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DIAMANTOVÝ ZDENĚK SVĚRÁK
Nealkoholická vinárna U Pavouka,
v nûmÏ vznikla postava Járy Cimrmana. Pro divadlo Járy Cimrmana napsal
hru Akt a na dal‰ích spolupracoval
s Ladislavem Smoljakem. Ve v‰ech
hrách divadla také hraje. Se Smolja-

kem napsali i nûkolik scénáﬁÛ a ve filmech si pak také zahráli, napﬁíklad
Vrchní, prchni! nebo Tﬁi veteráni.
Zdenûk Svûrák napsal i scénáﬁe pro
filmy syna Jana. Vznikly tak Obecná
‰kola, Tmavomodr˘ svût, Vratné lahve
nebo Kolja, kter˘ získal Oscara. Od
roku 1966 spolupracuje s vydavatelstvím Supraphon. Je autorem mnoha
písÀov˘ch textÛ a velk˘ úspûch
zaznamenaly i jeho audioknihy pohádek a povídek. Letos pﬁevzal Jubilejní
diamantovou desku Supraphonu.
Jubilejní diamantové desky pﬁedala ve ãtvrtek 17. 3. 2016 ﬁeditelka
Supraphonu Iva Milerová ZdeÀku
Svûrákovi a Jaroslavu Uhlíﬁovi. Slavnostní akce se uskuteãnila v nové
prodejnû SUPRAPHON musicpoint
na Jungmannovû námûstí 17 v Praze
1. Supraphon ocenil padesát let spolupráce. ZároveÀ populární autorská
dvojice pﬁedstavila zástupcÛm médií
speciální set CD+DVD Operky
a audiokniÏní komplet 8CD Povídky
a Nové povídky, které vycházejí ke
Svûrákov˘m osmdesátinám.

Vût‰inu povídek ze zmínûn˘ch
audioknih naãetl sám autor, ve tﬁech
pﬁípadech svûﬁil roli vypravûãe Daniele Koláﬁové a Libu‰i ·afránkové.
V novém kompletu jsou v‰echny
povídky tak, jak je Svûrák napsal pro
kniÏní podobu, která vy‰la v nakladatelství Fragment. Úãinek ãetby
umocÀuje Uhlíﬁova hudba.
Sugestivními texty a melodiemi
opl˘vají i oblíbené Operky z televizního cyklu Hodina zpûvu. Obsahují
zhudebnûné pohádky O Budulínkovi, âervená Karkulka, O dvanácti
mûsíãkách a ·ípková RÛÏenka.
„Jubilejní diamantovou deskou
jsme chtûli ocenit vynikající spolupráci s panem ZdeÀkem Svûrákem,
kter˘ uÏ pﬁed padesáti lety napsal
první text k písniãce vydané Supraphonem. Je nám ctí b˘t souãástí jeho
tvÛrãího svûta, spolupráce s ním je
jedineãná,“ uvedla Iva Milerová
s tím, Ïe Zdenûk Svûrák má v supraphonském archivu 175 umûleck˘ch
poãinÛ v celkové délce 103 hodin.
Jaroslav Uhlíﬁ jich má 120.
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Dramatik, scenárista, herec a autor
písÀov˘ch textÛ Zdenûk Svûrák zaãínal jako uãitel, ale brzo pﬁe‰el do âeskoslovenského rozhlasu, kde poznal
hudebníka Jaroslava Uhlíﬁe. Svûrák je
jedním z autorÛ rozhlasového poﬁadu
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LUCIE BÍLÁ VYDÁ NOVÉ ALBUM HANA!

Hlavní roli v tomto projektu pak
dostal hudební producent alba Martin „MAXO“ ·rámek, kter˘ spoleãnû
se sv˘mi spolupracovníky z producentsko-autorského t˘mu Littlebeat
ªuborem Priehradníkem a Andrejem
Hru‰kou stojí za v˘slednou zvukovou podobou celkem jedenácti
nov˘ch pÛvodních písniãek.
Album Hana je plné pﬁekvapení
a neãekan˘ch spojení. Spoleãnû
s Martinem Maxou ·rámkem se
právû tady autorsky v nûkolika písních potkává napﬁíklad populární
slovenská zpûvaãka Katarína Knechtová, která je navíc autorkou titulní písnû alba – skladby Hana.

Foto © Anna Kovačič

Oslavu svého jubilea pojala Lucie
Bílá velkolepû: grandiózní koncerty,
které budou v bratislavském Zimn˘m
‰tadiónu Ondreja Nepely, pﬁivítá
vodopádem písní a hostÛ. Náv‰tûvníci této mimoﬁádné události budou
první, kteﬁí mají mít moÏnost si koupit nové album Hana. Zpûvaãka
vlastnoruãnû vyrobila 700 rÛÏencÛ,
jejichÏ prodej je urãen na charitativní
úãely: „Nemám moc volného ãasu,
ale vyuÏívám kaÏdou chvíli, abych
pro vás vytvoﬁila co nejvíce rÛÏencÛ
z perel Swarowski. Dûlám je s láskou
a úctou k vám, ale i k Bohu, kterému
mám za co dûkovat. Moc jsem pﬁem˘‰lela, jak to nejlépe udûlat a myslím, Ïe uÏ vím. RÛÏence budou
k mání na m˘ch narozeninov˘ch
koncertech a v˘tûÏek z nich pÛjde
praÏskému kostelu v Kyjích a bratislavskému kostolu v Podunajsk˘ch
Biskupiciach. Obû dvû vzácné budovy mají bezmála 800 let. RÛÏence tak
budou darem od vás i ode mû“, svûﬁuje se Lucie Bílá. Pﬁekvapením pro
kaÏdého, kdo si tento dekorativní
rÛÏenec zakoupí, bude jako dárek
singl „Hana“ z nového stejnojmenného alba s osobním podûkováním
a podpisem Lucie.
Slovenské hlavní mûsto Bratislava
se stalo za poslední rok pomalu druh˘m domovem Lucie Bílé. Hlavními
dÛvody byla intenzivní pﬁíprava
tﬁech velkolep˘ch koncertÛ (9. – 10.
4. 2016) a vznik nového alba na‰í nejpopulárnûj‰í domácí zpûvaãky.
Po ãtyﬁech letech od poslední studiové nahrávky Modi, tak pﬁichází 8.
dubna na‰e mnohonásobná zlatá slavice se zcela zásadní deskou své kariéry – albem s názvem Hana.
Místo moÏná oãekávané sázky na
jistotu, kdy se v podobn˘ch situacích
mnozí umûlci obrací k úpravám
osvûdãen˘ch svûtov˘ch hitÛ, se
Lucie Bílá rozhodla odváÏnû vstoupit
do zcela nového prostﬁedí a oslovila
ke spolupráci na novém albu o generaci mlad‰í autory a tvÛrce.

Do taneãní písniãky Primadonna
pak sv˘m rapem pﬁispûla dokonce
i Celeste Buckingham. Její angliãtina
v této písni není na albu osamocena,
protoÏe samotn˘ „Maxo“ ·rámek
jako skvûl˘ zpûvák uplatÀuje svÛj
jedineãn˘ anglick˘ vokál hned ve
dvou spoleãn˘ch písních s Lucií –
Hráze a Poprvé.
Samostatnou kapitolou jsou pak
texty. Objevuje se zde totiÏ nová autorská generace ãeské populární hudby
– Petr Harazin a ·tûpán PetrÛ, jinak
ãlenové populární skupiny Nebe.
Oba spoluautoﬁi jsou aÏ na ãestné
v˘jimky podepsání jako témûﬁ
v˘hradní textaﬁi tohoto alba.
První seznámení posluchaãÛ
s albem Hana bude prostﬁednictvím
pilotního singlu Tak mû tady má‰,
kter˘ se do rádií dostane jiÏ na konci
bﬁezna.
Nové album Lucie Bílé je urãitû
pﬁekvapivé, málokterá domácí

nahrávka poslední doby má tak souãasn˘ a odváÏn˘ popov˘ zvuk jako
právû Hana. Tím nejpodstatnûj‰ím je
zde ale zcela pﬁesvûdãiv˘ a jako vÏdy
dokonal˘ zpûv Lucie Bílé, jenÏ tak
vysílá do hudebního svûta jasn˘ sig-

nál, Ïe leto‰ní rok, kdy slaví v˘znamné Ïivotní jubileum, bude v její reÏii.

TŘI NAROZENINOVÉ KONCERTY V BRATISLAVĚ
Arena Ondreja Nepelu
09. 04. od 15.00 hodin
a od 20.15 hodin
10. 04. od 19.00 hodin

NAROZENINOVÝ
KONCERT V PRAZE
O2 Arena
05. 11. od 20.00 hodin
www.luciebila.com
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Osmnáctinásobná zlatá slavice Lucie Bílá vydává zásadní album své kariéry. Odvážně zvolila spolupráci s mladým
týmem a rozhodnutí se vyplatilo! Překvapivé spojení s hudebním producentem Martinem „Maxou“ Šrámkem,
autorské spojení se slovenskou zpěvačkou Katarinou Knechtovou či Celeste Buckingham. Málokterá domácí
nahrávka poslední doby má tak současný a odvážný popový zvuk, jako právě album Lucie Bílé Hana. Několik
novinek představí v rámci velkolepých koncertů v Bratislavě. Dodatečně přidaný koncert 10. dubna přivítá
i fanoušky z České republiky. Koncert je natolik ojedinělý, že je nepřenosný a nebude nikde reprízován.
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ANETA LANGEROVÁ PŘEVZALA
DVOJNÁSOBNOU PLATINOVOU DESKU
TURNÉ NA RADOSTI POKRAČUJE
Po úspěšném roce, který se nesl ve znamení nové desky Na Radosti, se Aneta vydala na další místa v České
republice. Uprostřed vyprodaného turné, na jednom z pražských koncertů v divadle Studio DVA, převzala Aneta
spolu s producentem a spoluautorem alba Na Radosti Jakubem Zitkem dvakrát platinovou desku za 12 000
prodaných nosičů.
Další termíny jarního turné Na Radosti 2016
04.04. Frýdek-Místek, Národní dům
05.04. Hranice, Divadlo Stará střelnice
06.04. Ostrava-Zábřeh, DK Akord
07.04. Nový Jičín, Beskydské divadlo
20.04. Příbram, Divadlo A. Dvořáka
21.04. Písek, Divadlo Fráni Šrámka
07.05. Trutnov, UFFO

„Mám za sebou nádhern˘ rok.
Celé turné Na Radosti je pro mû
siln˘ záÏitek, kter˘ spoleãnû sdílíme
s kapelou a nejbliÏ‰ím t˘mem lidí.
KdyÏ jste s nûk˘m 24 hodin na
cestách, hodnû vás to sblíÏí. Mám to
‰tûstí, Ïe to mezi námi funguje
hudebnû i lidsky. Tû‰ím se na to
zvlá‰tní napojení a energii, která pﬁi
koncertech vzniká mezi námi a publikem ale i na kaÏdodenní “v‰ední
slavnosti”, které spolu zaÏíváme.
Tﬁeba takové zastávky na pumpû.
Myslím si, Ïe bychom mohli vydat
prÛvodce kvality kávy na benzinkách v celé republice. Jsme opravdu
znalci:-)”, ﬁíká Aneta Langerová, kterou fanou‰ci minul˘ t˘den zvolili
zpûvaãkou roku v hudební anketû
Îebﬁík.
Na turné ji doprovází kapela
a smyãcové trio a kromû písní
z nového alba zazní i star‰í skladby
v nov˘ch aranÏích. Nechybí ani dramatická balada Tragédie u nás na
vsi, jejíÏ videoklip od reÏisérky Olgy
·pátové získal hudební cenu Andûl
2015.
“Spojení kapely a smyãcového tria
nám dává moÏnost kaÏdou píseÀ
pojmout trochu jinak. Nûkteré písnû
zpívám pouze za doprovodu smyãcÛ, jinde pﬁevaÏuje zase kapela, poté
se smyãcové trio s kapelou spojí
a vytvoﬁí takov˘ mal˘ orchestr anebo
se naopak doprovodím sama. DÛleÏité jsou pro mû kontrasty”, prozrazuje Aneta.
V létû bude turné pokraãovat sérií
koncertÛ „Pod ‰irou oblohou“. Pﬁichystáno je celkem osm koncertÛ na
krásn˘ch místech, jako jsou amfiteátry, nádvoﬁí zámkÛ ãi vyhlídka
z hradu. Dva koncerty budou v doprovodu symfonického orchestru.

Koncerty Na Radosti 2016 „pod širou oblohou“
21.06. Kunětická hora, vyhlídka hradu
21.07. Sedmihorské léto, Karlovice-Sedmihorky
22.07. Moravský Krumlov, nádvoří zámku
23.07. Třeboň, nádvoří radnice
05.08. Nový zámek Kostelec nad Orlicí,
zámecký park
06.08. Prázdniny v Telči, nádvoří zámku
07.08. Zámek Berchtold, Kunice,
nádvoří zámku
26.08. Zámek Nebílovy, nádvoří zámku

Foto © Martin Kubica
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JEDINEČNÁ HANA HEGEROVÁ
Dne 8. dubna, pět desítek let od prvního vydání, vychází u Supraphonu debutové album Hany Hegerové.
Zpěvačka se prvního LP dočkala v pětatřiceti letech, kdy měla za sebou úspěšná herecká i pěvecká vystoupení.
V replice historicky prvního obalu (foto Josef Koudelka, grafická úprava Zdeněk Seydl, sleeve-note Leo Jehne)
je dvanáct písní s oprávněným přívlastkem legendární.

Foto © Otto Dlabola

Foto © Otto Dlabola

Foto © Otto Dlabola
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Osudy tohoto alba jsou vskutku
pestré. Zajímavostí je uÏ hledání jeho
názvu. Titulní strana si vystaãila se
jménem zpûvaãky. Na zadní stranû
obalu bylo napsáno Zpívá Hana
Hegerová. Etiketa na elpíãku pak
nabídla variantu ·ansony s Hanou
Hegerovou…
„V roce 1966, zrovna v období, kdyÏ
jsem nahrávala své první album, mne
zaujal v˘born˘ soubor fotografií Josefa
Koudelky Cikáni. Romantika tûch
snímkÛ mû doslova uãarovala. MÛj
otec byl totiÏ velmi dobr˘ amatérsk˘
fotograf, tak jsem mûla k fotografování
a fotografiím vÏdycky pozitivní vztah.
¤ekla jsem si, Ïe Koudelka by mohl b˘t
ten prav˘, jenÏ by vystihl i atmosféru
m˘ch písní a udûlal by zajímav˘ portrét pro LP. Tak se také nakonec stalo,“
vzpomíná Hana Hegerová na vznik
titulní fotografie svého alba z roku
1966. BohuÏel, album se v pÛvodním
pﬁebalu uÏ nikdy nevydalo. Navíc
komunistická cenzura nahrávku zakázala, a kdyÏ se mohla po roce 1989
znovu vydat, tak to bylo v grafickém
obalu edice Trezor. Pozdûji album
vy‰lo na CD s portrétem Hany Hegerové od malíﬁe Karla La‰tovky.
„V roce 2002 mi zavolal jiÏ svûtoznám˘ fotograf Josef Koudelka, Ïe by
se rád se‰el. Îe bude na chvíli
v Praze a potﬁebuje se mnou nutnû
mluvit. Na schÛzce mi pﬁedvedl
návrh plakátu pro Národní paﬁíÏskou operu k pﬁedstavení Medea.
PouÏil na nûm portrét z mého prvního alba! Ptal se, zda bych s tím souhlasila. Nemûla jsem dÛvod tomu
bránit, a navíc pﬁedstava, Ïe plakáty
s m˘m portrétem visí po PaﬁíÏi, mi
pﬁi‰la docela hezká,“ dodává s úsmûvem Hana Hegerová.
U pﬁíleÏitosti 50. v˘roãí od vydání
prvního studiového alba Hany Hegerové vychází remasterovaná nahrávka na CD a LP v pÛvodním originálním obalu. Od té doby, co album
vy‰lo poprvé, se z Hany Hegerové
i Josefa Koudelky staly velké tvÛrãí
osobnosti a skuteãné legendy.
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Foto © archiv J. S.

VZPOMÍNKY NA TEXTAŘE

JANA SCHNEIDERA
Patnáct měsíců od úmrtí básníka, novináře a textaře
Jana Schneidera vychází trojalbum MUSÍM DÁL ZPÍVAT
s průřezem jeho bohaté tvorby šedesátých let
minulého století.
dosud vydány. Závûreãn˘ tﬁetí disk
pﬁiblíÏí Jana Schneidera jako autora
tzv. chuligánsk˘ch ver‰Û a v unikátním rozhovoru s Karlem Krylem
hovoﬁí o vzniku mnoh˘ch ver‰Û
a písÀov˘ch textÛ, které následnû
zazní. Nûkolik z nich opût ve své premiéﬁe na audio nosiãi (M. Kubi‰ová,
W. Matu‰ka nebo V. Neckáﬁ).
Nahrávky tohoto v˘bûru pocházejí
z archivÛ Supraphonu, âeského rozhlasu Praha a PlzeÀ nebo soukromého archivu Divadla Alfa v Plzni.
Jan Schneider sice ode‰el, ale jeho
texty i písnû jsou tady dál a mnohé
získávají znovu na aktuálnosti.

Foto © Martin Kubica

Schneiderovy písÀové texty se
staly neoddûlitelnou souãástí let
„zlat˘ch ‰edesát˘ch“. Mnohé v‰ak
zÛstaly dodnes, a tak si je zpívají
i dal‰í generace. Kdo by neznal Oh,
Baby, Baby; Magdalenu nebo Don,
diri, don.
Jan Schneider mûl ‰tûstí na dobu
i kamarády, jak naz˘val své blízké
kolegy. Byl u vzniku (nebo promûn)
nûkolika mal˘ch divadel, na poãátku
60. let: Semaforu, Alfy v Plzni, Divadla Na zábradlí ãi Rokoka. Vytvoﬁil
autorskou dvojici s Jaroslavem
Jakoubkem nebo o nûco málo pozdûji s Bobanem Ondráãkem. Spolu
s ním napsal a uvedl v Ïivot ãesk˘
muzikál Gentlemani.
Písnû s texty Jana Schneidera získaly mnohá ocenûní: zlaté a stﬁíbrné
Lyry v Bratislavû, stﬁíbrn˘ Klíã Intervize a dal‰í.
Po své emigraci do Nûmecka (na
konci léta 1969) zaãal pracovat jako
redaktor v Rádiu Svobodná Evropa.
Díky tomu jeho hlas neutichl.
Hudební disky jsou rozdûleny
obsahovû: První pﬁiná‰í známé písnû,
které dramaturgicky zavr‰ují protestsongy typu Rekviem, Soud, Stﬁílejte
a Musím dál zpívat. Druh˘ disk se
zamûﬁuje zejména na ukázky z muzikálÛ Gentlemani, MuÏ jménem
La Mancha nebo West Side Story.
ZároveÀ se tu objeví nûkolik zcela
neznám˘ch písní, které nebyly
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700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV.
Supraphon vydá v jedinečném spojení audioknihu s albem dobové hudby na 2CD Vita Caroli

K v˘roãí krále Karla IV. (700 let od
jeho narození uplyne 14. 5. 2016)
vychází v jednom kompletu nahrávka
zachycující mluvené slovo i ukázky
pÛvodní stﬁedovûké hudby, tak jak

nesmírnû zajímavû o sv˘ch vû‰teck˘ch schopnostech.
Jan Kaãer ãte Vlastní Ïivotopis
v dokonalém souznûní s Karlov˘m
vynikajícím dílem literárním, historiografick˘m i vladaﬁsk˘m.
Na tuto slavnostní ãetbu navazuje
rekonstrukce hudebních kompozic
mnohotvárné podoby hudby doby
Karlovy, pro niÏ je charakteristické
dynamické pronikání nov˘ch v˘razov˘ch struktur. Styl hudby komponované v paﬁíÏské katedrále Notre Dame ãi
podoba tzv. ars nova a hudby italského
Trecenta zdomácnûly v âechách
v krat‰ích písÀov˘ch formách, oblíben˘ch v klá‰terech, mezi studenty a kleriky pro svÛj energick˘ modální rytmus a muzikantské pohrávání s jednotliv˘mi hlasy. Pronikl i do taneãní
a populární hudby, studentsk˘ch
koled a svûtsk˘ch milostn˘ch písní.
Pozoruhodná demokratiãnost hudební
kultury doby Karlovy se projevuje

i v písních duchovnû lyrick˘ch,
v nichÏ se prosazovala vedle latiny
stále více ãe‰tina. Soubory Symposium musicum a PraÏ‰tí madrigalisté
pﬁedstavují tuto mnohotvárnou podobu stﬁedovûké hudby a písní s dobov˘mi nástroji v zasvûcené interpretaci.
Poklady z archivu Supraphonu:
ãetba z v˘jimeãného literárního díla
na‰eho nejv˘znamnûj‰ího panovníka, doprovázená hudbou a zpûvem
písní, které mohl Karel IV. sl˘chat
v chrámu i na hostinách.

Foto © Martin Kubica
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znûla v ãesk˘ch zemích v dobû vlády
na‰eho nejv˘znamnûj‰ího panovníka.
Vlastní Ïivotopis, sepsan˘ Karlem IV.
pod názvem Vita Caroli, je jako literární autoportrét v evropské stﬁedovûké
literatuﬁe ojedinûl˘m dílem. V˘jimeãnost autorovy osobnosti spoãívala uÏ
v tom, Ïe na rozdíl od sv˘ch souãasníkÛ na evropsk˘ch trÛnech, kteﬁí nedovedli ãíst ani psát, byl Karel Lucembursk˘ ãlovûkem nesmírnû vzdûlan˘m, vystudoval paﬁíÏskou Sorbonnu
a plynnû hovoﬁil i psal v pûti evropsk˘ch jazycích. Své vladaﬁství pojímal
Karel IV. v duchu teorií sv. Augustina
jako sluÏbu a v souladu s tím se snaÏil vykonávat i své „ﬁemeslo královské“. Bohaté Ïivotní osudy a zku‰enosti z mládí se rozhodl zachytit
proto, aby postavil pﬁed oãi sv˘ch
nástupcÛ „zrcadlo kníÏecí“, tedy
jakési v˘chovné resumé bouﬁliv˘ch
dobrodruÏství, prokládan˘ch teologicko mravními úvahami. Pí‰e také
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S TIMUDEJ PŘICHÁZÍ JARO
Nebo Ještěně? Napoví nové album!
Jedenáct nov˘ch písní, o jejichÏ produkci se postaral Jan Balcar, kter˘ je
v˘hradním tvÛrcem hudby cirku
La Putyka, tepe pﬁíjemnû nakaÏlivou
energií a mísí v sobû odnoÏe world
music, jako samba nebo balkánské
rytmy, s elektroswingem, pﬁímoãar˘m popem ãi elektronick˘mi beaty.
Ostatnû ne nadarmo Timudej ﬁíkají, Ïe chtûjí, aby jejich hudba vybízela k tanci a k tomu dodávají: „Baví
nás ta rÛznorodost taneãní hudby
a rádi ji do na‰í tvorby zaãleÀujeme.
To vlastnû plyne i z tak trochu mezinárodního sloÏení na‰í kapely.
Hodnû jsme si proto oblíbili balkánskou hudbu a obecnû hudbu té jiÏní,
Ïivûj‰í ãásti Evropy ãi svûta.“
Jak naznaãuje v˘razn˘ obal alba
z dílny Davida KurÀavky, tematicky
se novinka, na které mimo jiné hostují také zpûvaãky z vokální skupiny
Sugarcutes, toãí kolem Ïen.
„Timudej miluje poznávání cizích
obyãejÛ, mravÛ a jazykÛ a své postﬁehy z putování po svûtû se snaÏil promítnout i do nového alba. Ústﬁedním

motivem jsou ale zcela jistû Ïeny – ne
náhodou více neÏ polovina písní na
albu nese název po sv˘ch hlavních
protagonistkách – María, Minea,
Niké, Surikata, Rita Mitsouko, Je‰tûnû. A dokonce i v pﬁípadech, Ïe se
píseÀ naz˘vá jinak, neÏ Ïensk˘m
jménem (napﬁ. Ba‰majstor), hraje
v písni Ïena zcela zásadní roli. Tu
desku chceme vûnovat Ïenám, protoÏe pro nás jsou hlavní inspirací,“
komentuje to kapela.
MÛÏe b˘t s podivem, Ïe aã se kapela pohybuje na domácí scénû uÏ více
neÏ dvû dekády, má na svém kontû
pouze tﬁi ﬁadová alba a ani s koncertováním to zrovna nepﬁehání. Právû
v tom je ale mimo jiné kouzlo Timudej. Potvrzují to i tûmito slovy: „Jsme
obyãejní kluci, nikoli hudební profesionálové. Energie a emoce jsou pro
nás v hudbû dÛleÏitûj‰í, neÏ precizní
hráãská technika. Radost je pro nás
víc, neÏ muzikální virtuozita. Jsme
tak trochu jako Kﬁemílek s VochomÛrkou v akãním filmu. Mají radost?
Mají. Jsou ve velkém svûtû? Jsou.“
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A stejnû jako oni, ani Timudej se ve
velkém svûte rozhodnû neztratí. Víc
neÏ v˘mluvnû o tom vypovídá
náv‰tûvnost jejich koncertÛ i zájem,
jak˘ mezi tûmi, co Timudej znají,
vzbuzuje nové album. Zkuste jej taky
a uvidíte, resp. usly‰íte sami…

Foto © Pavel Horák & Vít Bedrna

Pﬁed pár t˘dny naladil ãerno‰ickobalkánsk˘ Timudej fanou‰ky poveden˘m klipem Já jsem Dj. Teì, s pﬁíchodem kalendáﬁního jara je koneãnû
venku nové ﬁadové album Je‰tûnû!
Vychází dlouh˘ch osm let po vydání
druhé ﬁadovky Con’âerto Grando
a jak˘ je mezi fanou‰ky po nov˘ch
písních Timudej hlad, dokazuje
mimo jiné skuteãnost, Ïe album aktuálnû vévodí Ïebﬁíãku nejprodávanûj‰ích alb Supraphonline.cz.
„Album vznikalo po rÛzn˘ch chalupách, roubenkách a dokonce hﬁebãínech bûhem kapelov˘ch soustﬁedûní, a dal‰í dva roky ve studiu. Celé to
trvalo pomûrnû dlouho, protoÏe ani
jeden z nás se hudbou neÏiví a dûláme ji pro radost, takÏe jsme se museli protnout v náladû tvoﬁit nové vûci,“
vysvûtlují Timudej, proã s vydáním
novinky nijak zvlá‰È nespûchali.
To, Ïe si ‰estiãlenn˘ ansámbl dal
s nov˘m albem naãas, moÏná tro‰ku
rmoutilo nedoãkavé fanou‰ky, nicménû jejich první reakce dokazují, Ïe
se trpûlivost rozhodnû vyplatila.
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Foto © Václav Chochola

ROZHOVORY LÍDY BAAROVÉ
S JOSEFEM ŠKVORECKÝM

Pravdivá zpovûì hvûzdy pﬁedváleãného
a váleãného filmu. Autentick˘ zvukov˘
záznam jejího pﬁiznání z roku 1982.

Pod názvem „Případ Lída Baarová – Rozhovory herečky s Josefem Škvoreckým“ již 8. dubna vychází autentické
nahrávky z roku 1982, kde hvězda prvorepublikového filmu poprvé a zřejmě naposled vypráví, jak to doopravdy bylo…
V létû v roce 1982 se ve ‰panûlském
Alicante v letním bytû MUDr. Dohnala
setkala hereãka Lída Baarová (7. záﬁí
1914, Praha – 27. ﬁíjna 2000, Salcburk)
se spisovatelem Josefem ·kvoreck˘m.
Zﬁejmû poprvé (a nejspí‰ naposled) tu
Lída Baarová mluví opravdu upﬁímnû.
Josef ·kvoreck˘ si z hovorÛ poﬁizoval
amatérsk˘ zvukov˘ záznam, kter˘
hodlal literárnû zpracovat.
Kniha skuteãnû o pÛl roku pozdûji
vy‰la v nakladatelství Sixty-Eight
Publishers, Corp. pod názvem Lída
Baarová Útûky (1983). Dvanáct magnetofonov˘ch kazet, na kter˘ch je
zachycena celá hereããina pravdivá
zpovûì, vûnoval pozdûji Josef ·kvoreck˘ Ondﬁeji Suchému. Z celkem
osmnácti hodin vznikl nyní komplet
3CD (scénáﬁ stﬁihÛ Naìa Dvorská),

zachycující v chronologickém sledu
Ïivotní osudy této slavné ãeské hvûzdy pﬁedváleãného a váleãného filmu
(natoãila za cel˘ svÛj Ïivot celkem 70
filmÛ).
Nejvût‰í ãást vyprávûní zabírá
podrobn˘ popis Ïivota v nûmecké filmové spoleãnosti UFA, kam pﬁijela
dvacetiletá Baarová v roce 1934.
V Nûmecku Ïila do roku 1938. I zde,
tak jako v âeskoslovensku, zaÏívala
obrovskou slávu. Byla neobyãejnû
krásná a dokázala svého pÛvabu
náleÏitû vyuÏít. Mûla zájem vÏdy
o muÏe ve v˘znamném postavení.
Zatímco Adolfa Hitlera jen okouzlila,
ministra nûmecké propagandy Josepha Goebbelse svedla tak, Ïe kvÛli ní
chtûl opustit rodinu s nûkolika
dûtmi. St˘kala se s nacistick˘mi

pohlaváry, úãastnila se jejich sjezdÛ,
ale Ïila pocitem, Ïe je v‰e v poﬁádku
– nacisté Nûmecku v˘hradnû prospívají. Hitler naﬁídil nemanÏelsk˘
vztah svého ministra ukonãit.
V roce 1948 emigrovala do Rakouska. PasáÏe pováleãného pádu z v˘‰in
slávy tvoﬁí druhou v˘znamnou ãást
hereããin˘ch vzpomínek. V roce 1982,
kdy byl záznam poﬁízen, nemûla problém s otevﬁeností svého vyprávûní.
Po roce 1990 v‰ak vzala své pﬁiznání
zpût a snaÏila se v‰e, co Josefu ·kvoreckému sdûlila, popﬁít. Nyní je moÏnost poslechnout si podstatné pasáÏe
z její zpovûdi – bez „autocenzury“.
Vyprávûní Lídy Baarové je doprovázeno tﬁemi filmov˘mi písnûmi z let
1934–1940 v jejím podání.
3CD vychází 8. dubna 2016.
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PŮLSTOLETÍ ČESKÉ COUNTRY!
TUČŇÁCI, FEŠÁCI, TAXMENI
A GREENHORNS V LUCERNĚ
Česká country muzika slaví 50 let a toto je záznam její aktuální velkolepé připomínky! Na vyprodaném koncertu
v pražské Lucerně se sešly čtyři legendární kapely, aby zavzpomínaly na svá výročí (Greenhorni 50, Taxmeni 45,
Fešáci 40 a Tučňáci 35 let úspěšné existence) a také zahrály písničky Michala Tučného, od jehož smutného odchodu
uplynulo už dvacet let. Při té příležitosti se na pódiu objevili také zajímaví hosté, třeba Michaela Tučná, Rosťa Fišer
nebo Petr Kocman. Záznam všech zásadních momentů toho vydařeného večera tvoří obsah nového 2CD a 2DVD
nosiče v produkci Antonína Kny a Karla Mrkvičky.

Foto © František Jelínek
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Velké finále: Rovnou, jó tady rovnou?
Rovnou, tady rovnou!

Konferenciéﬁi Pavel Zedníãek a Pavel Bezou‰ka postupnû na pódiu pﬁivítali TuãÀáky, Fe‰áky, Taxmeny a Greenhorny se zpûváky Medardem Konopíkem, Tomá‰em Linkou, VráÈou Vyskoãilem, Janem Vyãítalem a dal‰ími.
Mimoﬁádností byla spoleãná závûreãná píseÀ Rovnou, tady rovnou i velká
pﬁehlídka na‰ich skvûl˘ch bandÏistÛ. To v‰echno, ale také rozhovory s ﬁadou
pamûtníkÛ a úãastníkÛ veãera i dokument o tom, jak to v‰echno vznikalo, je
souãástí kompletu, oslav, ale i historie ãeské country. Nelze totiÏ pﬁedpokládat, Ïe by se podobnû reprezentativní sestava kapel a muzikantÛ hned tak ãi

je‰tû vÛbec nûkdy se‰la. Audio/vizuální stopy mají v˘borné umûlecké i technické parametry (reÏie David Beránek), muzika je pak tím nejlep‰ím, co u nás
bylo a je v daném oboru ke sly‰ení a vidûní. Poctivû zaplnûná dvû cédéãka
a dvû dévédéãka jsou záznamem siln˘ch pódiov˘ch momentÛ z listopadu
2015, ale pﬁedev‰ím svûdectvím o hudebním fenoménu a lidech, kteﬁí ho
pﬁedstavují.
50 LET âESKÉ COUNTRY – v pátek 22. dubna
vyjde speciální set 2CD + 2 DVD

Foto © František Jelínek

Pavel „Bezi“ Bezouška
a Pavel „Čmaňa“ Zedníček

Foto © Dušan Dostál

Lojza a Líza
Zpívají Rosťa Fišer a Tomáš Linka
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DÁDA IDOL DĚTÍ OSLAVÍ KULATÉ
ŽIVOTNÍ JUBILEUM S VÝBĚREM
NEJOBLÍBENĚJŠÍCH PÍSNIČEK NA 3CD
Supraphon vydává 8. dubna 2016 výběr nejúspěšnějších písniček zpěvačky a herečky, která si dokázala zcela
podmanit dětské publikum. Trojalbum pod příznačným názvem Best Of Dáda vychází u příležitosti letošního kulatého
životního jubilea Dagmar Patrasové, ale i k 30. výročí zrodu výjimečného fenoménu dětské zábavy.

Foto © Jiří Antalovský
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Sestava v˘bûrového 3CD Best Of
Dáda vysvûtluje fakt, proã se Dagmar
Patrasová stala tak oblíbenou interpretkou písniãek pro dûti. Psali pro
ni skvûlí autoﬁi jako Zdenûk Svûrák,
Jaroslav Uhlíﬁ, Ivan Mládek nebo
Michael Kocáb, Ondﬁej Such˘ ãi Jiﬁí
Such˘. Písniãky vÏdy byly dobﬁe
aranÏované a hrané kvalitními
orchestry. Pﬁedev‰ím v‰ak Dagmar
Patrasová dokázala dûti zaujmout
sv˘m mil˘m a laskav˘m hlasem, hravostí a Ïertovn˘m stylem zpûvu.
Ondﬁej Such˘ v doprovodném textu
nového 3CD upozorÀuje na dÛleÏit˘
fakt: „Dagmar Patrasová by byla
dobrá hereãka a zpûvaãka pro dospûlé, ale nebyla by jedineãná. Jedineãnou se stala teprve sv˘m na dûti
zamûﬁen˘m písÀov˘m repertoárem“.

Dûtsk˘m idolem se Patrasová stala
ihned od vydání jejího, dnes jiÏ
multi-platinového, alba Pasu, pasu
písniãky, jejÏ vy‰lo v roce 1987.
Roztomil˘m, trochu uliãnick˘m
zpûvem zajímav˘ch textÛ a hudby od
dobr˘ch autorÛ vytvoﬁila Dáda obraz,
kter˘ dûtem zrovna na pﬁelomu osmdesát˘ch a devadesát˘ch let chybûl:
moderní princeznovská postava,
pohybovû skvûle nadaná, s ro‰Èáck˘ma oãima a vlídn˘m úsmûvem ve
tváﬁi, zpívající pﬁeváÏnû veselé, rytmické skladby. Dûti se rády smûjí,
mají velkou obrazotvornost, dovedou
si pﬁedstavit, jak se chytá taková

ÏíÏala na pasece, jak se pasou písniãky, jak vypadá batû satû, jaké to je,
kdyÏ draka bolí zub, jak leze sádlo na
chleba a jak asi vypadá doktor ·krá‰ek, stra‰id˘lko Emílek anebo Rudla
·mudla.
Supraphon vydá 8. dubna 2016
komplet nejoblíbenûj‰ích písniãek
pro dûti v exkluzivním, v˘pravném
3CD boxu k leto‰nímu kulatému
Ïivotnímu jubileu Dagmar Patrasové
(*27. dubna 1956), ale i k 30. v˘roãí
zrodu v˘jimeãného fenoménu dûtské
zábavy.
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HURVÍNKU,
GRATULUJEME!

HURVÍNEK OSLAVÍ 2. KVĚTNA
90. NAROZENINY
V pondělí 2. května 2016 v den Hurvínkových
devadesátin se uskuteční ve Foru Karlin speciální
koncert PRO NEJVĚTŠÍHO ČECHA KARLA IV.
A NEJMENŠÍHO ČECHA HURVÍNKA I.
lavem IV. a pomohli v nouzi samotnému Karlu IV. Na scénáﬁi spolupracovala Helena ·táchová se scénáristou
Pavlem Cmíralem a hudbou nahrávku doplnil kytarista Lubomír Brabec.
CD vychází jiÏ 8. dubna.
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Foto © Martin Kubica

Hlavními protagonisty veãera
budou nejen Hurvínek s panem Spejblem, Mániãkou, bábinkou a Îerykem, ale také vokální seskupení
4TET. Jeho strhující show, umûlecká
dokonalost a inteligentní humor, se
skvûle doplÀuje s typick˘m humorem Divadla Spejbla a Hurvínka.
Koncert bude snímat âeská televize.
âást v˘tûÏku ze vstupného chtûjí
poﬁadatelé koncertu vûnovat na v˘robu nov˘ch zvonÛ pro kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého
v Praze na Karlovû. Tyto zvony jsou
urãeny jako dar k sedmistému v˘roãí
narození Karla IV.
Vydavatelství k této pﬁíleÏitosti
chystá jubilejní reedici alba Hurvínek
na dvoﬁe lucemburském. V povedené
nahrávce se Hurvínek s Mániãkou
ocitají na dvoﬁe lucemburském, aby
se skamarádili s mlad˘m králem Vác-
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ANTONIO PEDROTTI
S ČESKOU FILHARMONIÍ V PRAZE
Na 3CD vychází archivní nahrávky italského dirigenta z 50 až 70 let – některé v premiéře!

„Antonia Pedrottiho mÛÏeme bez
ohledu na jeho povûst a uplatnûní
jinde poãítat pro sebe s koneãnou
platností k svûtové dirigentské elitû",
pí‰e se v kritice na Pedrottiho strhující v˘kony s âeskou filharmonií.
Ano – svût si Ïádal italské dirigenty
ochotnû pﬁedvádûjící svÛj jiÏansk˘
temperament. Pro Pedrottiho, kter˘
byl zvykl˘ pracovat s neokázalostí
a aÏ "neitalskou" dÛkladností, tam
nebylo místo. U âeské filharmonie
ano a v 50.–60. letech se stal jejím
nejmilovanûj‰ím zahraniãním dirigentem. Jako jeden z prvních dirigentÛ pﬁijel k âF zpoza "Ïelezné
opony" po Kubelíkovû emigraci.
Orchestr je‰tû nestihl zapomenout
na nekompromisní nároãnost Václava Talicha – a právû na tu mohl Pedrotti navázat. Dirigoval zpamûti
a bez taktovky, byl dÛsledn˘, vûcn˘
a lidsk˘. Pro Supraphon nahrál pﬁeváÏnû románsk˘ repertoár, pﬁedev‰ím díla svého uãitele Respighiho.
âást tûchto nahrávek nyní vychází
na CD vÛbec poprvé a v‰echny pro‰ly citliv˘m remasteringem. Pro
mnohé posluchaãe jistû budou pﬁekvapením a dost moÏná Pedrottimu
zajistí dodateãnou vstupenku na
dirigentsk˘ Parnas.
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