesanãních i obrozeneck˘ch
pﬁedloh, aniÏ by ztratila jedineãnost.

Také proto zcela platí podtitul Hudbou propojen˘ svût.
Vyznáváme, Ïe Spirituál kvintet
nikdy neusiloval o „vûrné“ kopírování cizích ãi domácích pﬁedloh –
i kdyÏ na‰e první publikum nemûlo
dlouho moÏnost sly‰et tak nepﬁeberné mnoÏství originálních nahrávek
jako publikum dne‰ní, pro které prostá imitace uÏ nemá smysl vÛbec.
Napodobování zpÛsobu zpûvu, nebo

dokonce vnûj‰ích rekvizit jako oblékání, úãesÛ, mikrofonÛ atd., nám
vÏdy pﬁipadalo dûtinské a smû‰né
jako soutûÏe namaskovan˘ch „ElvisÛ“. Neãernili jsme se jako kdysi
bûlo‰i v minstrel show, hledali jsme
vlastní pojetí, vyhovující na‰im
zámûrÛm i naturelu konkrétního
obsazení, ﬁíká Jiﬁí Tichota.
Bonusové disky nabízejí témûﬁ
dvacítku historick˘ch záznamÛ (CD
První krÛãky) i to nejlep‰í ze singlÛ
a koncertÛ (Co na albech nenajdete),
a také zcela ãerstvé písniãky aktuální
sestavy.
Znovu vydané DVD bylo poﬁízeno
pﬁed deseti lety – ke ãtyﬁicátému
pátému v˘roãí Spirituál Kvintetu
a jeho poslání atraktivního audiovizuálního pﬁehledu je stále aktuální
i dnes.
Video obsahuje více neÏ tﬁíhodinov˘ v˘bûr z televizních záznamÛ rÛzn˘ch Ïiv˘ch koncertÛ, stﬁihov˘ch
poﬁadÛ, klipÛ, vystoupení v pohnut˘ch dnech listopadu ’89, vyprávûní
aj., dochovan˘ch v archivu âeské televize. V hlavním menu DVD najdete
napﬁ. koncerty v kostelích, medailonky k 10, 20, 30 letÛm, nejstar‰í videonahrávky vystoupení pÛvodního
kvarteta z 60. let atd. Bonus zde pﬁedstavuje Fotogalerie, jakási historie
skupiny ve fotografiích, kterou lze
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prohlédnout v poãítaãích nebo pﬁehrávaãích ovládajících formát JPG.
Mimoﬁádn˘ je také v˘pravn˘ booklet, na 28 stranách pln˘ komentáﬁÛ,
vysvûtlení, vzpomínek, zajímav˘ch
statistik a fotografií. ShromáÏdil,
sepsal a glosami v‰e doprovodil doktor Jiﬁí Tichota v jakési kronice Spirituál kvintetu, posunující omlazenou
kapelu dál na cestû k tûm nejpûknûj‰ím songÛm pro potû‰itelnû neub˘vající diváky a posluchaãe.
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NAHRÁVKY TRIA ŠIMEK & SOBOTA & NÁROŽNÝ
VYCHÁZÍ U PŘÍLEŽITOSTI NEDOŽITÝCH
PĚTASEDMDESÁTIN MILOSLAVA ŠIMKA

Nejlepší léta komického tria v nahrávkách zcela neznámých, nově objevených i těch, které publikum už léta miluje.
Supraphon vydává komplet deseti CD mapujících tvorbu Miloslava Šimka, Luďka Soboty a Petra Nárožného z let 1971
až 1977. Vydavatelství tím navazuje na velice úspěšný titul ŠIMEK & GROSSMANN/ KOMPLET 1966 – 1971, který vyšel
před časem na sedmnácti CD. Nový komplet vychází u příležitosti nedožitých pětasedmdesátin Miloslava Šimka.
Nov˘ komplet deseti CD s názvem
·imek & Sobota & NároÏn˘ (komplet
1971–1977) zaãíná záznamem pﬁedstavení Náv‰tûvní den V, pﬁipravovaném je‰tû za Ïivota Jiﬁího Grossmanna. Oba jeho tvÛrci pﬁedpokládali, Ïe
se Jiﬁí Grossmann vrátí z nemocnice
zdrav˘ a bude na jevi‰ti pokraãovat
ve vtipn˘ch dialozích s partnerem
Miloslavem ·imkem. Nestalo se tak,
Jiﬁí Grossmann zemﬁel a zdrcen˘
Miloslav ·imek uvaÏoval o tom, Ïe
skonãí s divadlem a vrátí se ke své
pÛvodní profesi uãitele. ReÏisér Ján
Roháã jej v‰ak pﬁemluvil k pokraãování na prknech Semaforu. Brzy na
to objevil ·imek skvûlého improvizátora Luìka Sobotu, tehdy je‰tû ãlena
souboru libereckého Naivního divadla a jeho Studia Ypsilon. Jako hlavní hvûzda Ypsilonky pﬁe‰el Ludûk
Sobota do ·imkova t˘mu, kde rozvíjel princip improvizovan˘ch monologÛ, nyní v dialogu se stejnû naladûn˘m kolegou. Pouãujícího pedagoga
·imka a roztrÏitého Sobotu, chrlícího
geniální improvizované asociace,
doplnil vzápûtí tﬁetí komik, choleric-

k˘ „nasíraã“ Petr NároÏn˘ v roli
inspicienta, jemuÏ se pﬁedstavení
soustavnû rozpadá. Vznikla tak
humorná trojice, jeÏ si okamÏitû získala publikum Semaforu a v cestû,
zapoãaté za dvojice · & G, se mohlo
sice trochu jinak, ale stejnû vtipnû
pokraãovat.
KOMPLET DESETI CD OBSAHUJE
I NEZNÁMÉ NAHRÁVKY
Nejlep‰í spoleãná léta tohoto
humoristického tria jsou zachycena
na záznamech jednotliv˘ch pﬁedstavení archivu divadla Semafor, vydavatelství Supraphon, âeské televize
a i neznámé objevy ze soukrom˘ch
sbírek. ¤adu v˘stupÛ dosud mohli
sly‰et pouze pÛvodní náv‰tûvníci
divadla Semafor, jde tedy opût
o mimoﬁádnou událost, zachování
jedineãn˘ch okamÏikÛ komikÛ zdaﬁile pokraãujících v intencích dua
·+G. Velkou roli v úspûchu této
nové semaforské party sehrál i reÏisér Ján Roháã a zpûváci, napﬁíklad
Pavel Bobek, Jana Robbová ãi Zuzana Burianová.

Producentka Supraphonu Naìa
Dvorská poznamenává: „Pamatuji si
osobnost Luìka Soboty je‰tû z konce
60. let právû ze Studia Ypsilon, kde
záﬁil mezi sv˘mi hereck˘mi kolegy,
kteﬁí v‰ichni pracovali na tvoﬁivém
principu improvizace. Zajímav˘ byl
pak pﬁenos tohoto inspirovaného
herectví do zcela nového t˘mu spolupracovníkÛ, kde se tato Sobotova
metoda se‰la se ·imkovou brilantní
schopností okamÏité vtipné reakce
na neãekané otázky z publika, coÏ
bylo ãasté a nesmírnû úspû‰né ãíslo
této dvojice umûlcÛ.“
ARCHIV NENÍ VYČERPÁN
Komplet 10CD ·imek & Sobota &
NároÏn˘ (1971–1977) uzavírají
nahrávky z roku 1977. Nahrávek se
v‰ak dochovalo více. Producentka
Naìa Dvorská k tomu dodává: „Rádi
bychom mapování jejich tvorby
dokonãili a v pﬁí‰tím roce je‰tû vydali
pokraãování. Chceme, aby zÛstalo
zachováno to v‰e dobré, co vzniklo na
jevi‰ti divadla, tolik oblíbeného sv˘m
publikem. Ráda bych také podûkova-

la celému t˘mu spolupracovníkÛ,
kteﬁí komplet iniciovali, vytvoﬁili jeho
koncepci a nûkolik let se mu intenzivnû vûnovali. Jsou to sbûratelé a znalci
Jan Richter, Luká‰ S˘kora, Jan Muller,
Oldﬁich Zámostn˘ a Jakub Kambersk˘. Spolu s nimi pak obrovská ﬁada
dal‰ích poradcÛ a fandÛ, i pracovníkÛ dokumentace Supraphonu, kteﬁí
pouÏili svÛj um a znalosti k úspûchu
na‰eho projektu.“
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KAPELU RANGERS UCTÍ ZLATÁ KOLEKCE
Výpravné trojalbum servíruje hit za hitem

Foto © 2015 Miroslav Hucek

Na domácí scénû je asi jen málo
kapel, které se do du‰í a u‰í pﬁíznivcÛ folku a country zapsaly tak v˘raznou mûrou jako Rangers ãi chcete-li
Plavci. Kapela, která v tomto období
slaví padesát let na scénû, si za svou
kariéru pro‰la nejednou personální

ro‰ádou a musela ãelit tragick˘m
ranám osudu, to hlavní, tedy silné
písnû v‰ak pﬁetrvává stále. Aktuálnû
to potvrzuje i Zlatá kolekce Rangers,
jeÏ vychází 27. 3. u Supraphonu a na
níÏ se vmûstnalo bez jedné hned
osmdesát skladeb.

Trojalbum, které sestavil blízk˘
spolupracovník Rangers Mirek
âern˘, pokr˘vá období let 1968 aÏ
1999 a nabízí tak to nejlep‰í z té nejklasiãtûj‰í éry a obsazení kapely.
V mnoha ohledech tak tuto kolekci
mÛÏeme oznaãit jako v˘bûr typu „hit
za hitem“.
Jak jinak nazvat vstupní sestavu
songÛ Pole s bavlnou, Zvednûte kotvy
nebo Ta zem je tvá zem, následnou
Neplaã malá, Balíãek karet a Smutn˘
psaní s pokraãováním Modr˘ mûsíc,
Nos pro trable, Vina vína ãi Vysoãina,
Poutník s kytarou nebo InÏen˘rská.
Pozadu ale nezÛstávají ani novûj‰í
písnû z let devadesát˘ch, které najdeme na posledním disku a jeÏ dokazují, Ïe i pﬁes pﬁíval zahraniãní hudby
a zmûny v sestavû se Rangers dokázali udrÏet ve v‰ech ohledech stále na
‰pici.
SvÛj díl na tom mají instrumentální schopnosti jednotliv˘ch ãlenÛ,
perfektní práce s vícehlas˘mi vokály
i jasná rozpoznatelnost, kdyÏ dojde
na sólov˘ zpûv. Stejnû jako to, jak
sympaticky civilní a pﬁíjemnû melodiãtí Rangers jsou. Umí b˘t vtipní,
romantiãtí i váÏní a v neposlední
ﬁadû také za kaÏd˘ch okolností svoji.
A pﬁesnû taková je i jejich Zlatá
kolekce.
Více neÏ v˘mluvnû to ostatnû shrnuje i sám kompilátor Mirek âern˘:

„KdyÏ si chci odpoãinout, pou‰tím si
desky. Vyberu v‰echny s Rangers,
otevﬁu Coca-colu, natáhnu se do
kﬁesla a poslouchám. Poslouchám,
broukám si s partou, která tu není
a pﬁece je, a obdivuji její kum‰t. Vﬁele
doporuãuji. Zkuste to taky. A pokud
Vám kola nechutná, vyberte si cokoli
podle chuti. ProtoÏe tím, co Vás skuteãnû osvûÏí, je muzika znaãky THE
RANGERS.“
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JAK SE LOVÍ GORILA?

Foto © 2015 Martin Kubica

Když v roce 1993 napsal Pavel Šrut Český slabikář pro 1. třídy ZŠ nejspíš očekával, že jeho prvními čtenáři budou
prvňáčci a jejich učitelky. Místo toho si však slabikář přečetl jako první skladatel Petr Skoumal a začali se dít věci.
Kniha Skoumala zaujala natolik, že Šrutovi básničky zhudebnil a na jejich základě vzniklo dnes již legendární album
Jak se loví gorila (s podtitulem Písničky ze slabikáře Pavla Šruta), které svou poetikou, vtipem a lehkostí už přes
dvacet let baví nejen děti školou povinné.
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Nyní, jedenadvacet let po prvním
vydání a necel˘ pÛlrok po Skoumalovû smrti, vychází album v reedici
s bonusem v podobû klipu k písni
Sandály. Stejnû jako âesk˘ slabikáﬁ
i album Jak se loví gorila je opatﬁeno
mil˘mi ilustracemi Zdeny Krejãové.
Ty doprovázejí texty ‰estadvacítky
písní (a jedné bonusové), z nichÏ
mnohé jiÏ zlidovûly.
Vizuální styl alba pak skvûle doplÀuje zmínûn˘ animovan˘ klip k bonusové písni Emanuela Frynty Sandály
(podívejte se zde: http://y2u.be/t3nNoVJXQrQ). Jeho autorka, v˘tvarnice
a reÏisérka ·árka Váchová se pﬁi tvorbû

nechala inspirovat hravostí hudby
a textu v pÛvabnû humorném pﬁíbûhu,
kter˘ jako bonus ãiní z tohoto jiÏ legendárního souboru písniãek skuteãn˘
skvost.
Album, na nûmÏ kromû Skoumala
zpívají také Zuzana Hanzlová, Hana
Horká, Ludûk âtvrtlík, Lubor ·onka,
Adéla Bubníková, Ilona Svobodová
a C&K Vocal, bezesporu patﬁí mezi to
nej z tuzemské písniãkové tvorby pro
dûti spoleãnû s dal‰ími nezapomenuteln˘mi Skoumalov˘mi poãiny jako
Kdyby prase mûlo kﬁídla (1991),
KdyÏ jde mal˘ bobr spát (2003) ãi
Kampak bûÏí‰, jeÏku (2008).

Jak ale podot˘kají ·rut se Skoumalem v úvodu, jak se loví gorila vám
tak úplnû neporadí: „To se z na‰ich
písniãek a básniãek nedozvíte. To
spí‰, jak se loví písmenka a noty, aby
z nich byl mal˘ pﬁíbûh nebo veselo.
Nebo obojí… Jsou prostû tu a jsou tu
pro vás. Pro vás ve ‰kole, po ‰kole
i pro ty, co uÏ jsou dávno za ‰kolou.“
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ANKETA BYLA SPUŠTĚNA: HLASUJTE A VYHRAJTE!
Projekt Audiokniha roku vznikl z iniciativy Asociace vydavatelů audioknih (AVA) s cílem informovat o nových
českých audioknihách, publikovat jejich recenze, oceňovat jejich tvůrce a vydavatele a zasloužit se o propagaci
audioknih obecně. Letos je generálním partnerem internetové knihkupectví Kosmas;
partnery jsou: Audioteka.cz, Lisovna Fermata, Naposlech.cz, Audiolibrix a také Týdeník Rozhlas.
O speciální ceně posluchačů rozhodnou návštěvníci portálu: www.audiokniharoku.cz, kde již druhým rokem mají možnost hlasovat.
Všichni příznivci audioknih mohou podpořit svým hlasem vybrané dílo a navíc se účastnit i soutěže o hodnotný dárek.
Stačí se tedy pro některou z audioknih rozhodnout a mít štěstí.

Hlasující z produkce vydavatelství Supraphon naleznou v anketě tyto tituly:
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ZDENĚK SVĚRÁK
PO STRNIŠTI BOS

MICHAL VIEWEGH
MŮJ ŽIVOT PO ŽIVOTĚ

PETRA NEOMILLNEROVÁ
AMÉLIE A TMA

SU 6186-2

SU 6187-2

SU 6198-2

ILONA EICHLEROVÁ
JANA HAVLÍČKOVÁ
LOGOPEDICKÉ POHÁDKY

JAK S MÁNIČKOU ŠILI
VŠICHNI ČERTI

JAN WERICH
GRAMOTINGLTANGL

Ceny Audiokniha roku 2014 se budou předávat na veletrhu Svět knihy 2015.
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VIVAT TANGO! SLAVÍ MEZINÁRODNÍ ÚSPĚCH

NAHRÁVKA JE MEZI 5 NEJLEPŠÍMI VIOLONCELLOVÝMI CD ROKU 2014
Tango Nuevo učarovalo akordeonistovi
Ladislavu Horákovi a violoncellistovi Petru
Nouzovskému, dvěma vynikajícím hudebníkům
mezinárodního renomé; v jejich podání se to
okouzlení šíří k posluchačům po celém světě
– na koncertech i prostřednictvím CD. Že
se jim sázka na tento repertoár
vyplácí, dokazuje nyní nominace na
cenu Violoncello Foundation v New
Yorku, kde se nahrávka nyní ocitla
mezi pěti nejlepšími
violoncellovými CD roku 2014.

AKTUÁLNÍ
KONCERTY 2015
VIVAT TANGO!
16. 3. Praha, Sál Martinů,
Lichtenštejnský palác
08. 4. Trhové Sviny
14. 4. Ostrava
16. 4. Ostrava
17. 6. Regensburg
11. 7. Broumov
15. 7. Jablonec nad Nisou
(Open-Air)
21. 8. Třeboň
24. 9. Uníčov
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V termínu od 5. 3.–15. 3. 2015 probíhá veřejné hlasování na portále: violoncellofoundation.org
http://violoncellofoundation.org/thirdlistenerschoiceaward.html

SLEDUJTE NAŠE NEWSLETTERY NA WWW.SUPRAPHON.CZ
CO JE NOVÉHO

NA DOSLECH

SupraphonlineINFO

VIVACE

Měsíčník novinkových titulů
Supraphonu s aktuální prodejní
hitparádou.

Novinky, rozhovory i reportáže
v novinách Na doslech.

Newsletter o nejzajímavějších
titulech z nabídky digitálního
obchodu Supraphonline.

Revue věnovaná výhradně novým
titulům klasické hudby
SUPRAPHONu.
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