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Skoro rok pracovala Lucie Bílá s týmem prvotřídních spolupracovníků na svém novém albu. Věděla, že její fanoušci
na něj čekají s velkým napětím a nechtěla nechat nic náhodě. Vzniklo album, které možná některé trochu překvapí,
všechny bez rozdílu ale rozhodně potěší. Hana je počin vypiplaný do poslední notičky a posledního slovíčka. Skvělý
dárek jak samotné Lucii ke kulatinám, tak všem jejím příznivcům k čemukoliv.
Na desce je i písniãka s názvem
Tenisky. Mnozí z nás si jistû vzpomenou na první hit Lucie Bílé, kter˘ se
jmenoval Neposlu‰né tenisky. A tak
se nejdﬁív ptám:
Z názvu desky, ale tﬁeba i z písniãky Tenisky se dá usoudit, Ïe tak trochu bilancujete. Je to tak?

Spí‰ se vracím k nûjaké svojí podstatû. Hanu jsem ze svého Ïivota,
a to vãetnû toho soukromého, vytûsnila. Ale neb˘t jí, tak by Lucie nikdy
nebyla tak silná v kramflecích.
Lucie je divoká ro‰Èanda, zatímco
Hana je kultivovanûj‰í a drÏí tu
Lucii zkrátka.

TakÏe názvem desky chcete té
Hanû podûkovat.
Urãitû. Není logiãtûj‰í název pro
moji novou desku a není lep‰í pﬁíleÏitost k jejímu vydání. Toto album je
po v‰ech stránkách vyrovnané, kultivované, má krásn˘ názor dospûlého
ãlovûka. A právû proto není lep‰í

název, neÏ Hana. To je jméno, které
mám ve sv˘ch dokladech, v pasu
i v ﬁidiãáku. Je to jméno, které mám
ráda a ke kterému mám teì moÏná
lep‰í vztah, neÏ jsem kdy mûla.
Co tak najednou?
Není to najednou, ale mûla jsem ve
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svém Ïivotû období, kdy jsem aÏ pﬁíli‰ uvûﬁila Lucii. AÏ moc jsem vûﬁila
tomu, Ïe jsem Lucie Bílá. Chvála
bohu, teì uÏ vím, Ïe Lucie je jenom
role. Role, kterou mám ráda, ale
jenom ji hraju.
A k té písniãce Tenisky? Je to taky
tak trochu nostalgie?
V téhle písniãce zpívám: tati, tenisky mé je‰tû nejsou tolik prono‰ené.
A to je poselství, Ïe nekonãím. To
ﬁíkám nejen v textu téhle písnû, ale
vlastnû celou deskou.

Foto © Martin Kubica

Album Hana má ve va‰í diskografii jistû hodnû dÛleÏitou roli…
Je to deska moderní a nová,
a zatím mi ji chválí i novináﬁi.
Mimochodem – novináﬁi ji sly‰eli
jako první, tajnû, je‰tû pﬁed závûreãn˘m masterem. A vût‰ina kritikÛ z ní
byla pﬁekvapená.
MoÏná byli pﬁekvapení i z toho,
jak˘mi jste se obklopila spolupracovníky!
Cel˘ t˘m je o generaci mlad‰í neÏ
já. A v‰ichni moji spolupracovníci
vnesli do mého Ïivota a práce nové
vûci, modernost. Tyhle dveﬁe jsem
je‰tû nikdy neotevﬁela, ale v místnosti, do které jsem jimi ve‰la, je mi moc
dobﬁe.
MÛÏete b˘t konkrétní?
Tak tﬁeba texty napsali dva kluci,
Petr Harazin a ·tûpán PetrÛ, kteﬁí, mi
spadli pﬁímo z nebe! A to doslova,
protoÏ jsou ze skupiny Nebe. Mám
ráda muÏe, kter˘m ani nemusím
ﬁíkat, co potﬁebuju, a oni mi to pﬁesto
dají. A pﬁesnû tohle tihle kluci udûlali. I kdyÏ jsme spolu samozﬁejmû
o celkovém naladûní desky hodnû
mluvili.
Producentsky desku za‰títil Martin
Maxo ·rámek.
Dal‰í ãlovûk, kter˘ mi spadl z nebe.
Pﬁesnû vûdûl, co chce, kudy celou
vûc povede a svého úkolu se zhostil
bravurnû. Ono totiÏ udûlat desku
Lucce Bílé, od které v‰ichni nûco
oãekávají, není snadné.
Ale asi i vy sama z ní máte dobr˘
pocit.
Mám. Vzniklo nûco, co se i mnû
dobﬁe poslouchá. Album má krásn˘
obal, skvûlou muziku i texty, zvlá‰tní
frázování, nov˘ zvuk. Já sama své
nahrávky moc neposlouchám, ale
tahle deska se poslouchá sama.

Hana je deska, která v zásadû
vznikla na Slovensku.
Chtûla jsem ke sv˘m padesátinám
vydat desku, která ukáÏe, Ïe tu poﬁád
je prostor, poﬁád je co objevovat
a poﬁád je co ﬁíct. Îe stále existují
cesty, kter˘mi se dá jít. Chtûla jsem
tedy nûco nového. Proto jsem se
nevracela ani k osvûdãen˘m spolupracovníkÛm z âeska, ale spﬁíznûné
du‰e jsem na‰la na Slovensku. Konkrétnû to byl Martin ·rámek. K nûmu
jsem hledala nûkoho, kdo na album
pﬁinese taky nûco trochu Ïenského.
I autorsky. Proto Katka Knechtová. Ta
tam vnesla úÏasn˘ Ïensk˘ prvek, a to

i ten autorsk˘. A dal‰í Ïensk˘ prvek
je Celeste Buckingham. ÚÏasná
raperka. Ta je, vedle Martina ·rámka,
druh˘m zpívajícím hostem na mojí
nové desce. Oba zpívají anglicky
a dávají tomu takov˘, ﬁeknûme,
nádech svûtovosti.
Zmínila jste v˘pravn˘ obal a booklet desky. Tam je mimo jiné i fotka, na
které jste hodnû maliãká…
Na té fotce mi jsou tﬁi roky a mám
na sobû ‰atiãky, které mi upletla
maminka. A u toho vûta: Tû‰ím se na
v‰e, co pﬁijde. A to se nezmûnilo.
Poﬁád se tû‰ím na v‰echno, co pﬁijde.

A musím pﬁiznat, Ïe z alba Hana
mám aÏ dûtinskou radost.
Vypadáte ohromnû spokojenû.
Nûjací vlci ve va‰í hlavû, o kter˘ch
zpíváte v úvodní písniãce nového
alba, tedy asi ve skuteãnosti
nejsou…
Víte, zase nejsem tak moc rozchechtaná. K Ïivotu patﬁí i to, Ïe
jeden den je tak a druh˘ úplnû jinak.
Nûkdy musí zapr‰et, aby byla zemû
plná vody, a nûkdy se musí zabreãet,
aby se du‰e vyãistila. Jsem spokojená. A to i proto, Ïe jsem se smíﬁila
s tûmi vlky v mé hlavû.
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SharkaSs E.P. 2016
Možná si ji pamatujete ze soutěže Česko Slovensko má talent, kde to v roce 2012 dotáhla do semifinále a svým
freestylem naprosto dostala porotce Jaro Slávika i Lucii Bílou. Na rozdíl od jiných ale SharkaSs poté nezapadla.
Celou dobu tvrdě pracovala na svém snu, nabírala další a další fanoušky, natočila několik úspěšných klipů a teď
konečně přichází s první oficiální nahrávkou čítající celkem čtyři skladby. Pod názvem E. P. 2016 vychází výhradně
digitálně u Supraphonu a uvádí ji vizuálně i obsahově silný videoklip Plusy a mínusy.
„To, co jsem chtûla ﬁíct, nestaãilo
vyjádﬁit jen slovy. V celém videu jsou
vidût v‰echny Ïivly na‰í planety,
které dokreslují v˘znam toho, co
jsem mûla na srdci: oheÀ – pro mû
vyjádﬁení emocí, voda – chlad a to,
Ïe Ïivot plyne dál, vzduch – kolobûh
situací, které nás nûkdy dokáÏou
poﬁádnû vyvést z míry, zemû – rodina, zázemí,” vysvûtluje talentovaná
rapperka a zpûvaãka, proã padla
volba právû na Plusy a mínusy.
Klip, kter˘ se toãil bûhem jednoho

mrazivého únorového dne na severu
âech, vznikl podle scénáﬁe Jakuba
‘Mahdies’ Mahdala, jenÏ se postaral
rovnûÏ o reÏii a kameru. Autorkou
textu je SharkaSs, která je spoleãnû
se skladatelkou a producentkou
Blankou Maderovou podepsána
i pod hudební sloÏkou písnû.
Toto tvÛrãí duo má „na triku“
i zb˘vající tﬁi skladby obsaÏené na
E.P. 2016. Konkrétnû jde o jiÏ dﬁíve
díky rádiím a úspû‰nému videoklipu provûﬁen˘ hit Fly to the Blue

Sky. Dále o jednu z nejstar‰ích skladeb SharkaSs, která se nyní doãkala
kompletnû nového zvukového kabátu a na E. P. 2016 se objevuje pod
názvem Pﬁání (dﬁíve Jedno pﬁání).
âtveﬁici písní pak doplÀuje silnû
emotivní balada Dokud to pÛjde,
v níÏ SharkaSs popisuje „svoji
minulost, problémy spjaté s ní
a následné oãi‰tûní a honbu za
sny.”
E.P. 2016 je zároveÀ také pﬁedzvûstí vûcí pﬁí‰tích, coÏ stvrzuje i podpis

smlouvy SharkaSs se Supraphonem,
k ãemuÏ talentovaná rapperka a zpûvaãka dodává: „Supraphon jsem si
vybrala proto, Ïe to je znaãka, která
setrvává a je kvalitní. Za v‰e hovoﬁí
to, Ïe právû v tomto vydavatelství se
rodila díla Karla Gotta, Lucie Bílé
a dal‰ích velikánÛ nejen ãeské
hudby. S lidmi z této firmy, se kter˘mi spolupracuji, si rozumím, a máme
stejnou vidinu toho, jak mÛÏu svoji
hudbu posunout a kam.”

Foto © Miroslav Novák
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ABRAXAS SLAVÍ 40 LET
NEKONEČNÝM BOOGIE
Abraxas – to je na domácí hudební scéně synonymum pro emancipovanou stylovou proměnlivost s neklesající
kvalitou. Stejně tak to může být ale také synonymum pro hudební dlouhověkost. Vždyť letos pro mnohé kultovní
kapela slaví už čtyřicáté narozeniny! A slaví je vskutku stylově – výběrovým dvou albem s všeříkajícím názvem
Nekonečný boogie, které pokřtí 2. června v pražském Rock Café.
Best of, které je v tomto rozsahu
a provedení vlastnû vÛbec první
v diskografii Abraxasu, ãítá pﬁíznaãnû 40 skladeb. Zaãíná instrumentálkami z konce sedmdesát˘ch let a je
uzavﬁeno ukázkami z aktuálního alba
vítanû stále vitálního Abraxasu.
„Zvolil jsem takové písnû, o kter˘ch
si myslím, Ïe jsou oblíbené. I na základû koncertÛ, které pravidelnû provozujeme. Aã nûkteré z vybran˘ch písní existují i v novûj‰ích a zvukovû kvalitnûj‰ích verzích, nakonec jsem z dÛvodu
vût‰í autentiãnosti vybral verze pÛvodní, protoÏe je v tom cítit otisk doby, kdy
jednotlivé songy vznikly,“ vysvûtluje
frontman Abraxas Slávek Janda dle
ãeho vybíral skladby na best of.
Spojením archivních sil Supraphonu, Pantonu, âeského rozhlasu

i Slávka Jandy tak vznikla stylovû
pestrá jízda, vÏdy ov‰em s jasn˘m
poznávacím znamením zvuku
a hudební filozofie Abraxasu. Písniãky z alb Box, ManéÏ, ·Èastnej blázen, Retrospektiva, Sado-Maso,
Rituál, UÏ je to jedno…, Hlava
v oblacích a Klid! jsou doplnûny
singlov˘mi tracky tak, Ïe chronologicky nechybí Ïádná z podob kapely. S dobovû zajímav˘mi pﬁíchutûmi, od art rocku pﬁes novou vlnu,
funky, disco, latinu ãi hardcore, aÏ
k souãasnému originálnímu amalgámu toho v‰eho.
Kytarista, zpûvák, skladatel, zakladatel a ‰éf Abraxasu v rozsáhlém
bookletu navíc opatﬁil v‰echny
vybrané skladby sv˘mi komentáﬁi
a doplnil nûkolika desítkami fotogra-

fií, dokumentujících historii studiovou, pódiovou i soukromou. Najdeme na nich samozﬁejmû druhou dÛleÏitou postavu historie i souãasnosti
Abraxasu zpûváka, textaﬁe a skladatele Miroslava Imricha, ale i celou ﬁadu
dal‰ích muzikantÛ, kteﬁí se za ta léta
v Abraxasu objevili. Nechybí ani
souãasná sestava, kterou kromû
Jandy tvoﬁí bubeník Eduard ·tûpánek
a basák Ivan DoleÏálek.
Právû v tomto sloÏení se Abraxas
pﬁedstaví i ve ãtvrtek 2. ãervna
v praÏském klubu Rock Café, kde se
Best of Nekoneãn˘ boogie doãká slavnostního kﬁtu. Dle slov Slávka Jandy
urãitû zazní minimálnû jedna skladba
z kaÏdého období dnes jiÏ legendární
kapely, takÏe si na své pﬁijdou jak
pamûtníci, tak noví fanou‰ci.
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PETR KOTVALD EXXXclusive
Petr Kotvald vydává výjimečné troj-diskové album „EXXXclusive“.

Foto © Lenka Hatašová

Komplet jeho nejvût‰ích hitÛ
a novinek vychází pﬁi pﬁíleÏitosti
v˘roãí tﬁiceti let na sólové dráze, které
si v roce 2016 pﬁipomíná. Toto jubileum je hlavním dÛvodem pro dosud
nejucelenûj‰í kolekci zpûvákov˘ch
nahrávek, vybran˘ch interpretem
samotn˘m a jeho fanou‰ky. Tﬁi „X“
v názvu alba tak oznaãují nejen tﬁi
disky, ale i tﬁi dimenze tohoto multiÏánrového umûlce a pﬁedev‰ím tﬁi
dekády jeho sólové kariéry, dovr‰ené
právû v leto‰ním roce. V˘roãní exkluzivní titul vychází v rámci prestiÏní
edice „zlat˘ch kolekcí“ SUPRAPHONU, a to v luxusním provedení
a balení. Album v‰ak není jen ohlédnutím. Jedenáct zbrusu nov˘ch nahrávek pﬁedstavuje aktuální hudební
podobu Petra Kotvalda v roce 2016
a naznaãuje, jaké bude ãtvrté desetiletí jeho umûlecké tvorby. Bez nadsázky
lze konstatovat, Ïe „EXXXclusive“
jsou vlastnû 2 projekty v jednom –
best of i novinkové album.
TûÏko bychom v âeské republice
na‰li sál, kde nekoncertoval. Na
pódiích bezmála ãtyﬁ tisícovek
sv˘ch koncertÛ strávil v souãtu
205 dní ãistého ãasu. Na svém
kontû má desítky alb, videoklipÛ,
stejnû jako Zlat˘ch a Platinov˘ch
desek a témûﬁ dva miliony
domácností vlastní hudební
nosiã s jeho jménem. Zpû-

vák s vlastním nezamûniteln˘m stylem, Petr Kotvald, letos zavr‰uje neuvûﬁitelné tﬁi desítky let v roli sólisty,
je tedy ãas na oslavu! Milujem se ãím
dál víc, Je v tahu, Gejzír nebo Mumuland, to jsou jen nûkteré z mnoha jeho
‰lágrÛ, jeÏ stabilnû brázdí vlny
tuzemského éteru a zanotovat je
dokáÏe snad úplnû kaÏd˘. „Mám ‰tûstí obãas potkat hit“, ﬁíká skromnû Petr
Kotvald, kter˘ ale pﬁi sestavování
nového albového poãinu zvolil zpÛsob v na‰ich konãinách nezvykl˘ –
padesát hitÛ doplnil o jedenáct
novinkov˘ch skladeb. Nahrávky,
tematicky rozdûlené do dramaturgick˘ch blokÛ, tak nabízejí zcela nov˘
úhel pohledu na Kotvaldovu tvorbu
a na plo‰e tﬁí CD tvoﬁí aÏ neãekanû
kompaktní celek. Klasické „tutovky“
s charakteristickou peãetí stabilního

Kotvaldova t˘mu Parma / Cmíral
doplÀují neprvoplánové skvosty
ﬁadov˘ch alb, v˘sledky spolupráce
s jin˘mi autory ãi tﬁi „dezerty“ vonící
Vánoci. Tﬁi disky, tﬁí dekád sám interpret sestavil opravdu s láskou: „Ve
sv˘ch rukou právû drÏíte jedena‰edesát z m˘ch nejmilovanûj‰ích písní.
A abych byl kompletnû kompletní,
mûly by vám z reprobeden va‰ich pﬁehrávaãÛ znít nejen tóny a slova, ale
(moÏná pﬁedev‰ím) taky pﬁíbûhy
a sdûlení, které jsme s m˘mi skladateli a textaﬁi za‰ifrovali mezi takty
a ﬁádky jako potravu pro va‰e u‰i,
srdce a du‰e. AspoÀ tak bych si to
moc pﬁál.“
V roce 1986 se rozhodl pro vlastní
cestu sólisty a opustil veleúspû‰né
duo Kotvald & HloÏek. Nová image,
nová skupina TRIK, moderní taneãní
písniãky, v˘razná choreografie
a nekonvenãní kost˘my – to v‰echno
nabídl posluchaãÛm Petr Kotvald
v ãervnu ‰estaosmdesátého roku. Vsadil na autorsk˘ t˘m Jindﬁich Parma –
Pavel Cmíral, s nímÏ spolupracuje
dodnes. Hned první léta jeho nové
hudební cesty mu pﬁinesla ﬁadu hitÛ –
Je v tahu, Gejzír, Milujem se ãím dál
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víc… Bûhem prvního desetiletí byl
dvakrát „bronzov˘m Slavíkem“
a nûkolinásobn˘m Diskoslavíkem.
Druhou desítku sólov˘ch let zahájil sérií písní „z druhého bﬁehu“
vyprávûjících pﬁíbûhy, sdûlujících
pocity a vyvolávajících emoce, pro
které nebylo v bûÏné taneãní písni
místo. Diváci pﬁijali tyto balad˘rské
poãiny velmi pﬁíznivû a ocenili zpûvákovu zralou interpretaci. Vznikl
zajímav˘, témûﬁ stoprocentnû akustick˘ projekt Pan Zpûvák. Z titulÛ
alba – ChaplinÛv evergreen Smile,
Gershwinova píseÀ Summertime,
BrelÛv ‰anson Jen láska tvá… Pak
následovalo hity nabité období spojené zejména s písniãkou „Mumuland“, nejhranûj‰ím singlem ãesk˘ch
rádií té doby vÛbec.
Ve skvûlé formû vstupuje Petr Kotvald do tﬁetí dekády. Vypadá o generaci mlad‰í a stejnû „in“ je v módních i hudebních trendech. Produkuje souãasnou taneãní
hudbu a zároveÀ je kaÏdoroãnû schopen absolvovat
tradiãnû pojaté vánoãní
turné. Vydává alba Principal a Právû tady …právû
teì a v padesáti stále ãeﬁí hladinu ãeské hudební scény. Petr
Kotvald nestojí na místû, sleduje
nové styly v muzice i v image.
A dívá se dopﬁedu. Je proto logické, Ïe ohlédnutí za hity minul˘ch let spojuje s nov˘mi
nahrávkami, které napovídají,
jaká bude ãtvrtá dekáda.
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JANANAS PÁLÍ MALORÁŽKOU

Pr˘ nikdy nikam nepﬁijeli vãas
a v‰echno jim dlouho trvá. MoÏná
i proto se na novou ﬁadovku skupiny
Jananas ãeká uÏ skoro ‰est let. Teì to
ale podle v‰eho vypadá, Ïe se koneãnû zaãíná bl˘skat na lep‰í ãasy.
Naznaãuje to nov˘ singl a klip MaloráÏka (podívejte se níÏe), kter˘
pﬁedznamenává albovou novinku,
jeÏ vyjde v záﬁí u Supraphonu.
„Tahle píseÀ k nám nejvíc promlouvá, máme k ní siln˘ vztah.
I kdyÏ vznikla tak pﬁed tﬁemi lety, je
stále víc aktuální. Îijeme v atmosféﬁe strachu. Ze v‰ech stran se na nás
valí informace o tom, kdo nebo co
v‰echno nás mÛÏe ohrozit nebo
zabít. âlovûk se úplnû bojí b˘t.
Hodnû lidí v takové atmosféﬁe hledá
jednoduchá ﬁe‰ení. Chtûjí, aby jim
nûkdo ﬁíkal, co mají dûlat. Ideální
podhoubí pro extrémy a zlo v‰eho
druhu. Tahle píseÀ je smutek ãlovûka, kter˘ tohle v‰echno ví a nejradûji
by si od toho aspoÀ na malou chvíli
odpoãinul. âlovûka, kter˘ si nûkdy
pﬁeje ‚bejt blbej‘, aby ho tenhle svût
nebolel,“ vysvûtluje kapela, proã
coby první ochutnávku z chystaného
alba vybrala právû MaloráÏku.
Jednoduch˘, ale o to silnûj‰í klip
pro Jananas natoãil reÏisér Jan Látal
ze studia DruÏina, kter˘ si „rád
zahrává s ohnûm“. Bûhem natáãení
v ruinách stavení v praÏském Prokopském údolí mûl sice hoﬁet pﬁedev‰ím papír, nicménû nakonec do‰lo
i na reÏisérovu nohavici a oboãí
i ﬁasy jeho asistenta.

Foto © David Konečný

Foto © David Konečný

Nový klip a singl předznamenávají podzimní albovou novinku

„Nemilosrdnû jsme vzali, co nám
z tisku pﬁi‰lo v ten den pod ruku.
Nebylo potﬁeba moc vybírat, novináﬁi nám to znaãnû zjednodu‰ili. Vzali
jsme i knihy plné dogmat a tezí,
jejichÏ platnost ãasto shoﬁí snadnûji
neÏ kﬁídov˘ papír, na kterém jsou
vyti‰tûny. A spálili jsme to v‰echno.
OheÀ byl spravedliv˘. Shoﬁely náboÏenské pﬁíruãky i budovatelské

písnû, konec svûta i lety do vesmíru,
Halík i Ortel, Zeman i Hitler, a i ten
Goebbels, kter˘ sám knihy pálil.
I kdyÏ ten tedy hoﬁel dost neochotnû,“ komentují Jananas svÛj v˘bûr
materiálu na podpal.
âtyﬁãlenná kapela, kterou tvoﬁí
zpûvaãka Jana Infeldová, kytarista Jan
Vávra, baskytarista Jaromír Fulnek
a bubeník Jan ‚Chili‘ Chalupa, je mezi

sv˘mi fanou‰ky dobﬁe známá chytr˘m humorem a jemnou podvratností. Dokazuje to ostatnû i odpovûì na
otázku, proã si k vydání nového alba
vybrali právû Supraphon: „Podle nás
Supraphonu chybí interpret, kter˘ by
spojoval ty nejlep‰í kvality Lucie Bílé,
Lenky Dusilové, Pavla ·porcla i Felixe Holzmanna dohromady. Jsme
jejich katalog v kostce.“

V. / K V Ě T E N 2 0 1 6

JAMES HARRIES KDYŽ NEBE SI KLEKÁ
Britský písničkář James Harries žije již pětadvacet let v Česku. Na jeho aktuální album Until the Sky Bends Down,
které vydal u labelu Tranzistor, kritika chválou nešetří. V rozhovoru James prozradil, jakou radost mu přináší rádiový
ohlas písničky Salvation. Jamese jsme zastihli těsně před startem jeho anglického turné.
Jak˘ to byl pocit, kdyÏ jste se svou
písní pﬁeskoãil stálice rádia Evropa
2, jak˘mi jsou SIA nebo Years &
Years? Obrovsk˘m úspûchem muselo b˘t uÏ to, Ïe se Vá‰ singl Salvation
dostal do pravidelné rotace této rozhlasové stanice.
VÏdy je velmi pﬁíjemné zjistit, Ïe
va‰i píseÀ hrají v rádiu. Hezké je
i vûdomí, Ïe si nûkdo myslí, Ïe si
va‰e hudba zaslouÏí vût‰í publikum,
aÈ uÏ je to v malém alternativním
rádiu, veﬁejnoprávním nebo komerãním rozhlase. Byl jsem pﬁekvapen
a polichocen, Ïe se singl Salvation
dostal do vysílání RadioÏurnálu, ale
fakt jsem se divil, Ïe si ho v‰imla
i Evropa 2. Je to zvlá‰tní a zároveÀ
nádhern˘ pocit, Ïe píseÀ mÛÏe rezonovat s lidmi napﬁíã spoleãností. Ale
také vím, jak velké ‰tûstí mám.
Kolem mû jsou ‰ikovní lidi, kteﬁí
desku natoãili a nahráli, a David
Land‰tof z vydavatelství Tranzistor
se o to v‰echno stará.

fanou‰kovskou základnu ve spoustû
zemí od Anglie a USA pﬁes celou
Evropu a dál tﬁeba ve Vietnamu. Pﬁed
pár lety jsem dûlal Ïiv˘ internetov˘
koncert, ve zvlá‰tní hodinu v nedûli,
a byl jsem pﬁekvapen tím, kolik lidí
ho sledovalo v Japonsku a Austrálii.
Co se t˘ká nizozemského ãasopisu,
jde o velk˘, populární a velmi
respektovan˘ magazín. Kamarád
z Holandska mi ﬁekl, Ïe je to super
recenze, a Ïe moje album dokonce
dali jako tip mûsíce, coÏ je úÏasn˘!
Mám z toho obrovskou radost.
Právû jedete tour po Anglii. NeÏ
pﬁijde ãas na podzimní ‰ÀÛru po

âechách, kam s kytarou je‰tû vyrazíte?
Ano, do ãervna budu v Anglii. Pak
mám domluvené koncerty v Polsku,
Nûmecku, Rakousku, Holandsku.
A doufám, Ïe je‰tû nûjaké pﬁibudou.
Kromû koncertování chystáte online poﬁad. O ãem bude? Na kdy pﬁipravujete první díl?
Jde o docela jednoduchou my‰lenku, která se zrodila, kdyÏ jsme sedûli
s pﬁáteli v kavárnû a mluvili o tom,
jak˘ je nedostatek Ïivé muziky na
ãesk˘ch televizních stanicích
a vÛbec obecnû v ãesk˘ch mediích.
Pﬁem˘‰leli jsme, jak bychom to

mohli zmûnit. Rozhodli jsme se, Ïe aÈ
uÏ udûláme cokoliv, musí to mít
úÏasn˘ zvuk a skvûl˘ vizuál. Poﬁad
se bude jmenovat TranziStory. KaÏd˘
t˘den pozveme na nûjaké zajímavé
místo (tﬁeba do kavárny, která samozﬁejmû bude otevﬁená pro veﬁejnost)
kapelu nebo sólového interpreta.
Muzikanti zahrají jednu svou píseÀ
a jeden cover – nûco, co je inspirovalo, co teì frãí nebo nûco, co prostû
milují – ve v˘bûru jim necháme volnou ruku. Bude se toãit Ïivû na nádhern˘ star˘ kotouãák z roku 1973 –
analog v digitálním svûtû na digitální
platformu! UÏ jsme natoãili pilotní
díl a myslím, Ïe vypadá ohromnû
a zní úÏasnû, jak jsme si to pﬁedstavovali. Je skoro hotov˘ a pﬁipraven˘
spatﬁit svûtlo svûta.
Jitka Fialková

Videoklip k písni Salvation má
nyní na YouTube pﬁes sto tisíc zhlédnutí. Pﬁipravujete klip i k dal‰ímu
singlu z aktuálního alba?
Ano, vím! Je to skvûlé. Právû pﬁipravujeme klip k písni Your Love.

Foto © Markéta Bendová

Úspûchy neslavíte rozhodnû jen na
ãeské pÛdû. Máte pﬁehled, kde
v‰ude Ïijí Va‰i fanou‰ci? Pﬁekvapil
Vás zájem nûjaké zemû? Nedávno
o Va‰í poslední desce psal Nizozemsk˘ hudební ãasopis…
Hrál jsem i nadále hraju v mnoha
zemích, takÏe vím, Ïe mám malou

TRZ003
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PŮLSTOLETÍ ČESKÉ COUNTRY
Česká country muzika slaví půlstoletí výpravným 2CD + 2DVD
Tučňáci

ciátorÛ koncertu Antonína Kny
a Karla Mrkviãky, ãítají na 2 CD celkem 40 skladeb (DVD obsahuje
navíc píseÀ Lojza a Líza v podání
Fe‰ákÛ a instrumentálku Foggy
Mountain Breakdown). Svornû se
o nû podûlily v‰echny zúãastnûné
kapely, zavzpomínaly pﬁi tom na
svá v˘roãí (Greenhorni 50, Taxmeni
45, Fe‰áci 40 a TuãÀáci 35 let úspû‰né existence) a rovnûÏ zahrály
songy legendárního Michal Tuãného. Pﬁi té pﬁíleÏitosti se na pódiu
objevili také zajímaví hosté, tﬁeba
Michaela Tuãná, RosÈa Fi‰er nebo
Petr Kocman.

Foto © Karolína Vagacká

Parta banjistů

Michaela Tučná

Mimoﬁádnost této novinky podtrtuzemsk˘ch banjistÛ a závûreãná
huje fakt, Ïe kromû „obligátního
píseÀ Rovnou, tady rovnou, kterou si
Ïiváku“ ãítá nûkolik zajímav˘ch
spoleãnû zahráli v‰ichni zúãastnûní.
finále:
jó tady vezmeme
rovnou?
bonusÛ. Na druhém DVD najdeme Velké
KdyÏ
k Rovnou,
tomu v‰emu
tady rovnou!
dokumenty zasazující fenomén
v potaz víceRovnou,
neÏ reprezentativní
country i tohoto koncertu jako takosestavu kapel a jejich hostÛ spoleãnû
vého do uceleného obrazu. Obrazu,
s osobnostmi konferenciérÛ veãera
v nûmÏ se s oslavami snoubí historie
Pavla Zedníãka a Pavla Bezou‰ky, je
ãeské country formou vzpomínkonasnadû, Ïe vzniklo nûco, co se velmi
v˘ch rozhovorÛ s ﬁadou pamûtníkÛ
pravdûpodobnû v takovém sloÏení uÏ
i úãastníkÛ veãera nebo pohledem do
nebude nikdy opakovat. Ostatnû pÛlzákulisí pﬁíprav této jedineãné akce.
století se neslaví kaÏd˘ den a toto
Povûstn˘mi tﬁe‰inkami na dortu
2CD + 2DVD dokazuje, Ïe to byla
jsou pak jiÏ zmínûná instrumentální
oslava jako ﬁemen. Díky jejímu do
skladba Foggy Mountain Breakdown
detailÛ vypiplanému záznamu mÛÏev podání více neÏ desítky pﬁedních
me b˘t takﬁka kdykoli pﬁi tom…
Rosťa Fišer

Foto © Petr Berounský

Velk˘ sál praÏské Lucerny, 12.
listopadu 2015, 19:00 – tﬁi údaje,
které pro fanou‰ky ãeské country
symbolizují nezapomenuteln˘ veãer.
Veãer, kdy se na jednom pódiu se‰li
TuãÀáci, Fe‰áci, Taxmeni a Greenhorns, aby spoleãnû se sv˘mi hosty
upozornili na hned nûkolik v˘znamn˘ch v˘roãí, 50ti lety ãeské country
hudby poãínaje a 20ti lety od úmrtí
Michala Tuãného konãe. Nyní Supraphon na 2CD a 2DVD pod názvem
PÛlstoletí ãeské country vydává záznam tohoto unikátního vystoupení.
Poctivû zaplnûná dvû CD a dvû
DVD, která vznikla v produkci ini-

Foto © Petr Berounský

Foto © František Jelínek

SU6319-2

Foto © Dušan Tománek
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VITA CAROLI
K sedmistému výročí narození krále Karla IV. vychází v jedinečném kompletu nahrávka zachycující mluvené slovo
i ukázky původní středověké hudby tak, jak zněla v českých zemích v době vlády našeho nejvýznamnějšího panovníka.
Titul vyšel 22. dubna na 2CD i v digitálních servisech jako jsou například Audiotéka či Supraphonline.

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

mách, 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. Soubory Symposium musicum a PraÏ‰tí madrigalisté pﬁedstavují tuto mnohotvárnou
podobu stﬁedovûké hudby a písní
s dobov˘mi nástroji v zasvûcené
interpretaci.

Foto © Martin Kubica
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i psal v pûti evropsk˘ch jazycích. Své
vladaﬁství pojímal král 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 nesmírnû zajímavû o sv˘ch vû‰teck˘ch
schopnostech.
Jan Kaãer ãte Vita Caroli 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 strukt u r. S t y l h u d b y k o m p o n o v a n é
v paﬁíÏské katedrále Notre Dame ãi
podoba tzv. ars nova a hudby itals k é h o Tr e c e n t a z d o m á c n û l y
v âechách v krat‰ích písÀov˘ch for-

Foto © Jiří Antalovský
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DAGMAR PATRASOVÁ

VSADILA NA SPOLUPRÁCI S PRVOTŘÍDNÍMI AUTORY
Dádě je šedesát. Až se tomu nechce věřit. Navíc je stále stejná: bezprostřední, se srdcem na dlani. Děti ji milují.
Už nejméně ve druhé generaci. A spolu s rodiči si už třicet let zpívají Pasu, pasu písničky, Chytila jsem na pasece
žížalu, Rudlu Šmudlu nebo Psí píseň.
Všechny její nejznámější písně vydává teď Supraphon v reprezentativním trojdiskovém kompletu Best od Dáda.
Je jich tu bezmála sedmdesát. Včetně těch, které odstartovaly Dádinu hvězdnou „dětskou“ dráhu.
A tak na zaãátku na‰eho povídání
trochu vzpomínáme.
Kde jste se vlastnû vzala u dûtí?
Na konzervatoﬁi jsem studovala
hudebnû dramatick˘ obor a ve tﬁeÈáku jsem ‰la na konkurz do Divadla
Semafor. Uspûla jsem a v osmnácti,
coÏ bylo i tehdy docela v˘jimeãné,
jsem získala angaÏmá. Semafor pro
mû byla druhá ‰kola. A ﬁekla bych, Ïe
ta nejlep‰í. Nauãila jsem se vnímat
publikum, a v pﬁípadû Semaforu to
bylo hodnû zblízka. Hrála jsem po
boku takov˘ch hvûzd, jako jsou Jiﬁí

Such˘ a Jitka Molavcová. ZaÏila jsem
velké reÏiséry – Evalda Schorma, Jiﬁího Menzela, Jiﬁího Císlera. V Kytici
jsem pro‰la v‰emi baladami. A navíc
nás mladé vzdûlával Jiﬁí Such˘ –
radil nám, co ãíst, na co se koukat, co
poslouchat. Prostû skvûlá ‰kola.
Vlastnû ‰kola hrou.
Chodily tenkrát do Semaforu
i dûti?
Na odpolední pﬁedstavení urãitû.
Navíc nûkterá pﬁedstavení byla speciálnû urãená dûtem – tﬁeba âlovûk
z pÛdy pro dûti. Z této inscenace

jsem si na svoji první desku pﬁevzala
píseÀ Vãera nedûle byla, ale s textem
právû pro dûti. CoÏ je unikát.
Dá se práce pro dûti a s dûtmi, aÈ
uÏ konferenciérská nebo televizní,
nauãit nebo to musíte mít v sobû?
Musíte to mít v sobû. Myslím si, Ïe
práce s dûtmi je to nejhezãí, co mÛÏe
b˘t. Baví mû na tom, jak jsou dûti
nevyzpytatelné. Mají svÛj názor,
kter˘ dají jasnû najevo. KdyÏ s nimi
neumíte jednat a komunikovat, tak
vás neberou. Nûkteﬁí mí kolegové se
tﬁeba nauãí perfektnû text a odehrají

pﬁedstavení, pak jsou ale vykolejeni
dûtsk˘mi dotazy a neãekan˘mi reakcemi. Já se naopak v podobn˘ch situacích cítím jako ryba ve vodû.
Ono se ﬁíká, Ïe dûtské publikum je
to nejupﬁímnûj‰í. Dûti, jak ﬁíkáte,
vám dají jasnû najevo, co si myslí
a co cítí…
Dají. Tﬁeba vás pﬁijdou obejmout.
Nebo za vámi jdou a mluví o sv˘ch
bolístkách. Tohle v‰echno se mi dûje
pﬁi pﬁedstaveních pﬁímo na jevi‰ti.
TakÏe musím zvládnout písniãky,
udrÏet si pozornost a je‰tû se dûtem

V. / K V Ě T E N 2 0 1 6

vûnovat individuálnû. Tak, aby mûly
pocit, Ïe jsem tam pro v‰echny a pﬁitom pro kaÏdého zvlá‰È.
Od zaãátku své kariéry jste vsadila na spolupráci s prvotﬁídními písÀov˘mi autory.
V tom je právû ta semaforská ‰kola.
Autory jsem si vÏdycky peãlivû vybírala, vybírám si dodnes a tahle peãlivost se vyplácí. Cel˘ch tûch tﬁicet let,
co pro dûti zpívám, to dokazuje.
Jaká je s takov˘mi autory spolupráce?
S kaÏd˘m jiná, ale se v‰emi jsme
naladûni na jedné vlnû. S nûk˘m
texty probírám víc, s nûkter˘mi
ménû, dÛleÏité je, abych ten text cítila. Chci, aby písniãka dûti nejen
pobavila, ale aby jim i nûco ﬁekla.
Zmínili jsme Jiﬁího Suchého; dÛleÏit˘m muÏem va‰í kariéry je i jeho
bratr Ondﬁej.
Ondﬁej je mÛj dvorní textaﬁ, vlastnû

on zapﬁíãinil, Ïe jsem zaãala zpívat
a nahrávat pro dûti. Oni kdysi spoleãnû s Michaelem Kocábem vyprodukovali mÛj první singl – Xénie a Arabela
a Co se dûje v groteskách. Oba tihle
pánové byli pﬁesvûdãeni, Ïe bych
mûla zpívat pro dûti, vûﬁili mi. A Ondﬁej mi potom psal hity typu Ztratila
jsem na pasece ÏíÏalu. V jedné písniãce mi dokonce dûlal Michael Kocáb
spolu s Yo Yo Bandem sbory. TakÏe
jsem v zaãátcích mûla skvûlé zázemí.
Navíc tady byla v téhle oblasti hudebního trhu obrovská díra. Tvorbû pro
dûti se systematicky nikdo nevûnoval.
DokáÏete se s autory o texty nebo
muziku i pohádat?
Ne, my se nehádáme. Vût‰inou se
dohadujeme o drobn˘ch detailech
a obecnû si vycházíme vstﬁíc. V‰em
nám jde o jednu vûc.
Máte spoãítané v‰echny písniãky,
které jste natoãila, a televizní poﬁady, ve kter˘ch jste vystoupila?

Nemám, je‰tû nebilancuju. I kdyÏ
mi ten Ïivot nûjak uletûl a najednou
je tu ‰edesátka. Jak se neustále pohybuju mezi dûtmi, ani si to neuvûdomuji. A najednou bum a je to tady!
Ale k té statistice – nûkde je to v‰echno zaznamenané. Zpracovávali to
jednak Ondra Such˘, jednak bulvár.
Bylo tûÏké vybírat písniãky na
va‰e nové trojcédéãko?
Bylo to tûÏké. Já mám ráda v‰echny svoje písniãky, a pﬁi v˘bûru mi
obãas trochu krvácelo srdíãko. Nedá
se ale nic dûlat, v‰echny se na trojcédéãko nevejdou. To by muselo b˘t
aspoÀ dvaceticédéãko. Za svoji kariéru jsem toho natoãila opravdu dost.
Vybírala jsem tedy ty nejsrdeãnûj‰í
záleÏitosti.
A vybírala jste sama nebo vám
s tím nûkdo pomáhal?
Pomáhal, a geniálnû. Byla to skvûlá
a mimoﬁádná Naìa Dvorská, dramaturgynû, se kterou jsem toãila i spou-
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stu mluveného slova. Naìa je ojedinûl˘ ãlovûk, fenomén, je skvûlá
a nenahraditelná.
Diváci vás znají i ze spousty filmÛ,
nûkteré z nich vstoupily do dûjin. Do
dûjin vstoupila tﬁeba i va‰e sprchová
scéna ze snímku Vrchní, prchni.
Bavilo vás hrát tyhle vyz˘vavé typy
Ïen a vystupovat v lechtiv˘ch scénách?
Jasnû Ïe bavilo. Je‰tû za studií na
konzervatoﬁi jsem toãila spoustu
filmÛ, tﬁeba ·estapesát neomluven˘ch hodin, kde byl m˘m partnerem
Vladimír Dlouh˘. Nebo Tﬁicet panen
a Pythagoras, kde jsme byli dvojice
s Janem Krausem, to mi bylo snad
‰estnáct. Opravdu skvostn˘ film,
taky byl zavﬁen˘ v trezoru. UÏila
jsem si spoustu filmÛ, ale poprvé mû
masivnû diváci zaznamenali ve Smrti
stopaﬁek. Pak v Arabele. No a potom
pﬁi‰el film Vrchní, prchni, fenomenální snímek. Dodnes si tu zmínûnou
scénu chlapi pou‰tûjí, kde se jen dá.
Následoval Trhák. Ten jsme si v‰ichni moc uÏili. A k tomu samozﬁejmû
televizní pohádky a poﬁady.

Foto © Lukáš Kadeřábek

A taky jste s dûtmi cviãila.
Uvûdomila jsem si, Ïe dûtem chybí
pohyb, tak jsem navrhla televizní
cviãení. Jednou za mûsíc jsme
s dûtmi pﬁedvedli sestavu secviãenou
na jednu písniãku a dûti cviãily
u obrazovek. Do studia jsem si vybírala dûcka sv˘ch kolegÛ, takÏe tam se
mnou cviãily napﬁíklad malá Terezka
âernochová nebo Monika Vejvodová.
A dal‰í. Tímhle vlastnû v televizi
zaãalo cviãení pro dûti.
Dneska vám jistû dûlají radost
i va‰e dûti, které jdou ve va‰ich ‰lépûjích.
BodejÈ by ne‰ly! VÏdyÈ se mnou od
maliãka jezdily na vystoupení, po
rÛzn˘ch ‰tacích, zpívaly se mnou
písniãky. Aniãka dokonce na jedné
mojí desce zpívá, vlastnû pláãe, coby
tﬁít˘denní miminko! Pﬁitom ale svoje
dûti uãím úctû a skromnosti, tedy
v‰emu tomu, co mnû pﬁedávali moji
rodiãe. Poﬁád vûﬁím, Ïe dobr˘m slovem a vlídností se vychovává líp, neÏ
vyvoláváním strachu. Pravda, tﬁeba
moje dûti to obãas mûly v Ïivotû
tûÏké, v bezohledném prostﬁedí byly
moÏná mojí v˘chovou tro‰ku handicapované, ale nakonec si vÏdycky
poradily. Jsem ráda za to, jaké jsou.
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NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ LEGENDÁRNÍHO
ČTYŘLÍSTKU

Supraphon vydává nová dobrodružství Čtyřlístku ve zvukové podobě! Herci Ivan
Trojan, Miroslav Táborský, Ondřej Brzobohatý, Tereza Bebarová a Bohdan Tůma
v hlavních rolích nových příběhů na motivy populárního komiksu. Ve čtyřech
pohádkových příhodách prožijí Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa řadu napínavých
situací a užijí si také spoustu legrace nejen doma v Třeskoprskách, ale i na
horách, v lese a u moře. Všude tam potkají nové kamarády, setkají se s několika
kouzly a budou řešit jednu velkou záhadu. Úspěšná edice CD Čtyřlístku se po
SU6420-2
několika letech rozrostla o další pokračování. Hlasy oblíbeným postavičkám
propůjčili herci známí z filmového zpracování a nahrávka jistě potěší nejen děti, ale i jejich rodiče a prarodiče.
Všechny čtyři epizody z nového titulu Čtyřlístek – Nová dobrodružství jsou veselé, mají spád, obsahují mnoho
zvukových efektů a doprovází je melodická hudba. Nudit se určitě nebudou malí ani velcí posluchači!
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milou vzpomínkou na dûtství. „Na
chalupû v Jizersk˘ch horách jsme
mûli truhlu, která obsahovala krom
jiného desítky, moÏná stovky v˘tiskÛ
âtyﬁlístku. Byl to jeden z mála
dostupn˘ch komiksÛ v té dobû.
Amíci mûli Fantastic four a my zas
âtyﬁlístek,“ ﬁekl Ondﬁej Brzobohat˘.
„âtyﬁlístek je pro mû zásadní kamarád z dûtství, zábavné a napínavé
ãtení, dobrá parta pﬁátel a krásné
obrázky. Bez âtyﬁlístku by mi v Ïivotû prostû nûco chybûlo,“ míní hereãka Tereza Bebarová. „Fifi je mÛj
nedostiÏn˘ vzor a ve ãtyﬁlístkové
partû je naprosto nepostradatelná.
Co by si bez ní chudáci kluci poãali?
Ten servis, kter˘ jim zaji‰Èuje: Ráno
pﬁipraví snídani, uklidí dÛm, vypere,
vyÏehlí, upeãe bábovku, mezitím, co
uvaﬁí obûd, pomÛÏe kamarádÛm
vyﬁe‰it zapeklit˘ pﬁípad, pofouká
a o‰etﬁí bolístka, udûlá veãeﬁi a je‰tû

je ke v‰emu cel˘ den na v‰echny
milá! Je to v˘jimeãná fenka,“ dodává
s úsmûvem.
K nov˘m pﬁíbûhÛm nazvan˘m:
Je‰tû Ïe se máme, Kouzelné jablko,
Poãasí na pﬁání a Loì v závûji napsali scénáﬁe podle pÛvodních obrázkov˘ch pﬁíbûhÛ Robert Tamchyna
a Ivan Rössler, kter˘ se ujal i reÏie.
„Kdo by nechtûl psát scénáﬁ pro
postavy kresleného seriálu, na kterém sám vyrostl? Rád jsem se do Tﬁeskoprsk vrátil a zjistil jsem, Ïe se tu
s léty nic nezmûnilo. Fifinka peãe
skvûlou bábovku, Bobík posiluje,
My‰pulín bádá a Pinìa se poﬁád
nûãeho bojí. A tak jsem se, s dovolením, pﬁidal a zaãal jsem si hrát. Tedy
– vlastnû – psát,“ doplÀuje Robert
Tamchyna.
V minulosti vznikly dvû zvukové
nahrávky âtyﬁlístku a také zvuková
verze filmového zpracování. Není

bez zajímavosti, Ïe pﬁed Ivanem Trojanem namluvili postavu My‰pulína
Miroslav Vladyka a Tomá‰ Hanák.
A roli Bobíka si vedle Bohdana
TÛ m y v y z k o u ‰ e l i M a r e k E b e n
a Milan ·teindler. „Kdybych si mûl
ve âtyﬁlístku vybrat, nejblíÏe jsem
mûl asi ke sportovci Pinìovi,“ ﬁíká
Ivan Trojan a pokraãuje: „My‰pulín
byl vÏdycky velk˘ vûdec a mnû ve
‰kole pﬁedmûty jako matematika
a fyzika moc nebavily.“
Duchovní otec âtyﬁlístku Jaroslav
Nûmeãek k projektu dodává: „V tomto
roce spolupracujeme s olympijsk˘m
v˘borem na prezentaci sportovních
her na Lipnû, pro Muzeum âtyﬁlístek
zaãínáme natáãet animovan˘ krátk˘
pﬁíbûh z prostﬁedí Tﬁeskoprsk se stejn˘m hereck˘m obsazením a po
prázdninách se zaãne natáãet celoveãerní film – âtyﬁlístek na divokém
západû.“
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Autor slavného komiksu, ilustrátor
Jaroslav Nûmeãek, je se zvukovou
podobou kreslen˘ch pﬁíbûhÛ spokojen˘. „Jsem rád, Ïe âtyﬁlístek je opût
na CD. PovaÏuji za správn˘ v˘bûr
hereck˘ch hlasÛ navazující na filmové zpracování pﬁíbûhu âtyﬁlístek ve
sluÏbách krále uÏ proto, Ïe pﬁipravujeme pokraãování animovaného
filmu ve stejném obsazení. A vûﬁím,
Ïe hlasy Bebarové, Trojana, Brzobohatého a TÛmy se stanou nedílnou
souãástí ãtyﬁlístkovské historie,“
uvedl Jaroslav Nûmeãek.
Pﬁedstavitel My‰pulína, herec Ivan
Trojan, vzpomíná na âtyﬁlístek
s tûmito slovy: „Z dûtství si vzpomínám na dva obrázkové ãasopisy –
Rychlé ‰ípy a âtyﬁlístek. Nejradûji
jsem mûl první ãtyﬁlístkovské pﬁíbûhy, ve kter˘ch vystupoval Zádrhel.“
Pro Ondﬁeje Brzobohatého, kter˘ propÛjãil hlas Pinìovi, je âtyﬁlístek
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