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Jak vznikalo nové album?
Dá se ﬁíci, Ïe to byla kombinace
mnoha vûcí a okolností. Vzhledem
k tomu, Ïe se jedná o Ïivé nahrávky,
bylo dÛleÏité sladit dramaturgie
hned nûkolika subjektÛ. ·lo o abonentní koncerty âeské filharmonie
a u Dvoﬁákova koncertu to bylo navíc
v rámci zahajovacího koncertu festivalu Dvoﬁákova Praha. A kdyÏ jsme
vûdûli, Ïe budeme nahrávat Dvoﬁáka,
shodli jsme se na tom, Ïe by bylo
dobré a zajímavé pﬁipojit k tomu
je‰tû Suka a Janáãka, a tím pádem
bylo jasné, jak bude vypadat mé
druhé album u Supraphonu.
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tím, zda na to mám jeden nebo dva
pokusy.

V‰echna tﬁi díla byla natoãena Ïivû.
Co pro Vás tento fakt znamenal?
Vnímal jsem to tak, Ïe budu muset
vûnovat mnohem vût‰í ãas pﬁípravû,
neÏ bych to dûlal u studiového
nahrávání. SnaÏil jsem se tedy b˘t

Co pro Vás znamenalo natáãet toto
CD právû s âeskou filharmonií
a jejím ‰éfdirigentem Jiﬁím Bûlohlávkem?
Bylo to skvûlé natáãení s doslova
domovsk˘m orchestrem. Bylo úÏasné
natáãet s lidmi, které dobﬁe znáte,
dennû je vídáte a víte, Ïe oni tam jsou
v tu chvíli pro vás. V tom to bylo pro
mû v˘jimeãné. Navíc to bylo se ‰éfdirigentem Jiﬁím Bûlohlávkem, se kter˘m
jsem spolupracoval uÏ mnohokrát,
takÏe to bylo opravdu hodnû pﬁíjemné.

v pﬁípravû dÛslednûj‰í neÏ obvykle.
KdyÏ do‰lo na samotné nahrávání
a koncerty, pﬁistupoval jsem k tûm
veãerÛm, stejnû jako k jin˘m koncertÛm. Nemûl jsem pocit vût‰í trémy
nebo stresu, nepﬁem˘‰lel jsem nad

DvoﬁákÛv Houslov˘ koncert
a moll patﬁí ke skladbám, které byly
natoãeny uÏ mnohokrát. MÛÏete
o nûkteré z tûch nahrávek mluvit
jako o vzorové?
Existuje opravdu mnoho skvûl˘ch
nahrávek, a pokud bych mûl mluvit
o nûjakém vzoru nebo vzorové
nahrávce, tak bych zmínil nahrávku
Josefa Suka s âeskou filharmonií. On

byl nejen jedním z nejv˘znamnûj‰ích
pﬁedstavitelÛ ãeské houslové hry, ale
také rodinn˘ pﬁíslu‰ník Dvoﬁákova
pokolení. I pﬁesto, Ïe v dne‰ní dobû
vychází vlastnû docela hodnû dvoﬁákovsk˘ch nahrávek, jako napﬁ. projekty Anne-Sophie Mutter nebo Franka
Petera Zimmermanna, tak mám pocit,
Ïe i kdyÏ je to skvûlé dílo, ve svûtû je
trochu podhodnoceno a nemÛÏe se
ãetností provedení vyrovnat tﬁeba
koncertÛm, jak˘mi jsou díla Brahmse,
Beethovena nebo âajkovského.
A myslím si, Ïe je to ‰koda.
V‰echna tﬁi koncertantní díla, která
jste natoãil, patﬁí bezpochyby ke klenotÛm ãeské hudby. Dá se slovy
popsat Vá‰ vztah k ãeské hudbû?
Myslím si, Ïe je to nûco naprosto
pﬁirozeného a mám pocit, Ïe je to
stejné pro v‰echny ãeské muzikanty.
UÏ od narození Ïijeme a vyrÛstáme
v ãeské kultuﬁe a v ní se také vyvíjíme. Právû autory jak˘mi jsou Dvoﬁák,
Suk a Janáãek sl˘cháváme v podstatû
dennodennû.

HANA HEGEROVÁ
RECITAL ’70 LIVE
Objeven˘ klenot! Jedineãná a neopakovatelná ‰ansoniérka Hana Hegerová pﬁichází
se sv˘m Recitalem ’70, kter˘ leÏel zapomenut˘ dlouh˘ch 44 let v archivu Divadla
Na zábradlí. Jde o její první a kompletní koncertní záznam, natoãen˘ v roce 1971.
Dokazuje, jak v˘sostné postavení mûla na tehdej‰í ãeskoslovenské scénû populární
hudby. Právû ãtyﬁicetiletá Hegerová pﬁedvádí bravurnû své umûní za doprovodu kapely
vedené Milanem Dvoﬁákem. Recital ’70 nazkou‰ela pÛvodnû pro divadlo Semafor, kde
se odehrála premiéra. Netrvalo ov‰em dlouho a vzhledem k zákazÛm, které Hegerovou
po nástupu normalizace okamÏitû postihly, bylo její úãinkování
v Semaforu neudrÏitelné. Pomocnou ruku podalo na‰tûstí
Divadlo Na zábradlí, kam svÛj nov˘ Recital pﬁenesla
a odehrála zde 133 repríz. Îádn˘ podobn˘ live záznam
jejího dﬁívûj‰ího nebo tehdej‰ího recitálu nebyl dosud
vydán. A je více neÏ pravdûpodobné, Ïe ani neexistuje.
Album Recital ’70 zásadnû doplní va‰i diskografii
Hany Hegerové. PÛvodní záznam je obohacen je‰tû
o 3 dal‰í bonusové hudební perly, které si také
odehrají svou premiéru na hudebním nosiãi.
Z nich je nejpﬁekvapivûj‰ím objevem píseÀ
Emancipovaná, z autorské dílny HapkaHoráãek. PÛvodnû byla natoãená pro
televizní ManéÏ Bolka Polívky v roce 1987.
Nikdy v‰ak nebyla veﬁejnû uvedena
a zapomnûli na ni autoﬁi i samotná
zpûvaãka.
Mnohahodinov˘ zvukov˘
mastering studia Jámor pﬁiná‰í
siln˘ komorní záÏitek. Právû proto
jsem se rozhodl album sám vydat
a zprostﬁedkovat emoci v‰em,
kteﬁí mají Hanu Hegerovou
rádi stejnû jako já.
Tomá‰ Padevût, vydavatel.

Album bylo
vydáno s laskavou
podporou OSA
partner, distribuci
zaji‰Èuje
Supraphon.
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KAREL ŠÍP
BLÁZNIVEJ KMET
Moderátor, bavič, scenárista a textař Karel Šíp se narodil 1. června 1945 v Praze. Po studiu na střední filmové
škole v Čimelicích začal pracovat v Československé televizi jako produkční pořadu Vlaštovka a působil tam v letech
1963 až 1973. „…být produkční v Československé televizi znamenalo kariéru textaře: přede mnou tam byl
Jiří Štaidl a po mně Ondřej Suchý,“ říká s úsměvem Karel Šíp.
V roce 1971 zaloÏil hudební skupinu Faraon, kde hrál na baskytaru, zpûvákem skupiny byl Jiﬁí Schelinger.
Textaﬁem se stal, jak sám ﬁíká, oklikou: „Byl jsem uhranut˘ Semaforem,
jejich texty a to byl popud, abych to
sám zkusil nejprve na zahraniãní
písniãky, pak uÏ i pÛvodní…“
Vydavatelství Supraphon pﬁipravilo Karlu ·ípovi k Ïivotnímu jubileu
jako dárek v˘bûr 21 písní na CD Bláznivej kmet. PÛvodní spolupráci se

Foto © Martin Kubica, 2015
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skladatelem Jaroslavem Uhlíﬁem
(vãetnû spoleãného zpívání a vystupování) postupnû doplnil textováním melodií tﬁeba pro Karla Gotta,
Marcelu Holanovou, Leonu Machálkovou, Rangers, Jana TouÏimského ãi
Petru JanÛ a ti v‰ichni jsou na zmiÀovaném CD. Speciální kapitolou je
pak dlouholeté pﬁátelské partnerství
s Olympikem, dovedené aÏ do souãasnosti a pﬁispívající k aktuálnímu
dal‰ímu restartu na‰í rockové legendy. Zde se tak se‰ly ·ípovy absolutní

hitovky z posledních tﬁí dekád, vãetnû KdyÏ muÏ se Ïenou snídá, Ráno
(Strano), ÎízeÀ lásky (What A Feeling), âau, lásko, InÏen˘rská, Kakaová, Sláva, jsou bály, Pane mÛj ãi titulní Bláznivej kmet. Vedle zahraniãních coverÛ tedy doplnil Karel ·íp
vtipn˘mi i dobﬁe zpívateln˘mi slokami a nejlep‰ími refrénov˘mi slogany
melodie tﬁeba také Karla Svobody,
Pavola Habery, Jiﬁího ZmoÏka nebo
Petra Jandy.

Karel ·íp své jubileum pﬁíli‰ neproÏívá: „…momentálnû bych na svém
Ïivotû nechtûl mûnit vÛbec nic. Ani
bych si nepﬁál, aby mi bylo tﬁeba
o dvacet let míÀ. Do‰el jsem k urãitému rozumovému standardu, o vûcech
vím víc, neÏ kdyÏ mi bylo ãtyﬁicet.
Kdyby ‰lo status quo zachovat, tak
budu nej‰Èastnûj‰í ãlovûk na zemi.“

Supraphon srdeãnû
gratuluje!
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RUMPÁL SLAVÍ DVACETILETÍ!
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Luxusní balení 4CD + DVD + kniha, respektive 5LP + DVD + kniha skupiny Rumpál předznamenává oslavu
dvou desítek činnosti této kapely. Boxy obsahují nikdy nevydané album z roku 2002.
PÛvodem tehdy gottwaldovská
kapela slavila pozoruhodné úspûchy
jiÏ ve druhé polovinû osmdesát˘ch
let se zpûvaãkou Jitkou Woodhams
(Vokalíza 1986, Rockfest 1988). Vysoké bigbítové obrátky to v‰ak chytilo
aÏ v tûch devadesát˘ch, jiÏ s nov˘m
zpûvákem Pavlem Kaãesem Husárem,
ﬁeãen˘m Kaãa. Alba Umbajquí
a Zadarmo ne! z poloviny dekády
a Savana z roku 1999 nabídla spoustu
zajímav˘ch písniãek z hudební dílny
kapely, textaﬁsky ãasto vy‰perkovan˘ch tﬁeba Gábinou Osvaldovou, Lou
Fanánkem Hagenem nebo Liborem
Ploãkem. Mimohudební zájmy a pracovní vytíÏení ov‰em kariéru kapely
zbrzdily, ba poslaly do hibernace.
V roce 2002 natoãená "garáÏová"
deska uÏ tedy nevy‰la a objevuje se aÏ
nyní, v rámci atraktivnû vypravené
limitované reedice maxima toho, co
kapela mÛÏe nabídnout.
Z iniciativy zakládajícího ãlena
Petra Chmely se podaﬁilo sestavit
hudebnû i vizuálnû mimoﬁádná dvû
balení v rozmûrech DVD a LP krabice.
Sestavy ãtyﬁ CD, jednoho DVD a také
pûti LP, ãtyﬁ CD a jednoho DVD jsou
graficky elegantnû provedeny a dopl-

nûny kníÏkou s kompletem textÛ.
Remasterovaná tﬁi oficiální alba,
jedno dosud nikdy nevydané, sestava
videoklipÛ i nápaditá foto/grafická
ambaláÏ ãiní z obou krabic zásadní
poslech a pohled na muziku i osudy
Rumpálu. Jeho neexistence litoval
také Vlasta Redl, a to slovy: "...rozchodem této kapely zmizela z na‰í
hudební scény jedna z nejtalentovanûj‰ích hrozeb velice nebezpeãné
konkurence?." Lep‰ího doporuãení se
téhle limitované speciální reedici
urãitû dostat nemohlo!
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ABRAXAS
VÁS SVÝM KLIDEM V KLIDU NENECHAJÍ
Kapela Abraxas přichází s novým studiovým albem.
Jmenuje se Klid! Opravdu s vykřičníkem. Je plné energie,
skvělých melodií i textů. A samozřejmě i vtipu. Jak jsme na
to ostatně u Abraxas zvyklí. Kromě toho skupina ostošest
koncertuje – vloni odehrála víc než šedesát koncertů
a nezahálí ani letos. O nové desce si povídáme s lídrem
kapely (a autorem veškeré hudby na albu) Slávkem Jandou
a textařem a manažerem Abraxas Petrem Soukupem.

SU 6301-2

Název alba je zdánliv˘ protiklad –
klid s vykﬁiãníkem…
P. S.: To je fakt, je to paradox. Ten
vykﬁiãník ono slovo klid vlastnû ru‰í.
Název alba ale není náhodn˘. Jednak
Ïijeme v neklidné dobû, jednak
i v Abraxasu bylo v posledních mûsících nûjaké to pnutí a neklid. Abychom v‰echno zvládli, ãasto jsme si
ﬁíkali: pánové, hlavnû klid! A název
desky byl tady! A pustili jsme to ven.
Z alba ãi‰í radost a pohoda; vznikalo v takov˘ch podmínkách?
S. J.: Deska se nahrávala u mû ve
studiu, takÏe v domácích podmínkách. Tím pádem u toho nebyl Ïádn˘
stres. Mûli jsme dost ãasu, takÏe fakt
pohoda. Natáãeli jsme od podzimu
a poslední dvû písniãky jsme dokonãovali je‰tû pﬁed dvûma t˘dny.

Foto © Roman Černý, 2015

Natáãeli jste klasick˘m zpÛsobem
nebo celá kapela najednou, jak je to
dnes v módû?
S. J.: Klasicky. Dûlávám to tak, Ïe
nejdﬁív nahraju nûjakou demonahrávku a do ní se pak zaãne pﬁihrávat. Znamená to, Ïe skladba uÏ má
nûjakou formu, nahozené základní
aranÏmá, a muzikanti do toho pak
vná‰ejí své nápady. Skladba se tak
obohatí. Základ ale musí b˘t dan˘,
aby muzikanti mûli do ãeho hrát.
V jedné písniãce se zpívá: UÏ jsme
zase tady a buìme pﬁátelé. Chtûli
jste ﬁíct posluchaãÛm a fandÛm
i tohle?
P. S.: Chtûli, ale tady to zpívají
bytosti z jiné planety, které ten
úsmûv jen pﬁedstírají a pﬁi‰li vytvoﬁit
blbou náladu. Je to metafora na lidi,
kter˘ na v‰echno jen nadávají, nic je
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nebaví a parazitujou na lidech kolem
sebe. Nic rasistiského, jde opravdu
jen o lidi, kter˘ kolem sebe rozhazujou negaci. Jsou v‰ude.
Na desku jste si dovolili dát
i instrumentálku; to se tak ãasto
nestává.
P. S.: Slávka jsem pﬁemluvil… no,
vlastnû jsem ho ani pﬁemlouvat
nemusel; na‰el jsem star˘ záznam
z roku 1987, dokonce z bﬁezna, kdy
jsem se narodil. Slávek tam hrál fantasticky na kytaru. ¤ekl jsem si, Ïe by
stálo za to tuhle vûc oficiálnû zveﬁejnit. Tak ji nahrál. Ta melodie je tak
krásná, Ïe nebylo potﬁeba ji kazit
nûjak˘m textem.
S. J.: Lidem se to líbí, snad se tím
zase dostaneme nûkam dál. To je
opravdu hodnû stará vûc, ale nikdy
nevy‰la na Ïádném albu. Zaznûla jen
na nûkolika veﬁejn˘ch vystoupeních.

Foto © Roman Černý, 2015

A na novém albu zase vtipnû tepete rÛzné ne‰vary, tﬁeba praktiky farmaceutick˘ch firem. Oz˘vají se vám
potrefené husy z va‰ich písní?
P. S.: No, to ani nevím… vlastnû jo!
KdyÏ Abraxas pﬁed ãasem udûlal
píseÀ Karel drogy nebere, tak on na
to sly‰el a ‰el s nimi do klipu. Písniãka Fit, to je ta „farmaceutická“, je
vlastnû jejím pokraãováním. Je
o jakémkoli ãlovûku, kter˘ si myslí,
Ïe Ïije jenom proto, Ïe si kaÏd˘ den

kupuje a hází do sebe spoustu prá‰kÛ. Vûﬁí tomu, Ïe ho ty pilule zachraÀují. Ta písniãka je asi fakt vtipná.
Nechci se chválit, ale myslím si, Ïe
se ten text dost povedl. (smích)
S. J.: Ono se ﬁíká, Ïe kdyÏ se písniãka nelíbí ani autorÛm, nelíbí se nikomu. TakÏe je dÛleÏité, aby se autorÛm jejich písnû líbily, to je jasná
vûc! (smích)
Zab˘váte se v takov˘ch písních
záleÏitostmi, které se vás t˘kají
osobnû?
S. J.: Vlastnû jo. Já na to, co se u nás
pﬁedvádí ve zdravotnictví obecnû,
nemám vÛbec optimistick˘ názor.
Systém na‰eho zdravotního poji‰tûní
pokládám za velk˘ podvod.
P. S.: Text k písni Fit jsem psal asi
pﬁed dvûma lety a myslel jsem si
tehdy, Ïe jsem nad vûcí. Pak ale pﬁi‰el nûjak˘ vût‰í zdravotní problém
a doktoﬁi, aby mû zachránili, do mû
napíchali nûjaké protilátky. Mû to na
rok vyﬁadilo ze Ïivota. Myslel jsem
si, Ïe pro mû v‰echno konãí. Doktoﬁi
mi pﬁitom ani nesdûlili následky uÏí-

vání tûch lékÛ. Bylo to fakt nepﬁíjemné. A o to víc jsem ten text zaãal mít
rád. Prostû dûlat si z toho srandu,
neposírat se, ale ukazovat. Tak jsme
píseÀ pustili ven. A budeme na ni
toãit klip.
Va‰e muzika se dá tûÏko zaﬁadit,
coÏ je urãitû dobﬁe. Chytnete se na
rockfestu stejnû jako na jazzfestu
nebo tﬁeba festivalu populární
písnû...
S. J.: … protoÏe nejsem fanou‰ek
jednoho Ïánru, poslouchám v podstatû v‰echno. Vybírám si to dobré.
Hudbu, kterou dûlám, drÏí pohromadû groove. To je v zásadû opakování
nûjakého rytmického principu. Na
tom stojej’ v‰echny písniãky a pak uÏ
je v podstatû jedno, co je nad tím,
jestli je to rockové nebo popové nebo
jiné. Základem je ten groove. Abraxas byla jednou z prvních kapel
u nás, která hrála tímhle zpÛsobem.
Zaãalo to s novou vlnou, kde jsme se
celkem slu‰nû prosazovali. Pﬁi‰lo
reggae, opou‰tûl se bluesov˘ model
a nastoupily groovové vûci, které se

pak tlaãily hlavnû do elektronické
taneãní muziky. To je taky oblast,
která mû dost oslovila.
Chystáte nûjak˘ velk˘ kﬁest alba
Klid!?
P.S.: Chystáme. Zﬁejmû nûkdy
v ﬁíjnu uspoﬁádáme velké mecheche
v centru Prahy. Taky pﬁem˘‰líme
o tom, Ïe ãást na‰eho permanentního turné pojmenujeme Uklidnûte se
Tour. Rapové kapely vÏdycky ﬁíkaj’
udûlejte bordel, tak Abraxas by
mohli ﬁíkat: koukejte to uklidit!
(smích) Ale to uÏ asi taky nûkdo
dûlá.
Pﬁí‰tí rok oslaví Abraxas ãtyﬁicátiny; chystáte nûco velkého?
P. S.: Asi vydáme nûjakou bestovku, ale ne klasickou – moÏná na ní
nûco pﬁetvoﬁíme. A k tomu by mohla
vyjít zvuková kronika Abraxasu se
v‰emi pozitivními i negativními
vûcmi, které se v Abraxasu dûly.
Vlastnû taková audiokniha. ¤íkám
to opatrnû, ale kdyÏ uÏ to vypou‰tím
na veﬁejnost, budu mít dÛvod to
dodûlat.
S. J.: No jo, ãtyﬁicet let je ãtyﬁicet
let, to uÏ je nûjaká doba. Vyprávût
bych to mûl já. Nûco budu mít pﬁipraveno, nûco vznikne pﬁímo na
place, jak si budu ty vûci vybavovat.
Asi uÏ bych na tom mûl zaãít dûlat,
Ïejo?!
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TEREZA ČERNOCHOVÁ
UŽ SE UMÍM S LECČÍMS POPRAT!
Tereza Černochová vydala nové album po sedmi letech. Čekání se ale vyplatilo. Na Škrábnutí se spojily um
s upřímností. Je to deska, u které při každém dalším poslechu objevujete další a další roviny – ať už v osobním
sdělení nebo hudebním ztvárnění. Je to album, které stojí za to mít v domácí diskotéce a čas od času se k němu
vracet. Tereza na něm totiž zpívá o tom, co spousta z nás zažila na vlastní kůži. Může tak docela dobře působit
i jako terapie bolavých duší. A funguje to.

Foto © Jan Malíř, 2015
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S novou deskou jste si dala hodnû
na ãas!
KdyÏ vzniká nûjaké dílo, v tomhle
pﬁípadû deska, mûlo by do sebe
v‰echno zapadat tak, jak má. âlovûk
by mûl b˘t spokojen témûﬁ na sto procent. Desku jsem zaãala toãit pﬁed
pûti lety, ale ona témûﬁ stoprocentní
spokojenost nastala asi aÏ pﬁed tﬁi
ãtvrtû rokem. Supraphon se toho
chytil, líbilo se mu to, a spoleãnû
jsme se zaãali bavit o tom, kdy by
deska mohla vyjít.
A dohodli jste se na jaru…
Ná‰ trh je pﬁed vánocemi hodnû
nasycen˘, tak jsme se Supraphonem
vymysleli dubnov˘ termín. Taky
proto, abychom album mûli opravdu
stoprocentnû pﬁipravené. Jsem ráda,
Ïe po té dlouhé dobû ãekání vzniklo
nûco, co má – aspoÀ doufám – nejen
pro mû zajímav˘ a nov˘ v˘znam.
Deskou mimo jiné vzdáváte poctu
tatínkovi – Karlu âernochovi. UÏ
tedy asi máte od jeho odchodu
odstup…
Ten odstup jsem získala aÏ asi pﬁed
rokem a pÛl, kdy jsem pro nûj uspoﬁádala v La Fabrice vzpomínkov˘ koncert. Celkovû se mi tehdy ulevilo. Tenkrát se koneãnû naplnilo, co si táta
zaslouÏil, a nikdo nebyl schopen to
dát dohromady. No a tím se naplnil
i nûjak˘ mÛj vnitﬁní dÏbán smutku.
Velké truchlení se rozplynulo a tátu
jsem mohla zaãít vnímat nejen jako
ãlovûka, kter˘ ode‰el a stra‰nû mi
chybí, ale v celé jeho velikosti. Jak˘ to
by umûlec – zpûvák i skladatel. Zaãala
jsem v‰echny tyhle vûci oceÀovat, aniÏ
bych se dostávala do stavu depresí.
Jak tedy v souãasnosti proÏíváte
to, kdyÏ zpíváte písniãku, kterou
pÛvodnû zpíval táta?
Cítím to tak, jako by mi nûkdo pﬁedal vlajku kmene a ﬁekl: ty jsi nástupce, nes ji dál se vztyãenou hlavou!
Tak si pﬁipadám. Na tátu si pﬁitom
samozﬁejmû vÏdycky vzpomenu.
ZáleÏí na tom, v jakém jsem rozpoloÏení, trochu se zajíknu, ale uÏ to
dokáÏu udrÏet. Myslím na nûj jenom
v tûch pozitivních situacích. KdyÏ
vám ãlovûk nûjak˘ ãas odchází pﬁed
oãima a pak zemﬁe, tak si ho nûkolik
let vybavujete právû z toho posledního období. Z doby, kdy uÏ nevypadá
dobﬁe. A to vás moc tíÏí. Teprve po
ãase se zaãnou vracet vzpomínky na
lep‰í léta. Tﬁeba u mû na dobu, kdy
jsem byla malá holka a táta je‰tû
poﬁádnû pﬁi tûle. (smích) Vybavuje se
mi, jak vaﬁil, jak mûl rád dobré jídlo,
jak se se mnou rád koupal v moﬁi…
Ale jak ﬁíkám, neÏ se zaãaly tyhle
vzpomínky vracet, chvíli to trvalo.
Vût‰inou to asi takhle chodí, i kdyÏ
u kaÏdého je tahle doba jinak dlouhá.
Písniãka ·krábnutí, která je i na
va‰em novém albu, je tátova tak
napÛl…
To je pravda. Moje nová deska se
jmenuje ·krábnutí podle písniãky,
kterou kdysi táta zpíval. Text mu k ní
napsal Zdenûk Borovec. My jsme si ji
s Romanem Hol˘m vypÛjãili právû
textovû a vytvoﬁili jsme jinou hudbu.
Texty na va‰em novém albu jsou
vÛbec hodnû silné!
Vût‰inou jsou právû o tátovi, o tom,
jak odcházel a jak je tûÏké pﬁijmout

fakt, Ïe uÏ tu není. Jak podvûdomû
poﬁád hledám nûkoho, kdo by ho
jakoby zastoupil. A jak potom, kdyÏ
najdete partnera, ve kterém vidíte
tátu, zjistíte, Ïe to tak úplnû není.
Mimochodem – hledat v partnerovi
tátu, kter˘ ode‰el, je jedna z nejhor‰ích vûcí, co mÛÏete udûlat. No a kdyÏ
uÏ si po tom v‰em myslíte, Ïe jste
na‰el toho pravého, tak se s ním rozejdete. Potom jste dlouho sám, tak sám
aÏ jednou zjistíte, Ïe ãekáte potomka.
A pak to tûhotenství. A tohle v‰echno
bûhem sedmi let! Îivot se vám zásadnû mûní. Z bezstarostného happy dítûte se z vás stává puberÈák, kter˘ se oÈukává, skoãí do období slávy Black
Milk, vlastnû pﬁedãasnû dospívá.
K materiálním vûcem se dostává dﬁív,
neÏ vrstevníci. Ale pak to najednou

zmizí, nastane propad, do toho vám
odchází otec, dívka se zaãíná mûnit
v Ïenu... To jsou vûci, které na mû
samozﬁejmû mûly obrovsk˘ vliv.
Deska ·krábnutí je vlastnû mapou
tûch uplynul˘ch sedmi let.
A je to tak deska hodnû upﬁímná.
Nûkdo ﬁíká, Ïe je to introspektivní,
intimní záleÏitost. Souhlasím, ale
nemám s tím problém. Nemám problém obnaÏovat svoje my‰lenky
a emoce. Myslím, Ïe je to dobﬁe. Pro
mû je to klíã, jak pokraãovat v nûjaké
tvorbû. Nechat to v‰echno prostû procházet skrz hudbu. Myslím si, Ïe
v mém pﬁípadû je to správnû.
Asi i proto jste se na nové desce
podílela i autorsky, je to tak?

Urãitû, to je pﬁesnû to, o ãem mluvím. B˘t dobr˘ zpûvák, umût zazpívat prakticky cokoliv a od kohokoliv a souãasnû mít svoji tváﬁ, to je
urãit˘ druh umûní. Tomu se ﬁíká
interpretace. V tom byl táta mistr. Já
jsem si uÏ taky nûco nazpívala
a s lecãíms se dokáÏu porvat.
A dal‰í dÛleÏitá vûc je to, co ãlovûk
zpívá, vloÏit do písnû nûjaké autorství, jestli na to ten zpûvák vÛbec
má. Jedna z nejúÏasnûj‰ích vûcí pro
zpûváka je, kdyÏ si umí napsat písniãku i s textem. To je hodnû osvobozující. Ruce se vám rozvazují
a hranice v hudbû jsou najednou
men‰í. Tohle teprve objevuji a hledám. Jsem ráda, Ïe jsem na téhle
cestû, po které bych v budoucnu
ráda ‰la, udûlala první krÛãek.
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EVIYAN
IVA BITTOVÁ, GYAN RILEY, EVAN ZIPORYN
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Novinku Nayive vydal český label
Animal Music a není to sólové
album Ivy Bittové, ale tria, jehož
je členem spolu se svými dvěma
spoluhráči, zástupci smetánky
americké alternativní hudby.
Kytarista Gyan Riley je synem
jedné z největších skladatelských
osobností minimalismu Terryho
Rileyho a má za sebou projekty
z oblasti soudobé hudby, jazzu
i doteky world music. Klarinetista
a hlavně basklarinetista Evan
Ziporyn patří do světově
proslulého hudebního sdružení
Bang on a Can, se kterým Iva
Bittová před dekádou natočila
krásné album Elida. Trio si říká
Eviyan a už má za sebou jeden
titul, živou nahrávku, jež vyšla
v roce 2013, ale na našem trhu se
neobjevila. Pro české posluchače
je tedy Nayive jeho debutem.

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ

NAČETL PŘÍBĚH O NÁHODÁCH SMĚŘUJÍCÍCH K ATENTÁTU
NA NÁSLEDNÍKA RAKOUSKO-UHERSKÉHO TRŮNU
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Je neděle 28. 6. 1914. Zmatený řidič Leopold
Lojka zastavuje vůz s Františkem
Ferdinandem a jeho ženou. Zařazuje zpátečku
a tím dává příležitost Gavrilu Principovi
k útoku. Pro bezmocného Lojku se z tohoto
okamžiku stává doživotní trauma. Sarajevský
atentát je i po sto letech obrovsky živé téma.
Novinář a bývalý balkánský zpravodaj
Českého rozhlasu Martin Ježek společně
s balkanistou Pavlem Trojanem napsali
úspěšnou knihu Tak nám zabili Ferdinanda,
která odhaluje ve svých sedmi reportážích
pozadí českých stop v Bosně a Hercegovině
zcela nezáměrně mířících k Sarajevskému
atentátu. Nyní nová a doplněná verze této
pozoruhodné knížky získala i svojí
audiopodobu, kdy ji načetl reportér
zahraniční redakce Českého rozhlasu a autor
knihy Martin Ježek společně s hercem
a muzikantem Ondřejem Brzobohatým.
Úplně poprvé tak mají posluchači možnost
zaposlouchat se do českých příběhů, které
psaly světové dějiny. Některé z nich se
prolínají i do současné reality Bosny
a Hercegoviny.

V. / červen 2015

OSLAVA NOVÉ AUDIOKNIHY!
HERCI GAJEROVÁ A POTMĚŠIL POKŘTILI
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ A MORAVSKÉ

Jan Potměšil a Veronika Gajerová načetli audioknihu ještě s Bolkem Polívkou
a Janem Kačerem

Spisovatelka Alena Ježková a producentka Naďa Dvorská

Na úspěch nové audioknihy připíjí Alena Ježková s Veronikou Gajerovou

Spisovatelka Alena Ježková s hercem Janem Potměšilem a autorkou ilustrací
Renátou Fučíkovou

Spisovatelka Alena JeÏková se rozhodla pojmout povûsti pro dne‰ní
dûti novû, srozumitelnû a s vysvûtlujícími vstupy. âtrnáct pﬁíbûhÛ z úsvitu na‰ich dûjin by tak mûlo b˘t pro
dûti pﬁijatelnûj‰í neÏ archaická forma
povûstí od Aloise Jiráska.
„Zajímám se o staré civilizace,
zejména keltskou, o léãitelství, bylinky. Myslím, Ïe jednou skonãím jako
ãarodûjnice. Pﬁi ãtení jsem narazila
na Budeã, to byl stﬁed starého svûta,
tam byl Krok obklopen muÏskou
silou a holãiãky tam mohly b˘t jen
do 8 let, pak byly odvezeny na

a nemusely zÛstat zakonzervované
v archaickém stylu Jiráskovy adaptace. To se podaﬁilo, po deseti letech
od svého vydání je kniha uznávanou
souãástí doporuãené ‰kolní ãetby.
Audiopodoba Star˘ch povûstí ãesk˘ch a moravsk˘ch je pak dal‰ím
posunem, zpÛsobem, jak povûsti
pﬁiblíÏit dûtem i dospûl˘m,“ dodala
JeÏková.
Audiokniha vy‰la na 3CD i v digitální podobû na Supraphonline.

Rusavku. Hned dal‰í víkend jsem
podnikla v˘let na Budeã a Rusavku.
Tak jsem si ty vûci, o kter˘ch mluvím, i pro‰la,“ ﬁekla ve ãtvrtek hereãka Veronika Gajerová.
„Ty pﬁíbûhy jsou napsány krásnou
ãe‰tinou a velmi sviÏnû a dobrodruÏnû... jsou to pﬁíbûhy plné barev
a emocí, mûl jsem z toho velkou
radost,“ poznamenal Jan Potmû‰il.
„Staré povûsti jsou nadãasová
vyprávûní o legendární minulosti
na‰eho národa. Knihu jsem napsala
proto, aby povûsti mohly dÛstojnû
vkroãit do jednadvacátého století
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Nová audiokniha Supraphonu přináší na třech CD Staré pověsti české a moravské od Aleny Ježkové,
které načetly herecké hvězdy: Jan Kačer, Veronika Gajerová, Jan Potměšil a Bolek Polívka.

V. / červen 2015

DUCHOVNÍ DVOŘÁK
VRCHOLNÁ DÍLA V POKRAČOVÁNÍ „BAREVNÉ EDICE“
„Tatínkovým Bohem nebyl trestající Hospodin,
ale Stvořitel, který svojí nekonečnou láskou
posvěcuje cestu, údolím smrti“; takto na
upřímnou zbožnost svého otce vzpomínal
Dvořákův syn Otakar. Víra v Boha byla
Dvořákovi tím základním kamenem, na kterém
stavěl vlastní život i tvorbu. Není divu, že právě
v oblasti duchovní hudby najdeme celou řadu
jeho stěžejních děl, často spojených se silným
osobním příběhem. První verze oratoria
Stabat Mater vznikla po smrti prvorozené
dcerky. Po mimořádném úspěchu londýnské
premiéry tohoto díla přišly z Anglie
objednávky, jež daly vzniknout dalším
vrcholným dílům: Svatební košile, Requiem,
Svatá Ludmila. Podnět k Te Deum pak přišel
z New Yorku a tam také Dvořák po premiéře
„Novosvětské“ zkomponoval Biblické písně,
vrcholný opus své písňové tvorby. Sestava však
obsahuje i zřídka uváděné skladby (kantáta
Dědicové Bílé hory, Žalm 149 v dosud
nevydané Neumannově nahrávce ad.).
Tato další kolekce z dvořákovské řady je
současně přehlídkou vynikajících interpretů
a posluchače jistě potěší i citlivě
remasterovaný zvuk nahrávek; tyto drahokamy
supraphonského archivu si zaslouží
výjimečnou péči.
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