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AŇA GEISLEROVÁ A ZDENĚK SVĚRÁK
PŘEDSTAVILI NOVÉ AUDIOKNIHY

Foto © Lukáš Kadeřábek, 2015

Poslední dubnový den v salonu
agentury 2media Aňa Geislerová
společně se Zdeňkem Svěrákem
pokřtili nové audioknihy
Supraphonu: Pohádky pro
neposlušné děti a jejich starostlivé
rodiče a Horká neděle aneb
Vynechané povídky.
Zdeněk Svěrák zároveň převzal
platinovou desku za 4CD Pohádky.
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LETOKRUHY

ABRAXAS
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Kniha i CD připomínají jak bolestné
jsou válečné ztráty bez ohledu
na čí straně jsou

2CD naplněné hity a nejlepšími
songy za 31 kapelových let!

Dvojí výročí legendárního písničkáře
bylo impulsem pro bilanční album

Abraxas je zpátky s novým albem
a je to pořádná jízda!

Foto © Martin Kubica, 2015
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uskuteãnil dobﬁe. Nejen autorsky, ale
také interpretaãnû dodává svému
v˘teãnému vyprávûní humor, touhu
a smyslnost. Je schopn˘ jemn˘ch
nuancí v pﬁesvûdãivosti postav.
PÛvab projektu spoãívá v umûní
pﬁesného vyjádﬁení, v tajemství, erotickém vábení a vÏdy pﬁekvapivém
závûru," charakterizovala to producentka Supraphonu Naìa Dvorská.
Za úspû‰n˘ prodej audioknihy
Povídky a za následující nahrávku
Nov˘ch povídek získal Svûrák vloni
dvojnásobnou platinovou desku
Supraphonu. I novou audioknihu,
která obsahuje povídky Podvodník,

Tetﬁev, Fotograf a Horká nedûle,
dotvoﬁil hudbou Jaroslav Uhlíﬁ.
„KaÏdá povídka má nûjaké jádro.
Buì jsem pﬁíbûh zaÏil, ãi mi ho
nûkdo vyprávûl," uvedl Svûrák.
Zástupci Supraphonu zároveÀ
pﬁedstavili Pohádky pro neposlu‰né
dûti a jejich starostlivé rodiãe v interpretaci Ani Geislerové. „Dûti se jich
obãas bojí," uvedla populární hereãka, ale pﬁiznala, Ïe tato práce ji baví
– je klidná a hlavnû tvÛrãí.
Nyní vychází úplná verze tohoto
bestselleru slovenského autora Du‰ana Taragela, kter˘ je typick˘ sv˘m

neãekan˘m humorem, obãas i hodnû
ãern˘m. Na Slovensku je pr˘ na trhu
uÏ v pátém vydání.
„Natáãení v roce 2006 bylo pro mû
vÛbec první takovou prací. Bavilo
mû mnoÏství postav, karikaturek
a princip lehkého stra‰ení mû zaujal.
Zahrnovala jsem do nûj snad v‰echny vady ﬁeãi, vãetnû ‰i‰lání a koktání. Dotáãení dal‰ích dílÛ mû proto
moc potû‰ilo," dodala Geislerová.
Atraktivnost dvoj CD kompletu
doplÀují ilustrace krále slovenského
komiksu Jozefa Gertliho a hudba
Dana Fikejze.

Foto © Martin Kubica, 2015

Pﬁekvapivé pointy, vûrohodné
a zajímavé osudy hrdinÛ a citlivû
sdûlené detaily a postﬁehy charakterizují povídkovou tvorbu ZdeÀka
Svûráka. Pﬁed ‰esti lety vy‰el
v Supraphonu dvojdiskov˘ komplet,
na kterém autor naãetl ‰est povídek.
Dal‰í ãtyﬁi se do tehdej‰ího vydání
neve‰ly. Vycházejí proto samostatnû
jako dvojalbum pod názvem Horká
nedûle, které oblíben˘ autor, herec
a dramatik pﬁedstavil 30. 4. v Praze.
„Sv˘m literárním dílem si Zdenûk
Svûrák plní dávné pﬁání z mládí b˘t
spisovatelem. Úspûch u ãtenáﬁÛ
i posluchaãÛ svûdãí o tom, Ïe své sny
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WABI RYVOLA LETOKRUHY
Nedožité 80 narozeniny klasika moderní trampské písně
si posluchači připomenou albem Wabi Ryvola – Letokruhy!
Leto‰ní dvojí v˘roãí Jiﬁího Wabiho
Ryvoly (1935–1995) bylo impulsem
k v˘bûrovému albu Letokruhy. DÛleÏitá byla v‰ak i snaha znovu pﬁipomenout, jak podstatn˘m zpÛsobem
ovlivnil celou na‰i trampskou a ‰íﬁeji
písniãkáﬁskou scénu. Kompilace tak
nabízí nahrávky zaznamenávající
Ryvolovu autorskou potenci od
poãátku ‰edesát˘ch do poloviny osmdesát˘ch let, asi desetinu z jeho Ïivotní porce dvou set osmdesáti písniãek.

Foto © František Heřman, 2015

Písniãkáﬁ Jiﬁí Ryvola, kterému
nikdo neﬁekl jinak neÏ Wabi, patﬁí
stejnû jako jeho o sedm let mlad‰í
bratr Mirko (Miki) Ryvola mezi klasiky moderní trampské písnû, která
zaãala dostávat podobu bûhem 60. let
minulého století. Jak v bookletu
napsal Jiﬁí âern˘ v obsáhlém textu,
kter˘ byl poprvé publikovan˘ v roce
1999: „Teprve po Wabim Ryvolovi
mohli nalézt pochopení v u‰ích
trampÛ Wabi Danûk, Pavel Îalman
Lohonka a Jan Nedvûd.“ V˘bûr Letokruhy, kter˘ je pojmenovan˘ po
jedné z Wabiho nejznámûj‰ích mlad‰ích písní, vychází u Supraphonu

v roce, na kter˘ pﬁipadají dvû kulatá
v˘roãí: 4. dubna jsme si pﬁipomnûli
nedoÏité osmdesátiny a 27. února,
kdy se pﬁed dvaceti lety po tûÏkém
zápalu plic Ïivotní dráha kladenského rodáka uzavﬁela. Tato retrospektiva obsahuje 29 písní Wabiho Ryvoly,
mezi nimiÏ nemohou chybût trvalky
jako Dálka, Tereza (Osamûl˘ mûsto)
nebo Zvlá‰tní znamení woodcraft.
I kdyÏ jsou mnohé z nich známé

v podání legendární skupiny Hoboes,
pﬁednost dostaly nahrávky sólové,
pocházející vût‰inou z profilového
alba MÛj názor na vûc (1990), pﬁípadnû ty, které po rozchodu Hoboes
vznikly se skupinami Pacifik a Bárka
a pﬁi jin˘ch muzikantsk˘ch se‰lostech. Pﬁed listopadem 1989 byly
velké i malé gramofonové desky ojedinûl˘mi pﬁíleÏitostmi zaznamenat
alespoÀ malou ãást z více neÏ 250

písní Wabiho Ryvoly, ale kromû
pamûtníkÛ si uÏ málokdo vybaví,
v jakém sledu vznikly. Tento rest
u kolekce Letokruhy kompenzuje
ﬁazení písní, i kdyÏ se datování textÛ
nezachovalo vÏdycky pﬁesné, jejich
chronologie je zﬁejmá. Kromû zmínûného textu Jiﬁího âerného ‰estnáctistránkov˘ booklet obsahuje osobní
vzpomínku, kterou pﬁispûl Miki
Ryvola, i ﬁadu fotografií. Pﬁidanou
hodnotou je nov˘ remastering.
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KLID!
ABRAXAS
TEPE NAKAŽLIVOU ENERGIÍ
Loni Abraxas zabodovali povedeným dvojalbem Tribute Abraxas a teď, konkrétně v pátek 15. 5. se po šesti
letech od zatím poslední řadovky Hlava v oblacích konečně dočkáme nového studiového alba. Klipově ho
uvádí píseň Už tady jsou a kapela okolo Slávka Jandy ho pojmenovala Klid!. Nenechte se však zmást názvem.
Dle slov leadera Abraxas půjde o vůbec nejsvižnější album v dosavadní historii skupiny.

Foto © Roman Černý, 2015

„Dûní okolo Tribute Abraxas, stejnû jako fakt, Ïe jsme loni odehráli
60 koncertÛ a strávili spolu více
ãasu, nás v‰echny obrovsky nakoplo. Aã se nová deska paradoxnû jmenuje podle nejpomalej‰í skladby,
vykﬁiãník napovídá, Ïe se fanou‰ci
m Û Ï o u t û ‰ i t n a p o ﬁ á d n e j f o f r, “
vysvûtluje Slávek Janda.
Celkem jedenáct písní, které kompletnû sloÏil Slávek Janda a v drtivé
vût‰inû otextoval manaÏer a pomysln˘ pát˘ ãlen kapely Petr Soukup
tepe v pro Abraxas typické svérázné
kombinaci rocku, funky, disca, latiny i novovln˘ch úprkÛ. Vedle nezamûniteln˘ch kytarov˘ch sól je to
místy poﬁádná jízda s tvrd˘mi rockov˘mi riffy a radikálním rapováním na témata o prudiãích kolem
nás nebo tricích farmaceutického
prÛmyslu, ale také o na‰í vnitﬁní
ãernobílosti nebo potﬁebû si obãas
jen tak zatrsat.

„Celá deska se toãila u Slávka ve
studiu, on mûl taky s novinkou nejvût‰í práci. Ov‰em nutno ﬁíct, Ïe
kaÏd˘ z kapely odvedl svÛj nezanedbateln˘ díl. Mirek Imrich má
v hlase poﬁád ten jedineãn˘ tﬁpyt,
Ivan DoleÏálek je podle mû jeden
z nejtalentovanûj‰ích baskytaristÛ, co
znám a Eda ·tûpánek bicím rozumí
jak technicky, tak du‰evnû. Je to
velk˘ motor kapely,“ ﬁíká Soukup
k novince, jeÏ se masterovala v lond˘nském studiu M8 Service a kapela
jí poprvé naÏivo pﬁedstaví 16. kvûtna
na námûstí Jiﬁího z Podûbrad.
Kromû nakaÏlivé energie a vûru
sviÏného tempa zaujme i samotné

grafické ztvárnûní alba, které je osazeno sadou speciálních fotografií
Romana âerného a dokazuje, Ïe
kapela se ani necel˘ rok pﬁed sv˘m
ãtyﬁicát˘m v˘roãím nemá potﬁebu
brát pﬁíli‰ váÏnû. Naopak! „Práce na
desce byla jako jít kaÏdej den házet
spolu zl˘m sousedÛm ‰utry do oken.
Slávek i Mirek jsou poﬁád pobertové,
coÏ je obrovská v˘hoda. Snad to
bude platit i u fanou‰kÛ Abraxas,“
komentuje sympatick˘ pﬁístup Soukup, jenÏ je dle slov Jandy zásadním
impulsem pro souãasn˘ v˘voj a rozpoloÏení Abraxas.
Îe je to stav více neÏ pozitivní
a inspirativní, naznaãuje jak nálada

novinky, tak skuteãnost, Ïe vydáním
alba to rozhodnû nekonãí. V plánu je
hned nûkolik klipÛ i celoroãní koncertní ‰ÀÛra, takÏe nepochybujte
o tom, Ïe nás Abraxas v klidu jen tak
nenechají!
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KRAUSBERRY 31

Jejich koncerty jsou proslulé svou energií už po
několik generací, jejich hudební rukopis dobře
rozpoznatelný, stejně jako vtipná ironie jejich
textů. Krausberry – kapela s na svůj věk
relativně skrovnou diskografií, ale o to nabitější
písněmi, jež utkví na první dobrou. Písněmi,
které se 15. května – ne náhodou v den kulatin
frontmana a vrchního autora Martina Krause –
dočkají svého best of vybraného z nahrávek
z let 1987 až 2007 v symbolickém počtu
30 + 1, označujícím kapelové výročí.
„Nejdﬁív to byl dlouhatánskej mejdan, pak jsem
mûl pocit, Ïe máme hrát líp a líp, sehnal skvûl˘
muzikanty a hráli jsme líp. Pak jsem pﬁi‰el na to,
Ïe je to blbost, a Ïe je správnû, kdyÏ je hraní
mejdan, protoÏe to tak cítím. A stejnû kaÏdej, kdo
je trochu pﬁi smyslech, pozná, kdyÏ se stylizujete
nûkam, kam nepatﬁíte. TakÏe jsme se vrátili
v polovinû devadesát˘ch let k pÛvodnímu pﬁístupu k hraní. Jenom je to stále nároãnûj‰í vzhledem
k na‰emu vûku, ale zatím to jde,“ ohlíÏí se Kraus
za historií kapely, která vznikla v létû 1984 po
jeho vyhazovu z Bluesberry Petara Introviãe
a název jí dal basák pÛvodní sestavy,„jinak lyrick˘ a melancholick˘ folkaﬁ“ Zdenûk Vﬁe‰Èál.
Chronologicky ﬁazená sestava písní, které peãlivû vybral sám Kraus, je od OhníãkÛ po MÛstek
na disku prvním a od Emila k Nastydlé na tom
druhém pﬁehlídkou poctivé kytarovky s ﬁádn˘m
podílem rhytm and blues. Je to porce muziky,
která spolehlivû obstojí kdykoli díky svému
samozﬁejmému podání a songÛm, jeÏ ve sv˘ch
refrénech ãi názvech nabízejí slova nebo slogany
k davovému opakování.
Ostatnû fakt, Ïe koncerty Krausberry táhnou
fanou‰ky ãasto klidnû i pomalu o polovinu mlad‰í, neÏ je sama kapela, o jejich zásahu na tuzemské rockové scénû vypovídá mnohé. „Jsem pﬁesvûdãen, Ïe je to tím, Ïe dûláme to, co cítíme, Ïe je
na‰e muzika a necpeme se, kam nepatﬁíme nebo
kde nás nechtûjí. Ale mÛÏu se m˘lit. Tﬁeba jsme
se za tûch tﬁicet let nauãili pﬁece jen trochu
hrát…,“ ﬁíká k tomu lakonicky majitel typického,
frajersky bluesrockového chrapláku Kraus.

Foto © archiv Martina Krause

Pﬁipoãtete-li navíc grafiku obalu v podání kapelového fanou‰ka Karla Halouna, pak je jasné, Ïe
jde o v˘borné poslouchání i pokoukání. Obstojí
nejen kvÛli své pro Krausberry signifikantní
samozﬁejmosti, ale i díky tomu, Ïe dokazuje, Ïe
jejich vliv na ãeskou kytarovou scénu posledního
více neÏ ãtvrtstoletí je zásadní. Pokud vám ale
v‰echno tohle asociuje bilancování, tak na to
rychle zapomeÀte, protoÏe – jak na tohle slovo
reaguje Martin Kraus – „co skonãilo, je pryã. Ale
dokud nejsem mrtvej, dá se furt nûco dûlat.“
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RADŮZA VYDÁVÁ CHANSONETTO
K VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přední česká písničkářka Radůza vydává rok po úspěšném řadovém albu Gaia nový počin.
Tentokrát si vybrala netradiční formu a spojila tak několik svých dovedností. Napsala knihu povídek tvořících
souvislou dějovou linku a každou z nich doplnila písničkou. Vznikl tak jakýsi knižní muzikál.
„Pﬁem˘‰lela jsem jak nov˘ literárnû hudební útvar nazvat a napadl mû
název chansonetto, kter˘ spojuje ‰anson a romaneto a to, myslím, vystihuje formu nového projektu. Podnûtem ke vzniku je pocit bezmoci nad
vzrÛstajícím násilím ve svûtû, nad
nepouãitelností ãlovûka a to právû
v dobû sedmdesátého v˘roãí konce

Foto © Alena Hrbková, 2015

RR006

2. svûtové války.“ ﬁíká o své tvorbû
písniãkáﬁka a spisovatelka.
Autorka popisuje pﬁíbûh ãlovûka,
kter˘ v rÛzn˘ch podobách prochází
bitvami napﬁíã staletími. Vyprávûní
zaãíná bitvou u Marathónu a snad
proto jej nazvala Marathón - pﬁíbûh
bûÏce. Pﬁed ãtenáﬁem- posluchaãem
se odvíjí lidsk˘ osud jako dlouh˘

bûh, bûhem nûhoÏ lidská bytost bojuje se sv˘mi slabostmi a touhami, ale
pﬁedev‰ím dochází k poznání. Dûjová osa konãí na pﬁelomu let 1945/46
v Sudetech, kde vrcholí jeho humanistické a protiváleãné vyznûní. Projekt vychází k 70. v˘roãí konce druhé
svûtové války, jako pﬁipomenutí
toho, jak bolestné jsou ztráty bez

ohledu na to, na které stranû bojové
linie se nacházejí.
Marathón – pﬁíbûh bûÏce vy‰el
v autorãinû vlastním vydavatelství
RadÛza Records jako CD a kniha
dohromady. Distributorem alba je
Supraphon.
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NOVÁ AUDIOKNIHA
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ A MORAVSKÉ

Veronika Gajerová, Jan Kačer a Jan Potměšil se ponořili do českých bájí a pověstí.
O Velké Moravě vypráví Bolek Polívka!
Spisovatelka Alena JeÏková je oceÀovanou autorkou knih pro dûti a mládeÏ.
Její vyprávûní povûstí z dûjin ãeského a moravského národa krásn˘m, obraziv˘m jazykem, je srozumitelné, s ãetn˘mi zajímav˘mi vysvûtlujícími vstupy,
jeÏ pﬁedcházejí kaÏdou povûst. âtrnáct pﬁíbûhÛ z poãátku ãesk˘ch dûjin dostává novou dramatickou podobu, která pﬁedãí povûsti Aloise Jiráska nejen
pohledem souãasníka, ale i ﬁadou poznatkÛ, osvûtlujících skuteãné i bájné
události minulosti. Vyprávûní o praotci âechovi a jeho dcerách, o dynastiích

prvních ãesk˘ch a moravsk˘ch panovníkÛ, o dramatech, souvisejících s pﬁijímáním kﬁesÈanství, líãí autorka tak, Ïe se stáváme jakoby pﬁím˘mi svûdky pﬁíbûhÛ z dávné historie.
Vydavatelství Supraphon úspû‰nou knihu Aleny JeÏkové Staré povûsti ãeské
a moravské pﬁevedlo díky hereckému mistrovství Jana Kaãera, Jana Potmû‰ila
a Veroniky Gajerové do audiopodoby. Pﬁíbûhy z Velké Moravy naãetl Boleslav
Polívka. Audiokniha obsahuje tﬁi CD a vychází ve druhé pÛlce kvûtna.

Foto © Martin Kubica, 2015

Foto © Martin Kubica, 2015

Foto © Martin Kubica, 2015
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„BENDOVA HUDBA KOUZLÍ
NAKAŽLIVOU RADOST,“
TVRDÍ CEMBALISTKA
EDITA KEGLEROVÁ

SU 4184-2

Jiří Antonín Benda své nejlepší roky strávil v berlínské dvorní kapele krále Fridricha II. a na pozici dvorního
kapelníka v Gotě. A přece byla jeho tvorba pevnou součástí pražské hudební krajiny osmnáctého století. Byly zde
uváděny jeho singspiely, hojně byly nakupovány tisky s Bendovými skladbami. Benda proslul především na poli
melodramu a singspielu; jejich zcela nová a překvapivá působivost okouzlila i mladého Mozarta. Na Bendovu
klavírní tvorbu měl největší vliv jeho berlínský kolega Carl Philipp Emanuel Bach. První z šesti svazků Bendovy
„Sbírky“ vyšel roku 1780. Kromě sonát a sonatin pro klavír obsahovaly árie z chrámových děl, sonáty pro více
nástrojů a písně. Sbírka měla zcela ojedinělý úspěch a v počtu odběratelů jednoznačně předstihla podobně
koncipovanou sbírku sonát C. Ph. E. Bacha, jež začala vycházet jen o rok dříve. Bendova hudba je okouzlující –
ve své prostotě, strhující výrazovosti, galantnosti a vtipu.
Interpretky nové nahrávky – cembalistka Edita Keglerová, sopranistka
Ivana Bilej Brouková a houslistka
Helena Zemanová si BendÛv hudební
svût zamilovaly a se v‰í svou bohatou
interpretaãní zku‰eností se jim daﬁí
dokázat, Ïe je to kouzlo nakaÏlivé.

smyslem pro humor a tím je mi jeho
osobnost a tvorba velice blízká. Je to
také dvanáct let mého Ïivota. Díly
Jiﬁího Antonína Bendy jsem se zaãala
detailnû zab˘vat uÏ pﬁi doktorském
studiu na AMU a to konkrétnû jeho
koncertantní tvorbou.

U pﬁíleÏitosti vydání nového alba
jsme se Edity Keglerové zeptali:

Co vás pﬁi nahrávání CD pﬁekvapilo?
Velmi pozitivní bylo sloÏení t˘mu,
kter˘ se na vzniku nahrávky podílel.
Jak kolegové interpreti, tak v‰ichni
ostatní. Byli jsme takzvanû naladûni
na stejnou vlnu a panovala mezi
námi naprostá pohoda, klid a dobrá
nálada. Natáãení probíhalo na zámku
v Jiãínû. Prostor Porotního sálu má
naprosto skvûlou inspirativní akusti-

âím je pro Vás Bendova hudba,
kterou jste nyní nahrála pro album
vydávané Supraphonem?
Bendova hudba, to je radost! Je to
hudba nesmírnû barevná, plná citov˘ch zvratÛ /podle Empfindsemkeit,
citového slohu/ a je plná vtipu. Jiﬁí
Antonín Benda byl ãlovûk s velk˘m

ku, která je‰tû pomohla podtrhnout
na‰e v˘kony. Jiﬁí Antonín Benda
v Jiãínû jeden ãas dokonce studoval
a tak jsme mûli pocit, jakoby jeho
duch byl s námi pﬁítomen (smích).
Velmi mû také bavila badatelská
práce spojená s hledáním notov˘ch
materiálÛ. Asi nejtûÏ‰í bylo tento
projekt ukonãit. Byl rozpracován uÏ
v roce 2012 a od té doby, jsme byly
s kolegyní Broukovou nuceny, rÛzn˘mi okolnostmi, koncepci nahrávky
a projektu nûkolikrát pﬁepracovat, ale
v˘sledek se nakonec dostavil. Jsem
ráda, Ïe jsme vytrvaly.
Jaké máte aktuální koncertní
plány?
S kolegyní Bilej Broukovou bude-

me mít koncert v Regensburgu
právû s tímto Bendovsk˘m programem. S kolegyní flétnistkou Julií
Branou pﬁipravujeme komorní koncerty k v˘roãí J. S. Bacha. Se soubory Hypochondria , PraÏsk˘ barokním souborem a Baroco Sempre
Giovane vystoupím jako sólistka pﬁi
uvedení cembalov˘ch koncertÛ Jiﬁího Antonína Bendy. Jde o koncerty
k jeho leto‰nímu v˘roãí z cyklu
staré hudby – jeden se uskuteãní
v kostele sv. ·imona a Judy (FOK)
a druh˘ koncert bude poﬁádan˘
Klubem pﬁátel PraÏského jara v kostele sv. Vavﬁince. V prosinci mû
ãeká turné po Japonsku s PraÏsk˘m
barokním souborem.
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