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na 5CD Duety
Karla Gotta
i na novém albu
Petra Koláře

N A H R Á V A C Í C H

S T U D I Í

PETR KOLÁŘ

BARBORA POLÁKOVÁ

MILOŠ VACÍK

HURVÍNEK

v listopadu vydá po čtyřech letech
nové studiové album. Spolupracoval
na něm se skladatelem a kytaristou
Milošem Dodo Doležalem.

po úspěchu s letním hitem
a videoklipem Nafrněná chystá
své eponymní album v produkci
Jan P. Muchowa.

renomovaný hráč na perkuse napsal
a ilustroval knížku Pod hvězdami,
která zároveň vyjde jako audiokniha
načtená Josefem Somrem
a Viktorem Preissem. Na hudbě
spolupracoval s Alanem Vitoušem.

se vydá na dobrodružnou cestu
za tajemstvím žvýkačky.
Na CD už na začátku listopadu!

VIII. / říjen 2015

Staãilo vám na va‰e dueta pût
cédéãek, nebo jste vybírali?
V‰echny duety, které jsem kdy
nazpíval, by vydaly na dvanáct kompaktÛ – museli jsme tedy vybírat. Ale
vznikl citliv˘ v˘bûr. Jsou tu jak hity,
tak i neopakovatelné, Ïánrovû zajímavé rarity, v˘sledky zajímav˘ch setkání a dobr˘ch nápadÛ. Víte, nûkdy se
mÛÏou potkat vynikající zpûváci, ale
kdyÏ chybí nápad, dobr˘ duet
nevznikne. Na na‰em v˘bûru jsou
vûci, u kter˘ch zafungovalo nûkolik
faktorÛ: náhoda, ‰tûstí, momentální
nápad, kreativita, spontánnost.
Pﬁitom je to v˘bûr Ïánrovû hodnû
rÛznorod˘.
To máte pravdu. Zní tu písnû od
klasiky pﬁes jazz, filmové melodie
a spirituály aÏ tﬁeba po country nebo
rap. ¤íkám tomu v˘lety do oblastí ne
úplnû typick˘ch pro Karla Gotta.
V˘lety mimo moje teritoria. A mám
takové v˘lety rád.
MÛÏete b˘t konkrétní?
Tak tﬁeba k tomu rapu – ten na
v˘bûru reprezentují dueta s Bushidem, DJ Bobem nebo Xindlem X.
V˘bûr obsahuje i spoustu opravdu
neãekan˘ch setkání. Tﬁeba duet
s Lucií Bílou, kter˘ pro nás napsal
Marek Eben pro slavnostní veãer T˘T˘
1997. Ta píseÀ se jmenuje Kdybych
nevyhrál. Kdybych opravdu nevyhrával, asi bychom ji nezaﬁadili. Ale díky
vûrnosti fanou‰kÛ nebyl tenhle duet –
ﬁekl bych – aktuální. I s odstupem
ãasu má stále opravdu vtipn˘ text.
Kolegy k mnoh˘m duetÛm jste hledal v cizinû. A daﬁilo se…
Na tomhle v˘bûru je dvanáct zahraniãních kolegÛ. Za v‰echny zmíním
napﬁíklad dvû americké operní ãerno‰ské zpûvaãky – Felicii Weathers
a Paulette De Vaughn. Obû nahrávky
jsou z Ïiv˘ch koncertÛ, z krásn˘ch
a neopakovateln˘ch setkání. Z ãesk˘ch operních pûvcÛ si cením napﬁíklad spoleãn˘ch vystoupení s Evou
Urbanovou a Peterem Dvorsk˘m.
Pou‰tûl jsem se ale i do jin˘ch
ÏánrÛ – tﬁeba s Kamilem Stﬁihavkou
nebo Pavlem Bobkem.
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Vydavatelství Supraphon přichází
s ojedinělým počinem. V krásně
vypraveném kompletu pěti
kompaktních disků vydává duety
(tercety a kvartety), které za dobu
své bohaté kariéry nazpíval Karel
Gott. Obsahuje téměř devadesát
písní nazpívaných v devíti jazycích
s více než sedmdesáti kolegy
z celého světa. Spousta z nich
se na CD objevuje vůbec poprvé.
Stejně jako zcela žhavá novinka –
duet Karla Gotta s Petrem
Kolářem nazvaný: Jenom láska
umí zastavit čas. A navíc je páté
cédéčko složeno výhradně
z neopakovatelných záznamů
živých vystoupení. U těch, kteří
mají Karla Gotta rádi tenhle
famózní soubor rozhodně nesmí
chybět! Jeho výjimečnost si
uvědomuje i protagonista všech
nahrávek, devětatřicetinásobný
zlatý slavík či, chcete-li, zlatý hlas
z Prahy. A je na něj pyšný.
Vzpomenete si na svÛj první duet?
Jasnû! To bylo v roce 1962. S Vlastou PrÛchovou jsme tehdy s písní AÏ
nám bude dvakrát tolik zvítûzili
v soutûÏi Hledáme písniãku pro
v‰ední den. Tahle píseÀ vy‰la taky na
mojí vÛbec první desce, je‰tû na
sedmdesát osm otáãek. Byla to vlastnû pohlednice s gramofonov˘mi
dráÏkami. Tu pohlednici jste dali na
gramofon, a ono to hrálo! Byla to rarita, i kdyÏ dlouho hrát nevydrÏela.
Pokud bychom si vás pﬁedstavili
jako „lovce“ partnerÛ do duetÛ,
z kterého úlovku jste mûl nejvût‰í
radost?
Tûch bylo víc. Dlouho jsem si
napﬁíklad pﬁál rozdat si to s Petrem
Koláﬁem. Milo‰ Dodo DoleÏal, rocker
tûlem i du‰í, nám napsal píseÀ To
jenom láska zastaví ãas. Je to rocková
balada, takovou muziku ostatnû sám
rád poslouchám. Nedávno jsme s Petrem Koláﬁem vypustili do svûta i klip.
Nazpíváním tohoto duetu jsem si tak
splnil nûkolik pﬁání. Radost mám
i z duetu z filmu Don Juan DeMarco
s Marlonem Brandem a Johnnym
Deppem v hlavních rolích. Písniãka
se jmenuje KdyÏ má‰ ji rád váÏnû
(Jestli oplácí‰ jí lásku) a je taková
popovû flamencová. Nazpíval jsem ji
s Fredym Bittnerem, kytaristou, kter˘
taky úÏasnû zpívá. Jejím autorem je
Bryan Adams. Zmínûné písnû jsou ty
dvû novinky na mém novém kompletu. A radost mám i z toho, Ïe jsem
stihl nazpívat duet s Karlem âernochem. Byl to Ïiv˘ swingov˘ koncert;
zvolili jsme si pro nûj ãeskou swingovou klasiku Prost˘ lék.
A naopak: jsou i nûjaké duety, na
které jste se tû‰il, ale nikdy nevznikly?
Jsou. Pﬁitom k nûkter˘m bylo
opravdu blízko. Docela dobﬁe nakroãeno jsme mûli napﬁíklad s kolegyní
Dashou. S tou zpívám uÏ patnáct let,
ale poﬁád nemáme Ïádn˘ záznam,
kter˘ by vy‰el na hudebním nosiãi.
Tak jsem se rozhodl nechat pro nás
napsat píseÀ od Davida Solaﬁe, ale do
vydání tohoto kompletu jsme ji
bohuÏel nestihli natoãit. Tak snad na

pﬁí‰tí desku. Vûﬁím, Ïe to stihneme
i s Mekym Îbirkou a Martinem
Chodúrem, se kter˘m na duetu pracujeme. No a zatím jsme nestihli ani
duet s Marikou Gombitovou. Marika
mi doma zpívala jednu svoji vûc, ale
nepodaﬁilo se ji dodat tak vãas, abychom ji na tuto kompilaci stihli.
Mluvíte plynnû v‰emi devíti jazyky, kter˘mi na kompilaci zpíváte?
Plynule vlastnû nemluvím ani
ãesky! (smích) Na kompletu ale skuteãnû zpívám napﬁíklad anglicky,
francouzsky, ‰panûlsky, nûmecky,
italsky nebo rusky. Zazpívám tﬁeba
francouzsky tak, Ïe nepoznáte, Ïe to
vÛbec není francouzsky. (smích) Asi
nejlíp mluvím nûmecky. Co se t˘ãe
práce, je Nûmecko mÛj druh˘ domov
a mám tu i spoustu pﬁátel. TakÏe kdybych neumûl nûmecky, to by bylo
‰patn˘. Italsky jsem se uãil na konzervatoﬁi, pak jsem se ale v italsk˘ch
kanconetách setkával s ital‰tinou,
jakou uÏ se nemluví. Rusky umím,
a o té francouz‰tinû jsem mluvil. Ale
byl jsem pochválen za francouzsk˘
akcent v písni Belle, kterou jsme
nazpívali ·tefanem Margitou
a Danem HÛlkou! ·panûlsky na kompletu zpívám s Argentincem Seminem Rossim a anglicky s uÏ zmínûn˘mi americk˘mi zpûvaãkami Felicií
Weathers a Paulette De Vaughn.
Páté cédéãko nového kompletu je
sestaveno z Ïiv˘ch záznamÛ. Byl to
pÛvodní dramaturgick˘ plán?
Od zaãátku jsme to tak chtûli udûlat. Na ãeském gramofonovém trhu
totiÏ dosud nemám live CD. Na
nûmeckém ano, ale v âesku kupodivu ne. Navíc, jak jsem ﬁíkal, ‰lo
o neopakovatelná setkání. Dám je‰tû
jeden pﬁíklad. Na kompletu je i duet
s Evou Pilarovou z roku 1965 z recitálu z Divadla Semafor. Objevil se na
soukromé nahrávce pana zvukaﬁe ze
Semaforu. KdyÏ jsem ho sly‰el, pﬁekvapilo mû, jaké odváÏné jazzové
vûci, scaty a improvizace jsme tenkrát dûlali. KaÏdé setkání bylo jedineãné. Kdybychom se s kter˘mkoliv
z tûch kolegÛ setkali dnes, interpretovali bychom ty písnû úplnû jinak.

Dokonce si troufám ﬁíct, Ïe bychom
je zpívali zcela jinak, i kdybychom se
setkali hned druh˘ den po koncertu.
Proto si váÏím toho kterého okamÏiku, data, místa.
Komplet va‰ich duetÛ je zajímav˘
i tím, Ïe obsahuje osmnáct nahrávek, které je‰tû nikdy na CD nevy‰ly!
Ano, a kromû toho tu jsou i nûkteré
vûci, které vy‰ly na albech m˘ch
kolegÛ a kolegyÀ, tﬁeba Pavla Bobka,
·tefana Margity a dal‰ích, ale nikdy
na Ïádné mojí desce. Posluchaãi volali po tom, Ïe by je rádi mûli v‰echny
pûknû pohromadû. Tak tady je mají.
Komplet se jmenuje Duety, ale
obsahuje i nahrávky ve vût‰ím obsazení zpûvákÛ. Kolik vás bylo nejvíc?
âtyﬁi. Ale s mírnou nadsázkou sto
dvacet. Myslím tím nahrávku s Alexandrovci. KdyÏ tûhle sto dvacet
chlapÛ zaãne zpívat, tak to opravdu
hﬁmí. A nejen u ruské klasiky. Jsou
to skuteãnû profesionální hudebníci
s velk˘mi hlasy. Je‰tû teì mû mrazí,
kdyÏ si vzpomenu, jak jsme na
evropském turné zpívali Be My
Love. Taky jsme spolu zpívali tﬁeba
Podmoskovnye veãera – bylo to
v Moskvû, kdyÏ Alexandrovci slavili osmdesáté páté narozeniny souboru. Tuhle píseÀ jsem pÛl roku kaÏd˘
veãer zpíval v Las Vegas, a to s velk˘m úspûchem. O ten úspûch se
svou mûrou jistû zaslouÏil i Louis
Armstrong, kter˘ z téhle písnû udûlal obrovsk˘ hit.

SU 6283-2
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TATA BOJS A/B
Skupina Tata Bojs vydala nové album, které vzniklo s podporou společnosti Philco.
Nyní chystá velký podzimní koncert a s ním spojený křest, který proběhne 12. 11. v pražském Foru Karlín!
Co se zvuku novinky t˘ãe, Milan
Cais k nûmu poznamenal: „Shodli
jsme se, Ïe víc neÏ nûjaké kytarové
blázince se nám líbí elektro sound
80t˘ch let, pohledem souãasnosti.“
„Obãas se ﬁíká, Ïe revival osmdesátek trval déle, neÏ trvala celá osmdesátá léta. Dneska je moderní ten, kdo
ví, kter˘ z retro zvukÛ je momentálnû
v kurzu. To neﬁe‰íme. Bereme si,
odkud chceme a pouÏíváme to, jak
chceme," komentuje to Mardo‰a.
Tata Bojs zároveÀ zvou na v˘pravnou koncertní show, která bude 12.
11. ve Foru Karlín, kde zároveÀ nové
album i pokﬁtí. „Myslím, Ïe Praze
takov˘to moderní koncertní sál

s podobnou kapacitou uÏ dlouho
chybûl. Pro nás je Forum v˘zvou
a dal‰ím velk˘m praÏsk˘m koncertem s v˘pravnou scénou, kter˘m
obãas dûláme radost sobû i fanou‰kÛm. Tû‰íme se, Ïe si vyzkou‰íme
zase nov˘ prostor a mû hodnû láká
i to, Ïe tam mÛÏu dostateãnû rozvinout fantazii, co se t˘ãe vizuální
podoby koncertu, coÏ jiné koncertní
prostory v takovéhle ‰íﬁi neumoÏÀují," komentuje to Milan Cais.
Îe to bude urãitû stát za to, naznaãuje uÏ fakt, Ïe se jedná – jak Milan
Cais podot˘ká – o typ koncertu, na
kter˘ se kapela a pﬁedev‰ím pak sám
Cais coby autor scény chystá s bezmá-

la roãním pﬁedstihem a tomu pak
odpovídá i potenciální nervozita:
„Urãit˘ strach a nervozitu zaÏíváme
pﬁed kaÏd˘m koncertem. KdyÏ nás ale
ãeká tenhle typ koncertu, je nervozita
je‰tû vût‰í, protoÏe na tom dûláte tak
dlouho a v‰echno pak smûﬁuje k jednomu okamÏiku." A Mardo‰a s typick˘m vtipem dodává: „Já jsem nûkdy
na koncertech nervózní i za jiné kapely. Jestli to zvládnou. TakÏe za vlastní
jsem samozﬁejmû nervózní o to víc!"

SU 6281-2
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TONYA GRAVES JE ZAMILOVANÁ DO BLUES
Sympatickou v Česku usazenou Američanku
Tonyu Graves znají nejen milovníci dobré
muziky, ale i filmoví fanoušci. V obou
žánrech je nezaměnitelná. Ale zatímco
herectvím si pouze zpestřuje své početné
umělecké aktivity, muzika je její doménou.
Zpívá s několika kapelami a orchestry a taky
pilně nahrává. V Supraphonu právě vydává
nové album nazvané Back To Blues. Žánr
písní, které tu znějí, je už z názvu desky
jasný. A Tonya sama přiznává, že je to žánr,
který miluje.

Foto © Petr Kurečka, 2015
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KdyÏ Back, tak tedy návrat. Jde
o velk˘ návrat k dávné lásce, které
jste tﬁeba byla v posledních letech
nevûrná s jin˘mi Ïánry?
(smích) Jojo, byla jsem blues trochu nevûrná, i kdyÏ zcela jsem je
nikdy neopustila. TakÏe vlastnû ano,
je to návrat. Pﬁed dvaceti lety, kdyÏ
jsem tady v âesku zaãínala, jsem zpívala v bluesové kapele s Lubo‰em
Andr‰tem. Pak jsem samozﬁejmû zpívala i jiné Ïánry. KdyÏ jsem teì chtûla udûlat desku s vûcmi, které mám
ráda, byl to sloÏit˘ v˘bûr. V srdci
mám opravdu spoustu písniãek rÛzn˘ch ÏánrÛ. Nakonec jsem se tedy
rozhodla pro blues.
…a tenhle návrat jste vtiskla i do
názvu desky.
Nad názvem alba jsem dlouho pﬁem˘‰lela. Mohla jsem je pojmenovat
po nûjaké písniãce nebo úplnû jinak.
Nakonec jsem si ﬁekla: je to asi opravdu nûjak˘ ten návrat ke koﬁenÛm,
takÏe Back To Blues.
âím je pro vás blues?
Jéje, toho je! Blues je milión vûcí!

Nejen smutek, ale i radost. KaÏdopádnû je to pro mû hudba, která má
du‰i. Veselou, smutnou, rozzlobenou, láskyplnou. Ta du‰e má tisíc
poloh a podob, a to jak hudebních,
tak emoãních.

které mám ráda. JenÏe v té dobû zemﬁel B. B. King. V tu chvíli jsem si
ﬁekla, Ïe by bylo dobré udûlat ãistû
bluesovou desku. Mimo jiné i jako
vzpomínku na B. B. Kinga a na moje
ãeské zaãátky.

Je tohle album tak trochu i holdem
velikánÛm blues?
Ano. Chtûla jsem udûlat desku
s písnûmi, s hudbou, kterou lidi
znají a poznají. A kdyÏ nepoznají,
pﬁinese jim nûco nového a krásného.
KaÏdopádnû asi budou nûkteﬁí lidé
pﬁekvapeni. Tﬁeba z písnû Hound
Dog, jak ji zpívám. Tahle písniãka je
známá v podání Elvise Presleyho,
ale já jsem ji pojala jinak. Nûkteﬁí
lidi mi ﬁíkají, Ïe tam toho Elvise
nesly‰í. Ale to je v poﬁádku, já jsem
ji chtûla udûlat spí‰ tak, jak ji v originále kdysi zpívala legendární Big
Mama Thornton.

Na desce máte i pár hostÛ.
Opravdu jen pár. Co se t˘ãe desek,
nejsem zastáncem bÛhvíjakého
mnoÏství hostÛ. Na albu Back To
Blues se mnou hraje kapela, s kterou
normálnû vystupuji, a se kterou
jsme na sebe zvyklí. A k tûm hostÛm: je tu tﬁeba kytarista Luká‰ Martínek, kter˘ je i producentem alba.
Vokály zpívají Annamária d’Almeida a Erika Feãová. A objevují se tu
taky skvûlí muzikanti Pepa ·tûpánek a Ondﬁej Pivec.

K nahrání desky Back To Blues vás
pr˘ tak trochu pobídl i odchod soulové a bluesové legendy B. B. Kinga.
Zprvu jsem si myslela, Ïe prostû
nazpívám písniãky rÛzn˘ch ÏánrÛ,

Pﬁipravili jste si na album deset
písní a ty pak nahráli, nebo jich bylo
víc a museli jste vybírat?
Jejda, bylo jich pÛvodnû víc. Vûdûli jsme, Ïe na desce bude deset písniãek, ale pﬁipravovala jsem jich o nûco
více. Pﬁi nahrávání se mÛÏe cokoliv
pﬁihodit, nûco nemusí úplnû fungo-

vat, nûco nevyjde. TakÏe jsme k v˘bûru mûli vícero kouskÛ. ZÛstalo to, co
bylo nejlep‰í. (smích)
Co nûjaké propagaãní turné, festivaly, kﬁty alba?
Co se t˘ãe festivalÛ, chystáme se
na Bluesov˘ podzimek v Hole‰ovû.
To bude v listopadu. Do konce roku
bych taky chtûla vystoupit v Jazz
Docku v Praze, to je sál, kter˘ mám
ráda. PÛvodnû jsem tady chtûla mít
i kﬁest alba Back To Blues, ale problém je v tamním jevi‰ti. Je moc
nízké a tak by mû v‰ichni diváci
dobﬁe nevidûli! (smích) ·la jsem
tedy do férovky, a velk˘ koncert
s kﬁtem alba bude 28. ﬁíjna v Paláci
Akropolis v Praze. Tam je jevi‰tû
vysoko a v‰ichni mû dobﬁe uvidí!
(smích).
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ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
DVD/CD G2 ACOUSTIC STAGE
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Záhy po vydání „živáku“ vyjíždí Ondřej Brzobohatý se svojí kapelou na slovenskou část úspěšného
Identity Tour a na listopad má v plánu speciální Symphonicum Tour s Epoque Orchestra,
který povede japonský dirigent Chuhei Iwasaki.

Foto © archiv TV ÓČKO, 2015

PÛl roku od vystoupení zpûváka,
klavíristy a skladatele Ondﬁeje Brzobohatého a jeho hostÛ v G2 Acoustic
Stage v praÏském Retro Music Hall
vychází záznam tohoto nev‰edního
koncertu v setu DVD+CD. Stane se
tak v pátek 23. 10. 2015.

Záznam koncertu, kter˘ TV ÓâKO
odvysílá v premiéﬁe 11. 10. nabídne
intimní atmosféru, kdy pﬁítomní
diváci byli Ondrovi a jeho doprovodné kapele doslova na dosah ruky.
Koncert otevﬁel svûtovû proslul˘
evergreeny What a Wonderful World

na nûjÏ jiÏ plynule navázaly songy
z Ondﬁejova platinového alba Identit y. N e c h y b û l o a n i p ﬁ e k v a p e n í
v podobû speciálních hostÛ. „K mé
velké radosti pﬁijal pozvání i skvûl˘
slovensk˘ zpûvák a kytarista Peter
Cmorik, se kter˘m jsme nazpívali
ãesko-slovensky duet Vietor a úplnou premiérou bylo spoleãné Ïivé
vystoupení s Johny Machettem“
zavzpomínal Ondﬁej Brzobohat˘
a zároveÀ k tomu dodal: „Ti, co se
zúãastnili, budou mít DVD+CD jako
památku, ti co nebyli, budou pﬁeneseni do jedineãné atmosféry, která
ten veãer tak nádhernû v Retro
Music Hall vznikla.“
Ondﬁej Brzobohat˘ – G2 Acoustic
Stage vychází rok a pÛl od vydání
autorského alba Identity, jejÏ velice
rychle po svém vydání získalo zlatou
i platinovou desku. Identity patﬁí
mezi nejúspû‰nûj‰í hudební debuty
posledních let a Ondﬁej Brzobohat˘
s ním slavil úspûch i v rámci velkého
koncertního turné, se kter˘m vystoupil jiÏ v padesáti mûstech po celé
republice. Aktuálnû se s Identity
Tour 2015 vydává od 17. 10. do 24.

10. na Slovensko. PÛjde celkem o pût
koncertÛ v Bánské Bystrici, Ko‰icích,
Pie‰Èanech, Îilinû a Trenãínû.
Zcela nev‰edním dárkem pro pﬁíznivce Ondﬁeje Brzobohatého bude
série osmi koncertÛ Symphonicum
Tour 2015. Uskuteãní se v prÛbûhu
listopadu – v Plzni (8. 11.), dvakrát
v Praze v Hudebním divadle Karlín
(10. 11.), Olomouci (12. 11.), Brnû
(15. 11.), Hradci Králové (22. 11.),
Ostravû (23. 11.) a také v Bratislavû
(27. 11.). Repertoár tûchto mimoﬁádn˘ch vystoupení bude postaven˘ na
bohat˘ch aranÏích, jenÏ vyuÏívají
symfonick˘ zvuk Epoque Orchestra
propojen˘ s kapelou Ondﬁeje Brzobohatého. Epoque Orchestra zahraje
pod taktovkou japonského dirigenta
Chuhei Iwasakiho a jako zvlá‰tní
hosté se pﬁedstaví Václav Noid Bárta
a Peter Cmorik.
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MIREK HOFFMANN 80

Foto © Martin Kubica, 2015

Osmdesát velkých českých country hitů.
Hudební bilance legendy české country na 4CD!

datelÛm tohoto Ïánru u nás. Od roku
1970 pÛsobil ve skupinû Greenhorns/Zelenáãi a spoleãnû s Michalem Tuãn˘m, Tomá‰em Linkou,
Janem Vyãítalem a dal‰ími spoluurãoval v˘voj domácí „western music“.

Foto © Martin Kubica, 2015

Osmdesáté narozeniny tohoto zpûváka, textaﬁe a skladatele jsou pﬁíleÏitostí pro vydání v˘bûrového ãtyﬁalba,
které lze s nadsázkou oznaãit za kroniku ãeské country uplynul˘ch ãtyﬁiceti let. Mirek Hoffmann patﬁí k zakla-

Mirek Hoffmann při křtu CD s producentem Alanem Piskačem a MUDr. Janem Leštákem

Cenûn je zejména jako autor zásadních ãesk˘ch country textÛ - Divnej
smích, OranÏov˘ expres, VÛz do Tennessee, Tom Dooley, Dívka s vlasem
medov˘m, Hej Joe, Îlutá kytka.
Osmdesát hitÛ Mirka Hoffmanna
zahrnuje tituly, které on sám nazpíval se skupinami White Stars, Greenhorns a Zelenáãi.
Hoffmann se v roce 1969 podílel
na legendárním albu Písnû amerického západu. ·lo o vÛbec první dlouhohrající (LP) gramofonovou desku
v Ïánru country hudby, zpívanou
v ãeském jazyce a interpretovanou
pﬁedními ãesk˘mi soubory Zelenáãi
(Greenhorns), White Stars a Spirituál
kvintet. Dodnes je uveden˘ projekt
povaÏován za perlu ve svém Ïánru
a po ãtyﬁiceti letech se doãkal i albového pokraãování. Je‰tû v roce 1970
se Mirek Hoffmann stal ãlenem skupiny Greenhorns, pﬁejmenované
pozdûji na Zelenáãe. S tímto souborem je pak spjata jeho více neÏ ãtyﬁicetiletá hudební kariéra. Prosadil se
pﬁedev‰ím jako textaﬁ, ale i jako zpûvák a skladatel. Od devadesát˘ch let

vydával se skupinou Zelenáãi
(pÛvodnû Noví Zelenáãi) ﬁadu alb
s podtitulem „Pﬁíbûhy“. Texty psal
i pro dal‰í interprety – Vûru Martinovou, Hanu Horeckou, Petru âernockou ãi Taxmeny.

SU 6305-2
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VĚRA ŠPINAROVÁ a PETRA JANŮ
SPOLEČNÝ KONCERT NA CD+DVD

SU 6311-2

VĚRA ŠPINAROVÁ
& PETRA JANŮ
EXKLUZIVNÍ SPOJENÍ
JEDINEČNÝCH HLASŮ –
TURNÉ 2015
12. 11. Litoměřice, Dům kultury
13. 11. České Budějovice,
Sportovní hala Stromovka
18. 11. Karlovy Vary, hotel Thermal
19. 11. Plzeň, Parkhotel

Foto © Lenka Hatašová, 2015

25. 11. Liberec, Dům kultury
26. 11. Hradec Králové, Aldis
02. 12. Bratislava, Istropolis
03. 12. Zlín, Velké kino
09. 12. Ostrava, Gong
10. 12. Ostrava, Gong
15. 12. Praha, Lucerna
16. 12. Praha, Lucerna

www.spinarovajanu.cz
Loni na podzim odstartoval nápadit˘ projekt dvou záﬁiv˘ch stálic na‰í
populární hudby – Vûry ·pinarové
a Petry JanÛ. Uskuteãnilo se devût
vyprodan˘ch koncertÛ spoleãného
turné, se kter˘m projely âechy
a Moravu. Obû zpûvaãky se sv˘m
fanou‰kÛm pﬁedstavily ve dvou
samostatn˘ch blocích nejvût‰ích
hitÛ, jejÏ propojily i nûkolika duety.
O doprovod se postaraly skupiny
Golem a Band Adama Pavlíka. Záznam z beznadûjnû vyprodaného
pﬁedvánoãního koncertu, kter˘ se
uskuteãnil v Lucernû, vydá jiÏ 16.
ﬁíjna 2015 v kompletu CD+DVD
Supraphon. Audio záznam koncertu
„silné dvojky“ rovnûÏ bude ke staÏe-

ní v digitálních servisech, jako jsou
napﬁíklad Supraphonline ãi iTunes.
Od listopadu tandem ·pinarová
a JanÛ v úspû‰ném turné pokraãuje.
Pod trefn˘m názvem Exkluzivní
spojení jedineãn˘ch hlasÛ se tentokrát show uskuteãní v deseti mûstech. Start je naplánován na 12. listopadu, kdy se koná první ze série dvanácti koncertÛ v Litomûﬁicích. Slavnostní kﬁest CD+DVD, které vydává
Supraphon pod názvem VùRA
·PINAROVÁ A PETRA JANÒ LIVE
V LUCERNù bude ve velkém sále
praÏské Lucerny 15. prosince. „Pro
velk˘ zájem se prosincová vystoupení v Ostravû a Praze dokonce dublují, byly pﬁidány koncerty v Gongu

i v Lucernû. Exkluzivní spojení ãesk˘ch popov˘ch hvûzd se letos poprvé pﬁedstaví i ve slovenské metropoli“, upﬁesÀuje producentka zdaﬁilého projektu Michaela Kocourková.
Petra JanÛ vydání CD+DVD okomentovala: „Jsem ráda, Ïe se podaﬁilo zachytit onen odpich a rockov˘
drajv, jenÏ na‰e vystoupení má. Ti co
se úãastnili, budou mít památku a ti
co to z nûjakého dÛvodu nestihli, se
mohou na na‰i show podívat alespoÀ
prostﬁednictvím tohoto DVD.“ Vûra
·pinarová k tomu dodala: „Myslím
si, Ïe i v záznamu na CD a DVD je
dobﬁe sly‰et a vidût, Ïe jsme s Petrou
naladûné na stejné vlnû a to je také
to, co posluchaãi nejvíce oceÀují.“
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MAREK EBEN NAČETL HUMORNÉ
PŘÍBĚHY O ČAPKOVĚ KOČCE PUDLENCE

Foto © Martin Kubica, 2015

Karel âapek, velk˘ milovník zvíﬁat,
lidí a rostlin, byl také velk˘ pozorovatel a glosátor. Zvíﬁata, která se stala
nedílnou souãástí jeho Ïivota, byla
proto ãast˘m námûtem jeho literárních ãrt. Psal o nich s pochopením,
láskou, humorem a vtipem. Ve fejetonu Pes a koãka âapek vystihuje povahu obou zvíﬁátek obecnû: „Koãka je
trochu estét. Pes je jako obyãejn˘ ãlovûk. Nebo jako tvoﬁiv˘ ãlovûk. Je
v nûm nûco, co se obrací k nûkomu
druhému, ke v‰em druh˘m; neÏije
jen sobû… Zkrátka pes potﬁebuje

povzbuzujícího kontaktu s druh˘m,
aby si hrál… Naproti tomu koãka si
také zahraje, kdyÏ jí k tomu dáte
podnût, ale dovede si hrát, i kdyÏ je
sama. Hraje si jen pro sebe, samotáﬁsky a nesdílnû… Koãka se baví sama
pro sebe. Pes chce jaksi bavit toho
druhého… Koãka je z rodu ironikÛ…
Pes je z rodu humoristÛ…“
V centru autorovy pozornosti je
pﬁedev‰ím koãiãka Pudlenka a její
koÈata, dále fenka Iris (maminka âapkovy Dá‰eÀky) a její ‰tûÀátka. Postﬁehy ze Ïivota zvíﬁat jsou v‰em chova-

telÛm dÛvûrnû známé, jen je nikdo
pﬁed Karlem âapkem tak dobﬁe
neformuloval.
Marek Eben ãte text jedné z nejvût‰ích osobností ãeské literatury dvacátého století v kongeniálním spojenectví. Souzní s jemn˘m humorem
Karla âapka a dodává jeho nápadÛm
pobavení ãlovûka, kter˘ dobﬁe ví,
o ãem autor pí‰e. „Má to úÏasn˘
humor a postﬁeh a také jazykovou
fajnovost, takÏe se vnímav˘ posluchaã opravdu potû‰í,“ glosuje Marek
Eben a je‰tû dodává: „Tak jak je

Dá‰eÀka notoricky známá, tak kniha
Pudlenka aneb Mûl jsem psa a koãku
byla pro mne nová. Jsem pejskaﬁ, tak
k tûm tématÛm mám blízko.“
Nová nahrávka je urãena nej‰ir‰í
veﬁejnosti, dûtem a dospûl˘m, pejskaﬁÛm a chovatelÛm koãek, kteﬁí
v‰ak zvlá‰tû ocení autorÛv humor,
vtip a porozumûní nejen zvíﬁátkÛm,
ale i lidem.
Audiokniha Karel âapek Pudlenka
aneb Mûl jsem psa a koãku vy‰la na
CD i digitálnû v pátek 16. 10. 2015.

Foto © Lenka Hatašová, 2015
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BACHA NA ŠPORCLA!
Na hudební trh pﬁicházíte s novou
nahrávkou, která obsahuje ãistû
sólov˘ repertoár. Co bylo tím hlavním impulsem pro natoãení tûchto
skladeb?
Pro kaÏdého houslistu je urãitû
snem natoãit tento repertoár, protoÏe Bachovy Sonáty a partity patﬁí
k nejkrásnûj‰ím a zároveÀ nejnároãnûj‰ím skladbám. Je to opravdu
veledílo, které v mé interpretaci
trvá celkem 155 minut. Musím pﬁiznat, Ïe právû sólové skladby jsou
snad nejblíÏe mému srdci. My‰lenku natoãit tento repertoár mám

v hlavû uÏ mnoho let a aÏ teì jsem
mûl pocit, Ïe je ten správn˘ ãas.
Ta k é l e t o s s l a v í m e 3 3 0 l e t o d
Bachova narození… Do pﬁíprav
natáãení jsem se vrhl s nesmírnou
pokorou a s velk˘m nad‰ením, zároveÀ ale ve mnû bylo i zrnko strachu,
zda to v‰echno zvládnu. AÈ chci
nebo nechci, tímto projektem se
zaﬁídím mezi svûtovou houslovou
elitu a úÏasné interprety historie
houslové hry. Tyto skladby natoãili
moji velcí idolové, takÏe v hlavû mi
stále bûÏela otázka, zda se jim mohu
vÛbec nûkdy vyrovnat.

V dne‰ní dobû musí ãlovûk hodnû
pﬁem˘‰let nad tím, jak interpretovat
barokní hudbu. Jak jste se postavil
Vy k této otázce?
Díky autentické interpretaci se
absolutnû zmûnil pohled na baroko
a jeho styl. Není to „Bach, kter˘ stojí
na piedestalu“, jehoÏ hudba znûla
hﬁmotnû a byla hrána romanticky
a velmi v˘raznû. Z tohoto stylu se pﬁenesla interpretace k vût‰í lehkosti,
taneãnosti, byÈ by tam mûla ta bachovská velikost zÛstat. Pro mne to bylo
tûÏ‰í v tom, Ïe jsem nehrál na barokní
housle, nepouÏíval barokní smyãec

SU 4186-2
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ani stﬁevové struny. Celou tu dobu
jsem se ale snaÏil o balanc, o vcítûní
se do pocitÛ barokního houslisty.
Pozoroval jste na sobû v˘voj
v interpretaci Bachovy hudby?
Ano, jistû. Bachova hudba zraje
a vyvíjí se v kaÏdém interpretovi cel˘
Ïivot, ale v posledních letech byla
tato promûna u mû velice v˘razná.
Vût‰inu tûch skladeb hrál na koncertech a vûﬁím tomu, Ïe jsem i proto
pro‰el v˘vojem ve své interpretaci.
Bachovy Sonáty a partity jsem studoval jiÏ u prof. Václava Snítila, kter˘
byl m˘m profesorem na konzervatoﬁi
a HAMU a právû on mû nauãil ten
nejdÛleÏitûj‰í základ, a to, jak se
dívat do Bachova rukopisu. SnaÏit se
o to, zahrát tu skladbu, jak ji pﬁesnû
napsal sám autor. To se samozﬁejmû
t˘ká v‰ech skladeb, ale u Bacha je to
absolutní základ. KdyÏ se ohlédneme
o dvacet let nazpût a vzpomeneme si
na slavné bachovské houslisty, kter˘mi byli Henryk Szeryng nebo Arthur
Grumiaux, tak oni hráli baroko
hodnû romanticky, poÏívali velké
vibrato, volnost ve smycích. Dnes je
doba jiná, snaÏíme se o to, zahrát tak,
jak by to mohl zahrát sám Bach, kter˘
sám byl skvûl˘m houslistou.

Foto © Lenka Hatašová, 2015

Va‰e poslední nahrávka Gipsy
Fire byla urãena ‰iroké posluchaã-

ské veﬁejnosti a prodeje i Va‰ich pﬁede‰l˘ch alb dosahovaly velmi úspû‰n˘ch ãísel. Jak myslíte, Ïe si povede
album s hudbou J. S. Bacha?
To se v‰e uvidí v prÛbûhu ãasu.
Posledním ãesk˘m houslistou, kter˘
vydal tento repertoár, byl Josef Suk
a dnes je tomu uÏ 45 let. Myslím si
tedy, Ïe bylo tak trochu naãase, aby
se toho ujal nûkdo dal‰í, a to znamená, Ïe mnoho lidí tuto nahrávku
doma nemá. Pﬁiznávám, Ïe je to projekt velmi intimní, mnohdy meditativní, kter˘ by mûl posluchaãe zklidnit, nechat ho plout na vlnách hudby.
Na první pohled se opravdu mÛÏe
zdát, Ïe to nebude masová záleÏitost
a já si hlavnû myslím, Ïe ani b˘t
nemusí. MoÏná to ale bude úplnû
naopak. Stejnû jako u m˘m pﬁede‰l˘ch alb bych se chtûl pokusit o velkou propagaci nové nahrávky a její
pﬁedstavení ‰iroké veﬁejnosti.
S nov˘m CD je naplánované
i turné po âeské republice. Bude na
koncertech znít pouze sólov˘ Bach?
Ne, turné jsem pojal jako oslavu
Bachovy hudby a budu na nûm hrát
kompletní houslové skladby. Kromû
Prahy a Brna jsem koncerty na turné
rozdûlil do dvou ãástí. V první polovinû budu hrát v˘bûr ze Sonát a partit a v druhé pak houslové koncerty
s Czech Ensemble Baroque Orchest-

ra. Prahu ani Brno ze svého turné
rozhodnû nevynechám, naopak jsem
si pro tato dvû mûsta pﬁipravil jednu
specialitu. Bude to „Bach Maratón“,
kde ve tﬁech dnech jdoucích za sebou
zahraji kompletní Bachovo dílo pro
housle, tzn. první veãer budu hrát
v‰echny Sonáty a partity, dal‰í veãer
kompletní houslové koncerty vãetnû
dvojkoncertÛ a tﬁetí veãer zahraji
v‰echny sonáty s cembalem.
Dá se na takov˘ velk˘ poãin nûjak
fyzicky pﬁipravit?
To nevím, je‰tû nikdy jsem nic
podobného neodehrál, je to opravdu
velká vûc. Do prosince mám je‰tû trochu ãasu, ale myslím teì na to kaÏd˘
den. Je to pro mû velká v˘zva a budu
doufat v to, Ïe to zvládnu. Mám radost
z toho, Ïe tam budu mít úÏasné hosty
– hobojistu Viléma Veverku, houslistku Elen Machovou a na cembalo
zahraje ‰piãkov˘ cembalista iránskoamerického pÛvodu Mahan Esfahani.
Je mi jasné, Ïe interpret si v hlavû
nosí mnoho hudebních plánÛ, které
by rád natoãil. MÛÏete nám prozradit, kter˘ nahrávací projekt by mûl
b˘t tím dal‰ím v poﬁadí? Pr˘ máte
své nahrávací plány jasné na pût let
dopﬁedu?
Ano, mám sice naplánováno na
dal‰ích pût let, ale má „pûtiletka“ se

hodnû ãasto mûní. Pokud mohu
naznaãit, tak dal‰ím albem by mûlo
b˘t CD s vánoãní tématikou. V tuto
chvíli vybíráme styl nahrávky, atd.
V rámci sv˘ch hudebních projektÛ
jste i Vy sám napsal skladby pro
housle. Inspiruje Vás pro dal‰í dílo
i hudba J. S. Bacha?
Zatím jsem o tom nepﬁem˘‰lel,
ale v poslední dobû mû jako „skladatele“ ovlivnili virtuózové romantického období, kteﬁí velmi ãasto
psali pro sebe, a kteﬁí psali variace
na rÛzná témata. MÛj poslední
„opus“ jsou variace na ãeskou píseÀ
Kde domov mÛj. Slavn˘ Paganini
napsal variace na anglickou hymnu,
tak jsem v tomto romantickém
duchu napsal variace pro sólové
housle. Jsou velice nároãné a virtuózní. Stále ãastûji mám totiÏ v sobû
pocit nutnosti dokazovat lidem, Ïe
máme b˘t na co py‰ní, Ïe bychom
mûli b˘t hrdí na ná‰ národ, na na‰i
zem, Ïe máme nejen úÏasnou historii a skladatele, ale také krásné
písnû. Tak proã toho nevyuÏít???
Myslím si, Ïe bychom si na‰e ãe‰ství mûli pﬁipomínat. Bohatství,
které jsme mûli a které máme, je
krásné a já se to budu snaÏit i tímto
zpÛsobem prezentovat i na sv˘ch
koncertech.
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HARFENISTKA KATEŘINA ENGLICHOVÁ
NA NOVÉM ALBU OBJEVUJE KRÁSU
ČESKÉ A SVĚTOVÉ MODERNY

SU 4185-2

Foto © Petr Kurečka, 2015

Nové album renomované harfenistky Kateﬁiny Englichové obsahuje
pﬁedev‰ím skladby ãesk˘ch autorÛ
20. a 21. století. Zaﬁazena je ale
i Suita pro harfu Benjamina Brittena,
která patﬁí ke stûÏejnímu harfovému
repertoáru 20. století. „Ta tam není
náhodou,“ ﬁíká Kateﬁina Englichová
a dodává: „Chci ukázat, jak kvalitnû
a dobﬁe na‰i souãasní autoﬁi psali
a pí‰í pro harfu a mohou se suverénû ﬁadit mezi skladatelskou ‰piãku.
Mezi nahran˘mi skladbami jsou premiéry, kompozice mnû vûnované od
Ilji Hurníka, Lubo‰e Sluky, Jiﬁího
Gemrota a díla je‰tû nenatoãená na

CD od Miloslava Kabeláãe a Milana
Slavického.“
Hledání zajímavého repertoáru
pﬁivedlo Englichovou k autorÛm
2. poloviny 20. století. „Mnozí
máme s harfou spojen˘ ten romantick˘ obraz – krásná dáma se jemnû
probírá jejími strunami – a z nástroje se line prázdnû virtuosní hudba,
které máte po chvíli dost. Nové CD
Kateﬁiny Englichové je ale úplnû
„jiná písniãka“; zÛstává ta krásná
dáma i její virtuosita, ale co se
hudby t˘ãe, ãeká vás objevná, místy
hravá, jinde aÏ divoce krásná harfa
ãeské a svûtové moderny. Kateﬁina

Englichová je jedineãn˘m prÛvodcem tûmito nov˘mi hudebními krajinami,“ glosuje novinku ‰éfproducent klasické hudby Supraphonu
Matou‰ Vlãinsk˘.
Slavick˘, Hurník ãi Kabeláã pﬁedstavují harfu jako dynamick˘ a asertivní nástroj, v˘razovû flexibilní
a vyz˘vající k hledání. Inspirací jim
slouÏí forma francouzské suity
(Sluka), chytlavá Mozartova témata
(Hurník) ãi barevné moÏnosti flétny
a harfy (Kabeláã). Pro mnohé bude
pﬁekvapením, kolik objevné, pﬁitom
krásné hudby pro harfu vzniklo
souãasnû s Brittenovou Suitou

v m a l é ã e s k é k o t l i n û . Ve d v o u
skladbách je Englichové partnerem
Ameriãanka Carol Wincenc, vysoce
cenûná profesorka flétny na Juilliard School, a v Gemrotovû triu
hobojista Vilém Veverka a klavírista
Martin Kasík.
Slavnostní kﬁest CD probûhne
26. listopadu ve dvoranû praÏského
Rudolfina v rámci velké módní pﬁehlídky Petra Kociánová Fashion
Designer 2016. Petra Kociánová je
autorkou veãerní róby, jeÏ zdobí
Kateﬁinu Englichovou na pﬁebalu
nového alba. Nahrávka vznikla za
podpory spoleãnosti RWE.
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