Exkluzivní rozhovor
s Martou Bobkovou u příležitosti
vydání 8CD

PAVEL
BOBEK
ELPÍČKA
Pětatřicet let strávila Marta
Bobková po boku svého muže.
Sdílela s ním jeho úspěchy i chvíle
těžké, to zejména, když jej později
několikrát zradilo zdraví, což pro
aktivního populárního zpěváka
znamená vždy velkou překážku.
Pavel Bobek se netajil tím, že
v ženě Martě, s níž žili spolu
s dětmi Klárou a Pavlem v jeho
rodném břevnovském domě, má
velkou oporu a jistotu.

Foto © Otto Dlabola
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Jak si hledal písnû? âekal, kdo mu
co nabídne, nebo v tom byl sám
aktivní?
Vût‰inou si je hledal sám. Nejdﬁíve
hlavnû tím, Ïe poslouchal zahraniãní
rádia a tam nacházel písniãky, které
se mu líbily. âasto mu nûco navrhl
bratr Václav, kter˘ Ïije v Mnichovû
a hodnû se o muziku zajímá a dobﬁe
se v ní orientuje. âas od ãasu Pavlovi
nûjak˘ tip dal nebo mu poslal nebo
pozdûji uÏ pﬁivezl desku… Napﬁíklad
písniãku Mé záﬁí, kterou pak s textem Roberta KﬁesÈana Pavel nazpíval
s Katkou Garcíou. Ale Pavel sám
vyhledával a sbíral desky, máme
doma je‰tû spoustu star˘ch elpíãek,
protoÏe kamkoli jsme vyjeli, jedna
z prvních jeho cest vedla do obchodu
s deskami.
Mûl, jak známo, své oblíbené americké zpûváky, v poãátcích jeho kariéry vlastnû i suploval nedostatek
originálních nahrávek u nás tím, Ïe
zpíval jejich ãeské verze…

Ano, miloval americkou hudbu,
Johnnyho Cashe, Dona McLeana,
Kennyho Rodgerse a spoustu dal‰ích,
ale na‰el si písniãky i u nás ménû
znám˘ch interpretÛ (tﬁeba píseÀ
Star˘ sedláﬁ pÛvodnû zpíval Peter
Allen). Pavel byl ale citliv˘ na to, Ïe
by dûlal coververze. On sice trval na
tom, Ïe obsah té písniãky chce
zachovat, ale nebyl to jen pﬁeklad
pÛvodního textu. Nûco do písnû vloÏil textaﬁ, nûco Pavel, aranÏmá…
âasto o sobû ﬁíkával, Ïe je konzervativní (vÏdycky napﬁíklad vystupoval v saku), a to se odráÏelo i ve vûrnosti textaﬁÛm, nezdá se, Ïe by je
pﬁíli‰ mûnil?
Textaﬁe mûl vût‰inou stálé. Patﬁili
k nim Michael Îantovsk˘, Vladimír
Po‰tulka, Zdenûk Rytíﬁ, Michael
Janík a je‰tû pár dal‰ích, málokdy si
vybral nûco jiného, co mu nûkdo
poslal. Vût‰inou zdvoﬁile odmítl, co
mu nebylo úplnû blízké. V˘jimkou
byla tﬁeba básníﬁka Vûra Provazníková, jejíÏ text jednou nazpíval.
Kariéra Pavla Bobka trvala nûkolik desetiletí a dala by se rozdûlit na
éru jeho pÛsobení v Semaforu,
posléze na spolupráci s Milo‰em
a Lídou Nopov˘mi, se kter˘mi
vystupoval ﬁadu let, a po zdravotní
pauze i s Malina Bandem. Jak se
tehdy po tûÏké nemoci vracel ke zpívání?
To byla jistû velká zásluha Lubo‰e
Maliny, Ïe ho pﬁesvûdãil, aby se po té
nemoci, kdy ho zrazoval hlas, ke zpívání vrátil. Pavel byl pochopitelnû
nejist˘, nedoufal, Ïe by se mohl vrátit ke koncertování, ale na druhou
stranu si neumûl pﬁedstavit, Ïe by
bez toho umûl Ïít. Lubo‰ Malina
k nám chodil s kytarou, zkou‰el
s ním a stimuloval ho k tomu, aby to
znovu zkusil – a podaﬁilo se, udûlali
spolu je‰tû krásné nahrávky i desky.

Pavel se vrátil i ke koncertování, jistû
mûl nûjaká omezení, musel si písnû
poloÏit níÏ, pro jistotu mûl texty na
pultíku a obãas si sedl a nûco vyprávûl, ale jeho vûrné publikum ho
velmi podporovalo. Myslím, Ïe oceÀovalo, Ïe jim dává v‰echny své síly.
KdyÏ se podíváte na obsáhl˘
seznam písní, které Pavel Bobek zpíval a nahrál, pﬁipomínají vám
nûkterá nûjakou osobní situaci?
Urãitû kaÏdá má svÛj pﬁíbûh, ale já
si tﬁeba vzpomínám, jak jsem za
Pavlem chodila do Semaforu. Jednou
v ·imkovû poﬁadu zpíval písniãku
Pozítﬁí se oÏením – a to byla pﬁesnû
pravda. Pozítﬁí jsme se brali. Nebo,
byla hezká píseÀ Já ti zpívám – Pavel
ji vûnoval na‰í dceﬁi Kláﬁe, text
napsal Michael Îantovsk˘ a hudbu
Karel Zich – a i oni mûli právû své
první dûti, ãerstvû v‰ichni tﬁi proÏívali rodiãovství.

Jednou písní taky poslal pozdrav
Ïenám, které v Ïivotû potkal. Písniãka V‰em dívkám, co jsem mûl kdy
rád se mu moc líbila, je to pánsk˘
duet a Pavel si myslel, Ïe je jako
dûlaná pro Karla Gotta. Oslovil ho,
jemu se líbila a natoãili ji. Deska
byla opravdu vûnovaná tûm Ïenám,
které mûl kdy rád – byly tam dokonce i jejich fotky.
Zpíval hodnû písní vlastnû po
celou dobu, staly se z nich hity, vracel se k nim i proto, Ïe je lidé stále
znovu chtûli sly‰et. Ale jedna pro
nûj byla urãitû i osobnû symbolická:
MÛj rodn˘ dÛm. VÏdycky ﬁíkal, Ïe
ho tam pﬁivezli rovnou z porodnice
a Ïe se nikdy z nûj neodstûhuje.
V na‰em bﬁevnovském domû mûl
koﬁeny, a vím, Ïe kdyby se mûl
odtud pﬁemístit tﬁeba jen do vedlej‰í
ulice, asi by ho to zniãilo. Domácí
prostﬁedí a rodina pro nûj byly stra‰nû dÛleÏité.
Foto © Lukáš Kadeřábek

B˘vala jste u toho, kdyÏ Pavel
Bobek zkou‰el nové písnû?
Pﬁekvapivû ﬁíkával, Ïe se stydí,
takÏe ãasto zkou‰el bez mé pﬁítomnosti. Ale kdyÏ jsem u toho byla,
pozorovala jsem, jak to dûlá: pokud
‰lo o pﬁevzatou píseÀ, nasadil si sluchátka, pustil si originální verzi
a zároveÀ zpíval ãesk˘ text. Nûkdy
v nûm dûlal men‰í úpravy, tﬁeba kvÛli
slabikám, kdyÏ mu to nûjak nehrálo.
Tro‰iãku text tﬁeba dodûlával, aby mu
„‰el do pusy“. VÏdycky se ale
domlouval s autory. Pavel mi ﬁíkal, Ïe
vût‰inou se mu to pak ve studiu podaﬁilo nahrát skoro napoprvé, nijak se
s tím nepral. On nebyl nûjak pﬁesmíru piln˘, nebrousil techniku zpívání,
nepil Ïloutky, aby mûl lep‰í hlas, spí‰
si dal skleniãku vína. Prostû si písniãku doma nazkou‰el a pﬁipravil a pak
ji vût‰inou snadno nazpíval.
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SOUNDTRACK FILMU PADESÁTKA

Foto © BONTON FILM

Na Štědrý den byla do kin uvedena filmová komedie Padesátka. Nyní má již více než 200 tisíc návštěvníků!
Souběžně s premiérou filmu vydal Supraphon i stejnojmenný soundtrack.
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ReÏijní debut Vojty Kotka, Padesátka, jeÏ mûl premiéru 24. prosince
a tím se stal poslední komedií minulého roku a také závûreãn˘m titulem
Supraphonu roku 2015, kde vy‰el
stejnojmenn˘ soundtrack.
Padesátku Vojta Kotek pﬁipravil
jako reÏisér podle scénáﬁe Petra
Koleãka. Její dûj se toãí kolem rázovit˘ch lidí z hor, jednoho bûÏkaﬁského
závodu a nûkolika „padesátek“.
Diváky ãeká situaãní i konverzaãní
humor, pﬁekvapivé zvraty i povûstn˘
CimrmanÛv vichr z hor a v neposlední ﬁadû hned nûkolik vtipn˘ch hlá‰ek, které mají ‰anci zlidovût.

Korn), „Duhová víla“ (Hana Zagorová a Petr Rezek), „Potuln˘ hráã“
(Václav Neckáﬁ), „Má‰ chuÈ majoránky“ (Karel Zich), ãi legendární
„Ousider Waltz“ od Wabiho DaÀka.
Vedle filmové hudby Viliama Bére‰e a Patricka Karpentskiho je zde
nûkolik exkluzivních novinek, mezi
nimi vÛbec poprvé oficiálnû vydaná
kapela TH!S, ve které úãinkuje Vojta

Kotek a nebo pod názvem Horal
nahrávka b˘val˘ch ãlenÛ Nightwork.
Dále napﬁíklad Monikino Kino a nebo
Toxique.
Titulní píseÀ Padesátka pak pﬁímo
pro film sloÏil Michal HrÛza, coÏ je
po del‰í dobû jeho nová studiová
nahrávka.
Producentem filmu Padesátka je Format
Factory, distributorem Bontonfilm.
Foto © BONTON FILM

Ty nejlep‰í jsou souãástí soundtracku doprovázejícího uvedení
filmu do kin.
Nedílnou souãástí filmu je i hudba
a to nejenom pÛvodní filmová, ãi
souãasné písnû, ale díky filmové
retrospektivû oÏijí i nûkteré slavné
domácí hity sedmdesát˘ch let.
Nechybí zde nûkolik klasick˘ch
popov˘ch hitÛ jako „Robinson“ (Jiﬁí
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ŠKWOR DUPOU NA PEDÁL I V NOVÉM ROCE

Foto © Lukáš Kadeřábek

SU 6296-2

Stejnû jako na sklonku roku 2015
i na zaãátku toho nového kapela
absolvuje celkem jedenáct koncertÛ,
na nichÏ je doprovodí Ïánrovû spﬁíznûní WAIT a Daniel Krob. Stane se
tak mezi 19. únorem a 23. dubnem
a fanou‰ci se mohou tû‰it na skvûlá
svûtla, LEDkovou stûnu, nadupan˘
zvuk a pﬁedev‰ím pak na poﬁádn˘
rockov˘ mejdan, bûhem nûjÏ zazní
jak pecky z nového alba, tak lety provûﬁené songy jako SraÏ nás na kolena, Vyvolenej, Poslouchej nebo Síla
starejch vín. Aby toho nebylo málo,
potû‰í ·kwor své pﬁíznivce zaãátkem
roku také nov˘m klipem v reÏii Martina Linharta, kter˘ naváÏe na úspû‰né video ke skladbû Síla starejch vín.

Foto © Lukáš Kadeřábek

Populární rocková úderka Škwor, která na podzim vydala nové album Hledání Identity, jede i v novém roce
na plný plyn. Po podzimní části Hledání Identity tour, jejímž vrcholem byl křest novinky v naplněném Foru Karlín,
kde vznikl klip ke skladbě To se holt stává, se pražský kvartet chystá se svou výpravnou show do měst,
na která se na podzim nedostalo.
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TONYA GRAVES PROZRAZUJE V NOVÉM
VIDEOKLIPU, CO PRO NI ZNAMENÁ BLUES
Album Back To Blues sklízí pochvalné recenze a Tonya Graves se s ním chystá vyrazit na své první sólové turné.
Nyní v novém videoklipu prozrazuje, co pro ni znamená blues.
uplynul˘ch desetiletí ji na svá alba
zaﬁadili napﬁíklad: Julie London,
Mark Murphy, Miles Davis, Keith Jarrett, Shirley Horn ãi Michael Brecker.
Nyní Meaning Of The Blues v podání
Tonyi Graves uzavírá desítku trackÛ
jejího alba Back To Blues.
To n y a G r a v e s m á s n o v i n k o u

úspûch jak u recenzentÛ, tak u posluchaãÛ. Album aktuálnû pﬁedstavila
v Jazz Docku na Janáãkovû nábﬁeÏí 2
v Praze 5 v pátek 15. 1. 2016. Koncert
byl beznadûjnû vyprodan˘, a proto
zpûvaãka chystá na 1. 4. dal‰í jarní
vystoupení v tomto oblíbeném
hudebním klubu.

S deskou Back To Blues se Tonya
rozhodla vûnovat pﬁeváÏnû sólové
dráze, proto se svojí domovskou kapelou Monkey Business odehraje pár
vybran˘ch koncertÛ uÏ jen jako host
a více ji bude vidût na samostatn˘ch
sólov˘ch recitálech. Na duben dokonce pﬁipravuje první samostatné turné.
Foto © Petr Kurečka

Tonya Graves si pro první oficiální
videoklip k albu Back To Blues vybrala slavn˘ jazzov˘ standard Meaning
Of The Blues od Bobbyho Troupa,
kter˘ nejen Ïe byl úspû‰n˘ pianista,
zpûvák a skladatel, ale tû‰il se v Hollywoodu i popularitû herce. PíseÀ sloÏil Troup jiÏ v roce 1957. V prÛbûhu
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NOVÁ AUDIOKNIHA
NEJLEPŠÍ ČESKÉ POVÍDKY
Supraphon vydává na CD i digitálně novou audioknihu obsahující mistrně napsané příběhy
v dokonalém podání! Výběr povídek oblíbených českých spisovatelů v interpretaci známých
hereckých osobnosti. Povídky Karla Čapka, Jaroslava Haška, Jana Nerudy a Oty Pavla
patří ke klenotům české literatury. Spojení se jmény Martin Růžek, Vojtěch Dyk, Zdeněk
Štěpánek, Jiří Sovák a Radovan Lukavský je zárukou skvělého posluchačského zážitku.
Titul vychází 22. ledna 2016.
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KATEŘINA ENGLICHOVÁ
NOTY MAJÍ DUŠI

Na albu Musica per Arpa jsou
skoro v‰echny skladby z per ãesk˘ch autorÛ. Jedinou v˘jimku tvoﬁí
Suita pro harfu Benjamina Brittena.
Jak podle vás vycházejí vedle sebe
díla ãeská a Brittenova skladba?
Myslím si, Ïe vycházejí velmi
dobﬁe, a proto jsem je tam zaﬁadila. Je
logické, Ïe urãit˘ náznak konfrontace
tam mÛÏe b˘t. Na‰i skladatelé Slavick˘, Hurník, Sluka, Kabeláã i Gemrot
jsou autoﬁi, kteﬁí pﬁi své kompoziãní
práci pﬁesnû vûdí, co dûlají. Tím, Ïe
Ïili a Ïijí v malé zemi, v prostﬁedí,
kde se mluví jedním jazykem, tak
moÏná nemûli takovou moÏnost se
ukázat i v zahraniãí. DÛvod, proã
jsem vedle sebe zaﬁadila tato díla byl
ten, abych, nejen harfistÛm, dokázala, Ïe jsou to skladby, které se mohou
smûle hrát na koncertech, ale mají
své jasné místo i na nahrávce a to
vedle slavné harfové skladby Benjamina Brittena.
Bylo nároãné vybírat ãesk˘ repertoár pro toto album nebo by bylo
moÏné jím naplnit i dal‰í nahrávky?

Myslím si, Ïe by vystaãil na tﬁi
nebo ãtyﬁi alba. Samozﬁejmû, Ïe není
tak ‰irok˘ jako tvorba pro klavír,
harfa je tím limitována a zámûrnû
jsem vybírala skladby, které nejsou
pouze sólové. Dobﬁe si uvûdomuji,
jak tûÏké je poslouchat dlouho jak˘koliv drnkací nástroj a mám ráda,
kdyÏ je tam zaﬁazen i jin˘ element
a harfa se mÛÏe pﬁedstavit jako
nástroj vhodn˘ pro komorní hudbu.
Myslím si, Ïe by byla ‰koda, nepﬁedstavit veﬁejnosti nová díla, ãasto se
totiÏ stává, Ïe interpreti hrají stále to
samé. KdyÏ si vezmeme tﬁeba skladbu Klementa Slavického z mého alba
– to je dílo, které by mohlo naprosto
suverénnû znít na svûtov˘ch pódiích
a soutûÏích.

nebylo dobﬁe. KdyÏ pak skladbu
dostanu, tak k tomu ﬁeknu svÛj
komentáﬁ, ale je potﬁeba ﬁíci, Ïe
v‰ichni tﬁi autoﬁi jsou lidé, kteﬁí pﬁesnû vûdí, co chtûjí napsat. K tomu je tu
je‰tû ta vûc, Ïe jejich skladby jsem
dostala napsané ruãnû, to je pro mû
krásn˘ pocit, ãlovûk to hraje hned
jinak. Ty noty mají svou du‰i.

Na tomto albu jsou hned tﬁi skladby, které byly napsány pﬁímo pro
vás. Jak˘ je to pro vás pocit? Mluvila jste se skladateli pﬁi vzniku tûchto
skladeb o jejich koncepci?
Je to tak, Ïe skladatel dílo napí‰e
a bûhem jeho tvÛrãího procesu do
toho nikdy nezasahuji, to by ani

Co byste vzkázala posluchaãÛm,
kteﬁí budou pﬁem˘‰let nad nákupem
va‰eho nového CD a budou mít tﬁeba
na první pohled obavu z moderních
skladeb?
¤ekla bych snad jediné – Ïe
i moderní hudba má co nabídnout.
Jsou to skladby, které nepatﬁí mezi

ultra moderní kompozice, které mají
‰okovat. Je to hudba, která má klasickou formu (sonátová forma, francouzská suita), ale ten obsah je
moderní, a to ve smyslu poetiky,
novátorství. âasto to testuji na sv˘ch
pﬁátelích, kteﬁí nejsou z hudebního
svûta a ti byli velmi mile pﬁekvapeni.

Je hudba 20. století po harfu
v nûãem jiná neÏ hudba jin˘ch období?
Harfa obecnû zjemÀuje hudbu, to
je hlavní. A to platí i pro tvorbu
20. a 21. století. I kdyÏ se stále snaÏím pﬁedstavovat harfu jako nástroj,
kter˘ umí b˘t rytmick˘ a siln˘, kter˘
nehraje jen andûlskou hudbu.

SU 4185-2
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120 LET ČESKÉ FILHARMONIE

Václav Talich

âeská filharmonie vznikla jinak
neÏ vût‰ina evropsk˘ch souborÛ.
Zatímco ty mohly pokraãovat v tradici dvorsk˘ch ansámblÛ, v Praze nic
podobného nebylo. V 19. století tam
byly pouze divadelní orchestry
a úlohu symfonického tehdy plnil
pouze orchestr posluchaãÛ konzervaKarel Ančerl

K osamostatnûní orchestru v roce
1901 pﬁispûl v˘raznû konflikt mezi
‰éfem opery Národního divadla Karlem Kovaﬁovicem a jeho orchestrem.
Hudebníci mu odepﬁeli poslu‰nost,
Kovaﬁovic si v‰ak sehnal jiné hráãe
a mûl úspûch. RebelÛm nezbylo neÏ
zaloÏit nov˘ symfonick˘ orchestr.
S osamostatnûním âeské filharmonie
Sir Charles Mackerras

problémy teprve zaãaly, protoÏe uÏivit desítky muzikantÛ nebylo jednoduché. Orchestr vydûlával napﬁ. na
koncertech s houslov˘m virtuosem
Janem Kubelíkem v Anglii (1902),
hrál tﬁeba pût mûsícÛ v Rusku (1904)
nebo ãtyﬁi ve Var‰avû (1905). AngaÏmá prvního ‰éfdirigenta Ludvíka
âelanského se nepovedlo, po nûm
Foto © Zdeněk Chrapek

toﬁe. Nûkolik pokusÛ uãinil jiÏ od
roku 1864 Bedﬁich Smetana, kter˘
s orchestrem Prozatímního divadla
poﬁádal i filharmonické koncerty.
Rozhodujícím impulzem ale byl spor
v Národním divadle v roce 1894.
âást orchestrálních hráãÛ v ãele
s Aloisem Paleãkem se tehdy cítila
pﬁetûÏována a vstoupila do stávky.
ZaloÏila nov˘ spolek âeská filharmonie, jehoÏ stanovy byly schváleny
v ãervnu 1894. Po ﬁadû odkladÛ
a dohadÛ se první koncert orchestru
konal 4. ledna 1896 v praÏském
Rudolfinu, coÏ je povaÏováno za oficiální „zrození“ âeské filharmonie.
Orchestr od samého poãátku dirigoval Antonín Dvoﬁák a hrály se
v˘hradnû jeho kompozice. Pro Prahu
to znamenalo velkou událost, kritik
Emanuel Chvála si tehdy zavû‰til:
„âe‰tí muzikanti vytvoﬁili orchestrální tûleso, které s velkou umûleckou
váÏností bude provozovat orchestrální produkce nejvy‰‰í úrovnû.“ Filharmonie odehrála do dubna 1896
s úspûchem je‰tû tﬁi koncerty a na
dal‰ích pût sezón se její program
omezil na asi ãtyﬁi abonentní vystoupení za rok. Muzikanty totiÏ platilo
divadlo, proto jejich hlavní závazky
byly v nûm.

Foto ARCHIV ČESKÉ FILHARMONIE

Foto ARCHIV ČESKÉ FILHARMONIE

První orchestr české hudební scény slaví 120 let od svého vzniku! Záhy po svém založení v roce 1896 a prvním
koncertě, dirigovaným slavným českým skladatelem Antonínem Dvořákem, se Česká filharmonie stala
nejvýznamnějším českým symfonickým orchestrem se stále stoupajícím mezinárodním renomé.
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nastoupil Vilém Zemánek. Tomu se
podaﬁilo relativnû stabilizovat finanãní situaci tûlesa, ale v roce 1918
musel odejít. Pod precizním vedením
Václava Talicha (1919–1941) to uÏ
nebyl jen boj o pﬁeÏití. Orchestr získal technickou jistotu a vytvoﬁil si
jedineãn˘ zvuk. Repertoár se soustﬁedil na ãeské velikány spolu se soudob˘mi skladateli, svûtov˘mi i domácími. Talich, kter˘ uskuteãnil s âF
témûﬁ tisíc koncertÛ, nezapomínal
ani na provûﬁené klasiky. Od roku
1925 orchestr dostával pravidelnou
subvenci od státu, finanãnû pomohly
i rozhlasové pﬁenosy a mimo jiné tﬁi
turné do Itálie. Talicha vystﬁídal
mlad˘ Rafael Kubelík, kter˘ zaÏil na
podzim 1945 zestátnûní filharmonie.
Nadûje vkládané do talentovaného
umûlce skonãily s Kubelíkov˘m
odchodem po únorovém puãi v roce
1948. Skuteãná svûtová proslulost
pﬁi‰la aÏ s Karlem Anãerlem (od
1950), kter˘ orchestr vyvezl po
evropsk˘ch zemích, Rusku a také na
Dáln˘ v˘chod (1959). „Jeden z nejvût‰ích orchestrÛ svûta,“ hlásaly jiÏ
v ﬁíjnu 1965 plakáty v Bostonu, kdy
byla filharmonie poprvé v USA.
Anãerl navázal na tradici sv˘ch
pﬁedchÛdcÛ, ale také v˘znamnû obohatil repertoár o díla zahraniãních
autorÛ. Emigrujícího Anãerla nahradil od roku 1968 na více neÏ dvacet
let Václav Neumann. Od devadesát˘ch let pak v ãele filharmonie pÛsobili Jiﬁí Bûlohlávek, Nûmec Gerd Albrecht a Vladimir Ashkenazy. Desát˘m ‰éfdirigentem se od sezóny
2003/2004 stal exulant Zdenûk
Mácal, po nûmÏ stanul v roce 2009
na tﬁi roky v ãele orchestru izraelsk˘
dirigent Elijahu Inbal, od roku 2012
je v ãele âeské filharmonie opût Jiﬁí
Bûlohlávek.

Foto © Václav Jirásek

Jiří Bělohlávek

ČESKÁ FILHARMONIE
V NAHRÁVKÁCH SUPRAPHONU
âeská filharmonie v prÛbûhu let
natoãila velké mnoÏství nahrávek.
Ty první byly pﬁipraveny je‰tû pro
nadnárodní spoleãnost His Master's
Voice. Domácí Supraphon má ve
svém archivu pﬁes 1300 nahrávek
âeské filharmonie. Jedna z prvních
byla uskuteãnûna pro label Ultraphon v lednu roku 1932 a âeskou filharmonii v provedení Slovansk˘ch

tancÛ Antonína Dvoﬁáka vedl dirigent Jaroslav ¤ídk˘. První nahrávka
pﬁímo pro znaãku Supraphon je
vûnována Dvoﬁákovû „Novosvûtské“
ﬁízené Václavem Talichem v dubnu
roku 1949. Jednou z nejprodávanûj‰ích nahrávek âeské filharmonie
u Supraphonu je Má vlast Bedﬁicha
Smetany s Rafaelem Kubelíkem
nahraná po „sametové revoluci“

v roce 1990. Supraphon v prÛbûhu
let realizoval ﬁadu nahrávek âeské
filharmonie se svûtov˘mi dirigenty –
napﬁ. Jean Fournet, Antonio Pedrotti
a pﬁedev‰ím Sir Charles Mackerras,
kter˘ âeské filharmonii a Supraphonu pﬁinesl ﬁadu mezinárodních
ocenûní.
Nahrávky âeské filharmonie na
znaãce Supraphon v prÛbûhu let zís-

kaly na 130 mezinárodních ocenûní;
mezi nejprestiÏnûj‰í napﬁíklad patﬁí:
Grand Prix du Disque de l’Académie
Charles Cros, Gramophone Awards,
Cannes Classical Awards, Preis der
deutschen Schallplattenkritik ãi
Nippon Columbia Golden Disc
Prize, ale i nominace na slavné
Grammy Awards.
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