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PETR KOTVALD
JSEM RÁD SÁM
ZA SEBE

Foto © Lenka Hatašová

Petr Kotvald slaví. Ke třicetinám sólového zpívání
vydává u Supraphonu nádherně vypravený trojdiskový
komplet nazvaný EXXXclusive. Z jedenašedesáti písní
je jich tu jedenáct úplně nových. Kompilace je tedy
jednak ohlédnutím za dosavadní Petrovou úspěšnou
dráhou, jednak pohledem do současnosti. A z tohoto
pohledu se zdá, že Petr Kotvald má zaděláno i na
skvělou budoucnost. Však už taky pilně pracuje
na dalším novinkovém albu.

My si ale povídáme pﬁedev‰ím
o dárkovém trojalbu a o zmínûném
kulatém v˘roãí.
Na scénû se vyskytujete jako sólista tﬁicet let; to uÏ je hezké jubileum.
Jak rád se ohlíÏíte za tím, co jste
bûhem tûch let dokázal?
Moc se neohlíÏím. Navíc nemám rád

okázalé oslavy. Dokonce, i kdyÏ mû
nûkdo pozve na své oslavy, vût‰inou
odmítám. Za tím stojí dnes uÏ neÏijící
hudební vydavatel a archiváﬁ Karel
Knechtl. Kolem sv˘ch ãtyﬁicetin jsem
vydával album a chtûl jsem je spojit
s nûjakou oslavou. On mi tenkrát ﬁekl,
aÈ to nedûlám. Îe mû lidi chtûjí sly‰et
zpívat, a ne se dívat, jak na pódiu nûco

slavím a defilují po nûm lidé, kteﬁí se
mnou vlastnû nemají nic spoleãného.
Toho se dodnes drÏím.
TakÏe nechodíte ani gratulovat
kolegÛm na jejich oslavné koncerty…
Ne. Odmítl jsem to, samozﬁejmû
s ve‰kerou úctou, i t˘mu Karla Gotta.
Mám pocit, Ïe mnozí se na takové

akce jdou spí‰ zviditelnit, ukázat se
po boku slavného kolegy. To nic
umûleckého nepﬁiná‰í. A vÛbec,
pÛlení slávy, pﬁiznám se, jsem si na
jevi‰ti uÏil dost. KdyÏ jsem pak
v roce 1986 zaãal zpívat sám, zaﬁekl
jsem se, Ïe pokud to nebudu opravdu
cítit, uÏ nikdy s nik˘m nenatoãím
Ïádn˘ duet. Rád jsem sám za sebe.
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DodrÏel jste to?
Jeden duet jsem pﬁece jen natoãil,
a to s Leonou Machálkovou v roce
1998 na moje vánoãní album. VÏdyÈ
jsou vánoce, je remake krásné písniãky z ‰edesát˘ch let. Ta prostû musela
vzniknout.
Kdo by musel pﬁijít s nabídkou na
duet, abyste to vzal?
(smích) Teì to ﬁeknu, a jeho management pﬁijde s tím, Ïe se mnou
v Ïádném pﬁípadû… No dobﬁe. Dal
bych si duet tﬁeba s Georgem Michaelem. To je ãlovûk s obrovsk˘m
talentem, kterého si ohromnû váÏím.
Byl jsem nûkolikrát na jeho koncertech, a vÏdycky to byl skvûl˘ záÏitek.
Na cel˘ Ïivot.
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sólistou. Tak jsem to cítil uÏ dávno
v dobách, kdy jsem zpíval se Zagorovou a HloÏkem. Spolupráce s nimi
byla pro mû etapou a moÏností pracovat na sobû a splnit si ambice
o sólovém zpívání.

Neslavíte tedy na pódiu, ale urãitû slavíte skrz cédéãka. Trojkomplet
EXXXclusive je pﬁece obrovská
oslava!
Urãitû, to máte pravdu. Celé to
vznikalo postupnû. S Jindrou Parmou a Pavlem Cmíralem jsme si
ﬁekli, Ïe udûláme novinkové album
pﬁíjemn˘ch moderních popov˘ch
písniãek. KdyÏ jsme mûli nûco natoãeno, ‰el jsem s tím na vydavatelství.
Tam mi ﬁekli o plánu vydat exxxclusivní v˘bûr m˘ch hitÛ. To byla
obrovská nabídka, a tak vzniklo
vlastnû obojí. V rámci tohoto trojdiskového kompletu je jedno cédéãko
víc neÏ z pÛlky novinkové, novinek
je tu jedenáct.
Pﬁitom mám pocit kontinuity: ty
nové vûci s tûmi star‰ími krásnû
ladí.
Díky za ten pocit. SnaÏil jsem se,
aby to tak bylo. Bylo to nakonec mé
nejdÛleÏitûj‰í kritérium pro v˘bûr. Je
pravda, Ïe ty star‰í songy poﬁád ‰lapou a ty nové k nim sedí. Musím ﬁíct,
Ïe jsem ve svém profesním Ïivotû
mûl obrovské ‰tûstí na Jindru Parmu.
On byl vÏdycky jak v aranÏování, tak
tﬁeba v programingu ne krok, ale
o dva nebo tﬁi kroky napﬁed. TakÏe
písniãky z konce osmdesát˘ch let
a mlad‰í jsou ve zvuku soumûﬁitelné
s tûmi novinkami.
Vybírat na tuhle kompilaci asi
nebylo jednoduché, ale zﬁejmû to
bylo pﬁíjemné; je to tak?
Urãitû. SnaÏil jsem se, aby kaÏdá
písniãka na desce ladila s tou pﬁedcházející, aby se odvíjela od té písnû pﬁed
ní. Aby ‰ly ty písnû pﬁíjemnû za sebou.
A k té obtíÏnosti: nûkteré písniãky
jsem na tenhle v˘bûr zaﬁadit nemohl,
i kdyÏ je tﬁeba miluju. Zdálo se mi, Ïe
v dané kompilaci by nefungovaly.
Chtûl jsem, aby to byl v˘bûr moderní,
souãasn˘, a nikoliv archaick˘.
Písnû na v˘bûru neﬁadíte chronologicky, ale tematicky. Vût‰inu lidí
asi hned pra‰tí do oãí tﬁeba blok
vûnovan˘ sexu!
(smích) To je pravda. Novinky na
tom tﬁetím disku jsem potﬁeboval do
jeho v˘sledné stopáÏe nûjak smysluplnû doplnit star‰ími vûcmi, a napadly mû právû ty bloky. Tﬁeba sex. Nebo
vesmír.
Urãitû pûtadevadesát procent celého v˘bûru jsou písniãky autorského

Co vám dalo úãinkování v muzikálu Mamma Mia?
Bylo to pro mû vítané zpestﬁení
umûleckého jídelníãku. Moc jsem si
to uÏíval, stejnû jako setkávání
s kolegy, se kter˘mi se normálnû na
jevi‰ti nepotkávám. Spoustu z nich
jsem objevil v jin˘ch polohách a moc
jich váÏím za to, co dûlají a jak to
zvládají. Tohle mû tedy bavilo, i kdyÏ
moje pÛvodní podmínka pro vstup
do tohoto muzikálu byla, Ïe dostanu
hlavní roli Dony. (smích) Asi by mû
bavilo vstoupit do nûjaké kontroverzní komorní divadelní vûci, kterou by
napsal nûkdo, kdo mû dobﬁe zná
a dokáÏe vyuÏít potenciál, kter˘
v sobû mám. Tﬁeba David Drábek.

dua Parma – Cmíral. Tedy va‰ich
dvorních autorÛ.
Je to tak. Potkal jsem se s nimi
v poãátcích svého profesionálního
zpívání. S Pavlem Cmíralem dﬁíve,
s Jindrou Parmou o nûco pozdûji, aÏ
kdyÏ jsem vystupoval s Hanou Zagorovou a Standou HloÏkem. A s obûma
jsme si ohromnû sedli.
Jiní autoﬁi se na tomhle v˘bûru
objevují opravdu v˘jimeãnû, jednou
z tûch v˘jimek je napﬁíklad Martin
BlaÏek. Ten napsal písniãku Jezu
Kriste, listuj bystﬁe. Ta se taky od
tûch ostatních trochu li‰í.
To je nádherná vûc! Martinovi je
tﬁiadvacet a hraje v mojí doprovodné
kapele Trik. Absolvoval skladbu na
konzervatoﬁi a je to bájeãn˘ autor.
Navíc skvûle zpívá, taky má svoji
kapelu Artmosphere. Pﬁedloni jsem
od Pavla Cmírala dostal mailem
vánoãní pﬁání – básniãku, jako rozhovor Petra Kotvalda s Kristem.
To jsem pﬁeposlal Martinovi a on pﬁi‰el s touhle nádhernou, prÛzraãnou
písní. Hráváme ji na na‰ich vánoãních koncertech.
Tahle písniãka je souãástí dal‰ího, tentokrát vánoãního bloku kompletu EXXXclusive. Ten obsahuje

hodnû duchovnû ladûné písniãky.
Jste vûﬁící?
Vlastnû nevím. MoÏná existuje
nûco mezi nebem a zemí, ale jist˘ si
tím nejsem. Jako tﬁiceti, ãtyﬁicetilet˘
jsem byl mnohem duchovnûj‰í, neÏ
dneska, vûﬁil jsem v nûco, co nás pﬁesahuje. V souãasné dobû jsem pragmatiãtûj‰í. Vûﬁím, Ïe nás pﬁesahuje
jenom ãas a vesmír. To je jediné,
s ãím jsem momentálnû ochoten souhlasit.
Mimo jiné i v písniãce Jezu Kriste,
listuj bystﬁe vás doprovází duo
vokalistek, jednou z nich je va‰e
dcera Viktorie. KdyÏ tﬁeba na youtube vidím záznamy z va‰ich vystoupení, vy vepﬁedu a ty dvû holky za
vámi, nemÛÏu se ubránit vzpomínce
na duo Kotvald – HloÏek za Hanou
Zagorovou. Má va‰e dcera ambice jít
ve va‰ich ‰lépûjích i tak, Ïe se z ní
stane sólová zpûvaãka?
To by asi bylo lep‰í se zeptat jí, my
o tom nemluvíme. Pro mû je Viktorie
skvûlou a v˘znamnû platnou profesionálkou. Ve studiu i na koncertech.
Sama si musí projít svojí genezí
a rozhodnutími, co a jak pro ni bude
nejlep‰í a smysluplné. Sám zastávám
názor, Ïe b˘t dobr˘m doprovodn˘m
vokalistou je víc, neÏ b˘t ‰patn˘m

KdyÏ jsme u Drábka – vy hrajete
v jeho inscenaci královéhradeckého
Klicperova divadla Koule!
Obãas. Nedá se ﬁíct, Ïe tu hraju –
objevuju se jenom v závûru, jako Petr
Kotvald. KdyÏ mi David tuhle vûc
nabídl, pÛvodnû jsem mûl zpívat
pouze na premiéﬁe, témûﬁ mû to urazilo. Jak mû mÛÏou spojovat s nûãím,
co tepe osmdesátá léta?! Pak jsem ale
byl na generálce a roztál jsem. ¤ekl
jsem si, Ïe tady musím b˘t a skoro
jsem se bál, aby si to autoﬁi nerozmysleli. (smích)
S filmem Muzikál aneb Cesty ke
‰tûstí to bylo taky tak?
To bylo nûco jiného. O téhle nabídce mi ﬁekl Roman Vojtek, kter˘ tu
hraje jednu z hlavních rolí. ¤ekl
jsem, Ïe to zkusím. A je to spí‰ legrace, na place jsem strávil ãtyﬁi natáãecí hodiny a jsem tam jenom chvilku.
Mimochodem – v tomhle filmu
hraje i va‰e dcera, ale vy hrajete otce
nûkoho jiného…
(smích) No vÏdyÈ ﬁíkám, sranda!
Pﬁeãetl jsem si, Ïe se v âesku tûÏko
najde sál, kde byste nekoncertoval.
Je to tak – nebo je je‰tû nûjak˘, kde
jste nehrál a chtûl byste?
No, v âesku nevím. Ale z tûch dal‰ích tﬁeba Carnegie Hall nebo Olympia. Ani Wembley by nebylo ‰patné… Ale tam spí‰ pojedu na koncert
George Michaela!
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MICHAL DAVID DECIBELY LÁSKY

Album písniãek a hudby z filmu
Decibely lásky obsahuje celkem 25
nov˘ch nahrávek nepﬁekonatelného
hitmakera ãeské populární hudby.
Témûﬁ 200.000 divákÛ jiÏ vidûlo
v kinech film Decibely lásky a právû
hudba Michala Davida byla od zaãátku nejvût‰ím tahákem. Na CD se
dostalo celkem 14 filmov˘ch songÛ
v pln˘ch verzích a v devíti z nich
zpívá sólovû nebo v duetech Michal
David osobnû. Jeho posluchaãi se tak
mÛÏou tû‰it na pÛvodní nové album
po pûti letech. Kromû singlu „âumûj,
ãumûj, nekoukaj“, známého z rozhlasového vysílání, obsahuje titul dal‰í
potenciální hity jako „Jsou rána tíÏivá“ nebo „Happy Birthday To You“.
Na nahrávce pochopitelnû úãinkují
také dal‰í herci a zpûváci ze snímku
Decibely lásky. Snad v‰echny filmové písnû Michala Davida se staly
natolik úspû‰n˘mi, Ïe mnohdy pﬁekonaly popularitu filmu samotného.
JiÏ nyní je jasné, Ïe i tento soundtrack bude díky jeho hlavnímu protagonistovi velmi dobﬁe „fungovat“ na
diskotékách a pﬁi koncertních
vystoupeních nejen v âeské republice. Decibely lásky se stále promítají
nejen v ãesk˘ch a moravsk˘ch, ale
i slovensk˘ch kinech.

V pﬁíbûhu tﬁí generací, které proÏívají své touhy, sny, nadûje i zklamání,
a pﬁitom nepﬁestávají vûﬁit na lásku,
pﬁátelství a lidské souznûní, hraje
celá plejáda na‰ich hvûzd – vedle
ústﬁedních protagonistÛ (Rudolf Hru‰ínsk˘ nejml., AlÏbeta Barto‰ová,
Filip Cíl, Roman Vojtek, Petra Svoboda, Aneta Vrzalová) se objevují také
Iva JanÏurová, Rudolf Hru‰ínsk˘ ml.,
Václav Kopta, Lucie Vondráãková,
Pavel Horváth a Karel Gott.
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PORTA 50
VÝROČÍ LEGENDÁRNÍHO FESTIVALU
OSLAVÍ SUPRAPHON 2CD PORTA 50!
Bohatou hudební historii bezesporu „lidového“ festivalu Porta představí Supraphon na 2CD Porta 50.
Tento výběr mapuje všechny důležité momenty kultovní přehlídky. Komplet vychází 10. června.
klad Karabina, Lokálka, Máci, Pﬁíboj,
Stopa nebo Volupsie.
Sestavu snímkÛ z let 1967 aÏ 2015
umocÀuje nov˘ remastering. To v‰e
s cílem pﬁipomenout uplynul˘ch
padesát v˘born˘ch sezón.

Foto © Jindřich Šrejber

Letos uplyne pÛlstoletí od vzniku
mimoﬁádného fenoménu, zvaného
Porta! Z pÛvodnû spí‰e lokální severoãeské fandovské iniciativy se záhy
stala celostátní záleÏitost, spojující
trampskou, country a westernovou,
folkovou a nakonec stylovû zcela

ci, Rangers, Roháãi, Spirituál kvintet,
Taxmeni nebo Îalman & spol.
ZároveÀ tato 2CD kompilace obsahuje nahrávky dal‰ích dÛleÏit˘ch
kapel, celkov˘ obraz Porty v prÛbûhu let zásadnû dokreslujících, napﬁí-

Foto © Jindřich Šrejber
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osvobozenou muziku. Bûhem tûch 50
let pro‰el Portou úctyhodn˘ zástup
skupin i sólistÛ, zpûvákÛ, muzikantÛ
i písniãkáﬁÛ, z nichÏ nûkteré, kteﬁí se
na její historii podíleli nejvíc, obsahuje 2CD Porta 50 let.
Postupnû propracovan˘ organizaãní systém s regionálními pﬁedkoly a kaÏdoroãním finále nabídl pﬁíleÏitost stovkám kapel, tûm nejlep‰ím ãi nejzajímavûj‰ím se ‰ancí se
na hlavní Portû pﬁedstavit tisícovkám divákÛ.
V˘bûr padesáti písniãek k oslavû
kulatého v˘roãí pﬁipravil Mirek âern˘
s letitou „portovní“ zku‰eností.
Od vstupní Vlajka vzhÛru letí, pﬁes
Rosu na kolejích po závûreãné No to
se ví, jde o pﬁehlídku slavn˘ch písniãek v podání slavn˘ch interpretÛ.
V˘bûr pointují proslulá jména: AG
Flek, Brontosauﬁi, Cop, Wabi Danûk,
Greenhorns, Hoboes, Hop Trop,
Kamelot, Kapitán Kid, Nerez, Poutní-
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ANETA LANGEROVÁ
VYDÁVÁ VINYL NA RADOSTI
Zastavte se na chvíli
a vychutnejte si dvakrát
platinové album
s příběhy inspirované
divokou Šumavou
u svého gramofonu.

AS001-2

Foto © Olga Špátová

TRACK LIST LP:
• Dívka • Svatá Kordula • Panna •
• Tragédie u nás na vsi • Tráva •
• Bříza • Slova z hor • Divoká hejna •
• Nevěsta • Na Radosti •

„Pﬁi‰el okamÏik, na kter˘ jsem se
moc tû‰ila. V rukou drÏím první vylisovanou gramofonovou desku alba
Na Radosti,” ﬁíká Aneta Langerová
a dodává: „Jsem ráda, Ïe se na vinyly
je‰tû nezapomnûlo. Ráda poslouchám gramofonové desky, mám uÏ
docela hezkou sbírku, kterou se ráda
probírám. KaÏdá voní jinak. Jako by
s sebou nesla vÛni v‰ech okamÏikÛ,
pﬁi kter˘ch jsem ji poslouchala
v minulosti. Udûlám si vÏdy ãas na
sebe a vychutnám si krásn˘ zvuk a to
kouzelné «‰evelení» gramofonu,
které se stane souãástí hudby nebo
mluveného slova a dodá obsahu je‰tû
vût‰í hloubku a autenticitu. Je to
chvíle, kdy se zastavím, ãas se zpomalí, uvaﬁím si dobrou kávu, poslouchám a pﬁem˘‰lím o v‰em, co je pro
mû v Ïivotû dÛleÏité. KaÏdá taková
chvíle mû ãiní ‰Èastnou“, popisuje
Aneta, která se na sociálních sítích
s fanou‰ky podûlila o pût sv˘ch nejoblíbenûj‰ích gramofonov˘ch desek.
Souãástí vinylu jsou i bonusové
materiály – pohlednice z míst, kde
deska vznikala, samolepky se symbo-

ly písní, plakát, album je navíc
moÏné stáhnout i v jeho digitální
verzi.
Vinyl Na Radosti lze zakoupit
v distribuãní síti Supraphon
V létû Aneta chystá sérií koncertÛ
„Pod ‰irou oblohou“. Pﬁichystáno je
celkem devût vystoupení na krásn˘ch místech, jako jsou amfiteátry,
nádvoﬁí zámkÛ ãi vyhlídka z hradu.
Dva koncerty budou v doprovodu
symfonického orchestru. Na podzim
bude pokraãovat v koncertní ‰ÀÛﬁe,
kterou zavr‰í tﬁemi velk˘mi koncerty
v Brnû, Ostravû a Praze.

T E R M Í N Y T U R N É N A R A D O S T I 2 0 1 6 „ P O D Š I R O U O B LO H O U “ :
21. 6. Kunětická hora, vyhlídka hradu
21. 7. Sedmihorské léto, Karlovice-Sedmihorky
22. 7. Moravský Krumlov, nádvoří zámku
23. 7. Třeboň, nádvoří radnice
30. 7. Letní filmová škola, Uherské Hradiště, Kolejní nádvoří
5. 8. Nový zámek Kostelec nad Orlicí, zámecký park
6. 8. Prázdniny v Telči, nádvoří zámku
7. 8. Zámek Berchtold, Kunice, nádvoří zámku
26. 8. Zámek Nebílovy, nádvoří zámku
TERMÍNY KONCERTŮ SE SYMFONICKÝM ORCHESTREM:
20. 6. Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl,
Zámecké nádvoří – koncert s kapelou
a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu
6. 7. Karlovy Vary, Letní kino- koncert s kapelou
a Karlovarským symfonickým orchestrem
T E R M Í N Y L E T N Í C H F E S T I VA L Ů :
18. 6. Holešovská Regata, Holešov
12. 8. In vino Hostivice, Hostivice
20. 8. Brod 1995, Český Brod

Foto © archiv
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OŽILA TARANTULE VODŇANSKÉHO
A SKOUMALA
Vychází album překvapujících nálezů z hlubin archivu
Jan VodÀansk˘ a Petr Skoumal – toÈ
jedineãná autorská dvojice, která má
na svûdomí mnoho dnes jiÏ naprosto
kultovních skladeb, scének a básní.
Nyní, pﬁi pﬁíleÏitosti 75. narozenin
Jana VodÀanského vychází pod
názvem Tarantule a jiné nevydané
songy unikátní kolekce písní z let 1970
– 1980, které skr˘valy tajné ‰uplíky
Jana VodÀanského. Kromû v˘‰e zmínûné dvojice navíc mezi autory a interprety najdeme i dal‰í zajímavá jména.
·estadvacet písní, z nichÏ mnohé
mohou posluchaãi sly‰et úplnû poprvé, vzniklo v období, kdy mûlo duo
V+S od tehdej‰ího reÏimu zákaz
vystupování. Zvukové záznamy se
tak rodily doslova konspiraãnû
a v maximálním utajení. Bylo to buì
v domácích soukrom˘ch studiích (u
VodÀanského, Skoumala, Toufara,

Zamazala, Kuãery, Jakoubka) ãi na
veãírcích v rÛzn˘ch studentsk˘ch
kolejích, fakultách a podnikov˘ch
klubech.
Svébytná poetika VodÀanského
textÛ zde tak dostává aÏ vyloÏenû
undergroundov˘ rozmûr. Ten pak
v kombinaci s nádechem totální
absurdity, nonsensu a vtipn˘ch hﬁíãek pÛsobí jako osvûÏující a pﬁedev‰ím osvobozující gejzír legrace,
zvlá‰tû pak s ohledem na dobu, kdy
texty i hudba vznikaly.
Kromû VodÀanského, kter˘ má na
svûdomí v‰echny texty, a Skoumala,
jenÏ zhudebnil sedmnáct skladeb, se
zde jako autoﬁi pﬁedstavují Jaroslav
Jakoubek (tﬁi písnû), Ivan Mizera
a Martin Zákravsk˘ (oba po dvou písních) a Jiﬁí Bulis a Jiﬁí Toufar (kaÏd˘
napsal jednu píseÀ). Pûveck˘ch partÛ

se z vût‰iny zhostili sami autoﬁi,
které v nûkter˘ch písních doplnili
Zdena Lorencová, Svûtlana Nálepková ãi Pﬁemysl Rut.
UÏ z tohoto v˘ãtu je zﬁejmé, Ïe se
jedná o vskutku objevnou kolekci,
která mÛÏe mít zásadní v˘znam pro
sbûratele a historiky mal˘ch forem
stejnû jako pro pﬁíznivce absurdního
humoru. Ostatnû kde jinde mÛÏete
zaslechnout takové skvosty jako ho‰i
uondáni chtíãem/ ti‰e listují si v Nietzchem/ jak lín˘ lejzr leze trubiãkou za
tou mojí maliãkou/ nebo Ïe já se sladce protáhnu/ obû‰en˘ na ráhnu…
Na slavnostní kﬁest se mÛÏeme
tû‰it v den VodÀanského narozenin,
tedy 19. ãervna pﬁíznaãnû v âinoherním klubu, kter˘ hostil mnoho
zásadních vystoupení dvojice VodÀansk˘ + Skoumal.
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HANA & PETR ULRYCHOVI
ZLATÉ PŮLSTOLETÍ
Hana a Petr Ulrychovi mají další zlatou desku! Tentokrát za reprezentativní výběr z jejich tvorby nazvaný Půlstoletí.
Sourozencům, bez kterých si dějiny československé populární hudby nelze představit, ocenění předal Bolek Polívka.
Stalo se 24. května na velkém koncertě v brněnském Mahenově divadle.
S Hanou a Petrem Ulrychov˘mi
jsme si povídali v den, kdy se po
republice prodávaly Ïluté kvítky
upozorÀující na boj s rakovinou.
V˘tûÏek z jejich prodeje jde právû na
zlep‰ení zdravotní péãe. Slavn˘ch
sourozencÛ se proto nejdﬁív ptám:
kupujete si kytiãky? A zapojujete se
do podobn˘ch charitativních akcí?
H. U.: Já se zapojuji. Ale pomáhá-

me i jinak: kaÏd˘ rok máme koncert
v Masarykovû onkologickém ústavu
v Brnû, zpíváme pro tamní pacienty
i pro veﬁejnost.
P. U.: Skladba na‰ich písniãek na
koncertû je pﬁirozen˘m samospádem
taková, Ïe cílí k tûmhle lidem. SnaÏím
se pomáhat spí‰ na‰imi písniãkami,
protoÏe tam, myslím si, jsme doma.
Tedy v tûch písniãkách. A jak Hanka

ﬁíkala, kaÏd˘ rok dûláme koncert
v brnûnském ÏluÈáku. Tak se ﬁíká Masarykovu onkologickému ústavu. Máme
i pﬁátele, kteﬁí se s touhle nemocí potkali. Na‰e pomoc smûﬁuje k lidem
právû v písniãkách. To je na‰e kytiãka.
Takovou velkou kytkou asi byl
i koncert 24. kvûtna v Mahenovû
divadle, je to tak?

P. U.: Pﬁesnû tak. Vycházeli jsme
z kompilace PÛlstoletí – ‰lo o mapu
na‰í hudební historie. Na ní je patrné, jak jsme se vyvíjeli. Zaãalo to bigbítem, ten hrajeme s Javory beatem.
Pak pﬁi‰lo okouzlení houslemi a cimbálem, to byla ta folklórní dráha.
A klasické Javory. A koncert vyústil
v jakési propojení obého.
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To propojování ÏánrÛ vás ostatnû
provází po celou dobu va‰í hudební
dráhy…
P. U.: KdyÏ jsme zaãínali s bigbítem, hledali jsme tam kﬁehkost cimbálu a jinou energii houslí. No,
a kdyÏ jsme hráli dvacet let v Javorech, poﬁád jsme hledali, jak tam
dostat energii bigbítu. Myslím si, Ïe
se to krásnû propojilo. KdyÏ hrají
tyhle dvû kapely dohromady, tvoﬁí to
jeden sourod˘ celek.
¤ekli jste, Ïe Javory a Javory beat
tvoﬁí dnes sourod˘ celek. TakÏe
Ïádná schizofrenie – zpívat pÛl
veãera jakoby bigbít a pÛl veãera
jakoby folklór?
P. U.: Ne. My jsme kdysi s bigbítem
plynule pﬁe‰li do houslovo-cimbálového soundu, ale hráli jsme vlastnû
poﬁád ty písniãky, které bychom hráli
s bigbítem. Kdybychom u nûj zÛstali.
Do‰el jsem totiÏ tehdy k pﬁesvûdãení,
Ïe energie, kterou obsahuje bigbít, je
urãitû obsaÏena i ve folklóru. Jenom

¤íkáte, Ïe nemáte rádi oslavy, nicménû jednou za pût let k nim máte
dÛvod. Jeden z vás má vÏdycky pÛlkulatiny, druh˘ kulatiny. To pﬁijde
zase za tﬁi roky. Jak budou tyhle
oslavy vypadat?
P. U.: Za tﬁi roky bude Hance sedmdesát. Nechystáme nûjaké velké oslavy, ale chtûli bychom natoãit Hanãinu desku. Album, na kterém by fungovala jako sólová zpûvaãka. Ta deska
by ale mûla poﬁád drÏet to, co je typické pro Javory a Javory beat. To, co je
v na‰ich písniãkách. Kdyby se to
povedlo, byla by to ta nejvût‰í oslava.
Podporu Supraphonu máme, takÏe se
k tomu snad dostaneme. Hanka dokáÏe i v té sedmdesátce podat skvûl˘
v˘kon, kter˘ vydá minimálnû na
desku. MoÏná je‰tû lep‰í, neÏ byly
pﬁedchozí nahrávky.
Paní Ulrychová, obãas ﬁíkáte, Ïe si
chcete zkusit spolupráci i s jin˘mi
autory. Stane se to v pﬁípadû nového
alba? Noví autoﬁi se asi hledají
tûÏko…
H. U.: Hledají se skuteãnû tûÏko,
ale právû na Supraphonu jsem dostala nûjaké tipy. Hlavnû jsme si ale
s Petrem ﬁíkali, Ïe máme spoustu
krásn˘ch písniãek, které zapadly.
A Ïe by mohlo b˘t dobré je oprá‰it
a zkombinovat s nov˘mi písnûmi
a tﬁeba i s písniãkami jin˘ch autorÛ.
A v‰echny je sjednotit krásn˘mi

aranÏemi. Pak by moÏná mohlo
vzniknout i nûco zajímavého.
P. U.: Za ta léta jsme napsali spoustu písniãek, které, myslím si, byly
nesmírnû zajímavé. KdyÏ je dnes hrajeme na pódiu, zji‰Èujeme, Ïe lidi na
nû reagují jako na hit. Ale na pÛvodní nahrávce ta písniãka tﬁeba tak
nevy‰la. Teì jde o to, vybrat ty, které
byly neoprávnûnû tro‰ku upozadûné,
a spí‰ neÏ oprá‰it, je zrestaurovat.
Aby zapadly co nejlépe do souãasného trendu a co nejpﬁímûji se dostaly
k posluchaãÛm. Ale taky aby lidi
mûli pocit urãité kontinuity.
Chystáte se v pﬁí‰tích mûsících na
nûjaké turné?
P. U.: My tomu neﬁíkáme turné,
ono to v ãesk˘ch pomûrech zní trochu nadnesenû. Turné dûlají tﬁeba
Stouni. Na‰e kapely odehrají ‰est,
osm koncertÛ v nûjak˘ch halách, to
není turné. My tomu necháváme
voln˘ prÛbûh. Jak se nám hlásí poﬁadatelé, tak hrajeme. A tak na nás pﬁijdou takoví posluchaãi, kteﬁí nás
opravdu chtûjí sly‰et. Pﬁed takov˘mi
se nám taky hraje nejlíp.
Co nûjaké festivaly?
P. U.: Pár jich v plánu máme, a zase
to pﬁichází samospádem, jak se hlásí
zájemci. Tﬁeba Vala‰sk˘ ‰palíãek ve
Vala‰ském Meziﬁíãí, Prázdniny
v Telãi, StráÏnice a dal‰í. V Telãi ãas
od ãasu hráváme, na Zahradû ve
StráÏnici jsme naposledy hráli uÏ
velice dávno. Spí‰ neÏ nûjaké mamutí festivaly nám sedí ty komornûj‰í.
Lidi tady na‰i muziku i texty opravdu vnímají. Mají rádi ten druh energie, kter˘ se jim snaÏíme pﬁedávat.
A urãitû svou energii vydávají
i nûkterá místa, kde hrajete. V ãer-

venci tﬁeba vystoupíte na praÏském
Vy‰ehradû, to je místo s úÏasn˘m
geniem loci!
H. U.: Tam jsme hráli taky uÏ
hodnû dávno, a moc se na to tû‰íme.
P. U.: To je nûco, co se nedá popsat
a co ãlovûk opravdu intenzivnû cítí.
Ono zmínûné genius loci. To tam je.
B˘vá to tﬁeba i v nûkter˘ch kostelích,
a b˘vá to i v Telãi. A samozﬁejmû i na
Vy‰ehradû. Nedávno jsem tam byl za
kamarádem a znovu jsem si uvûdomil, jak je to místo nabité právû tou
specifickou energií. A dûlají to i tamní
lidé. Za‰el jsem do hospody a tam byli
potomci tûch pÛvodních PodskalákÛ
ãi tûch, co na ‰ífech jezdili na Vltavû.
Poﬁád to z nich sálá. Podobnû to vnímáte, kdyÏ zajedete na Moravu. Tam
taky cítíte nûjak˘ takov˘hle spodek.
Pane Ulrychu, kdyÏ jsme spolu
mluvili pﬁed rokem, ﬁekl jste, Ïe si
nedovedete pﬁedstavit sám sebe
a koneckoncÛ ani va‰i sestru je‰tû
v pûtaosmdesáti kﬁepãit na jevi‰ti.
âím jste star‰í, dovedete si to pﬁeci
jenom pﬁedstavit líp?
P. U.: Teì budu mluvit za sebe.
Mám pocit, Ïe ãlovûk se jednou
dostane do stadia, kdy pﬁedstírá
mládí – a to je mÛj pﬁípad. UÏ to není
jako dﬁív. Obãas si ﬁíkám: uskoã,
chlapãe! Udûlej s tou kytarou nûjak˘
pohyb! Na‰tûstí ale mám vedle sebe
svou sestru, která má elán jako mladice.
H. U.: Ale ani sestra nekﬁepãí
a vlastnû nikdy nekﬁepãila!
P. U.: Takov˘ ten dotyk cirkusového ‰oubyznysu jsme nikdy nezaÏili.
VÏdycky jsme se soustﬁedili na ãistou hudbu bez okázalého doprovodu
tûch vûcí okolo, svûtel, bombastické
scény a tak. Ale muzika nás poﬁád
nesmírnû baví.

Foto © Otto Dlabola

je jiného druhu. Postupem doby mi
ale v tom folklórním hraní tro‰ku
nûco chybûlo. Pﬁem˘‰lel jsem, co to
je, jednou jsme to zkou‰eli obohatit
o bicí, jindy zase o nûco jiného.
Nakonec jsme ale poznali, Ïe urãující
je v tom fenomén elektrické kytary.
Tak jsme pﬁidali bicí sekci a elektrickou kytaru. A byly Javory beat.
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MAELLA
Přichází nová tvář s tajemnými inspiracemi
a uhrančivým hlasem. Stane se klenotem
alternativní scény nebo popovou hvězdou?

TRZ008

„Jsem inspirována neviditelnou tajemností v Ïivotech, jaká je zachycená tﬁeba v seriálu Twin Peaks. Stejnû tak se v mé muzice projevuje láska ke knihám jako
Spalovaã mrtvol Ladislava Fukse, Îert a Smû‰né lásky
od Milana Kundery, Lolita Vladimira Nabokova…“,
prozradila sama autorka.
PraÏská rodaãka vystudovala English College in Prague. Hudbû se vûnuje jiÏ od ãtyﬁ let, kdy zaãala zpívat
v mezinárodním sboru International Choir of Prague.
Koncertní zku‰enosti má z open mic akcí v rÛzn˘ch
klubech Evropy (Berlín, PaﬁíÏ, Lond˘n). Ve tﬁinácti
letech zaloÏila svou první kapelu, kde hrála na basovou
kytaru. V roce 2015 získala cenu Tais Awards 2015 –
Best Songwriter of the year. Kromû první autorské
nahrávky Maella zveﬁejnila také videoklip ke svému
prvnímu singlu Sometimes, kter˘ je souãástí EP.
„Poprvé jsem sly‰el o Maelle asi pﬁed rokem od m˘ch
muzikantsk˘ch kamarádÛ a v‰ichni ﬁíkali, Ïe má skvûl˘ hlas. AÏ nedávno jsem mûl tu ãest sly‰et její první
nahrávku. Má skvûlou kapelu a ano, její hlas je opravdu jedineãn˘", ﬁíká o zpûvaãce úspû‰n˘ britsk˘ písniãkáﬁ James Harries, kter˘ publikuje na stejné vydavatelské znaãce.
Debutové EP Maelly s názvem It is Coming vzniklo ve
studiu Svengali zku‰eného hudebníka a zvukového
mistra Ale‰e Charváta. Základní spoluhráãské duo tvoﬁí
Maelle kytarista Dalibor Hrube‰, kter˘ se na písních
podílí i autorsky a basista Martin DrahoÀovsk˘. Na
nahrávce se podílejí i ‰piãky na‰í muzikantské scény,
jako jsou kytarista Josef ·tûpánek, pianista Michael Nejtek, hráã na hammondky Jan Koﬁínek a bubeníci Daniel ·oltis ãi Jan Chalupa. Smyãcov˘ kvartet Gabriely
Vermelho pak aranÏoval Martin Brunner.
„Bylo to pro mû neuvûﬁitelné dobrodruÏství a zároveÀ
velká lekce do Ïivota. PﬁestoÏe mám jasnou vizi
o v˘sledném zvuku sv˘ch písní, dala jsem volnou ruku
sv˘m skvûl˘m spolupracovníkÛm, coÏ se na v˘sledku
znatelnû projevilo,” dodává o vzniku nahrávky Maella.
EP vychází na domácím labelu TRANZISTOR, v digitální distribuci je na Supraphonline a kﬁest za doprovodu celé kapely se uskuteãní 12.6. v praÏské Malostranské Besedû.

Foto © Petr Hrubeš

Maella je dvacetiletá písniãkáﬁka s uhranãiv˘m hlasem jeÏ se ve své tvorbû se inspiruje surrealistick˘mi
filmov˘mi motivy a lidsk˘mi dramaty. Jejich propojením s vlastními proÏitky dává vzniknout Ïiv˘m, osobit˘m písním na pomezí alternativního popu a rythm and
blues. Nyní pﬁedstavuje své první EP, které vychází na
domácím labelu TRANZISTOR.
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SNOVÁ ARIADNA SIMONY ŠATUROVÉ
A TOMÁŠE NETOPILA
„Pí‰u novou malou operu, jeden akt, také abych si trochu odpoãinul od té
velké opery ¤eck˘ch pa‰ijí, které dají hodnû práce.“ MartinÛ napsal Ariane za
pouh˘ mûsíc v létû 1958. ¤ecká báje o královské dceﬁi Ariadnû, která pomÛÏe
Théseovi zabít Mínótaura, se mnohokrát doãkala hudebního zpracování. MartinÛ zaujala v pojetí dramatika Georgese Neveuxe, které mu poslouÏilo základem
k vlastnímu libretu; rozdvojen˘ Théseus zde bojuje sám se sebou, s Théseem
pﬁemoÏen˘m láskou k Ïenû. Tomá‰ Netopil se svou Essenskou filharmonií dal
vzniknout nové nahrávce opery 30 let po Neumannovû snímku s âF. Punc v˘jimeãnosti dodává nahrávce i Simona ·aturová v titulní roli; závûreãné lamento

opu‰tûné Ariadny posluchaãi bere dech. Operu na CD doplÀuje Dvojkoncert,
dílo se siln˘m pﬁíbûhem, jeÏ tvoﬁí vrchol francouzského období skladatele. MartinÛ jej zaãal skicovat v létû 1938. Napjatá atmosféra stísÀovala celou Evropu,
strach a neklid se promítl i do skladby: „...mám dojem, Ïe tragické události, na
nûÏ v‰ichni je‰tû vzpomínáme,… Ïe tato atmosféra je vyryta na tûchto stránkách.“ Autor do skladby otiskl silné emoce spojené s osudem jeho domoviny:
„Je to skladba proÏitá za tûÏk˘ch okolností, ale není v ní zoufalství ani beznadûj, n˘brÏ vzpoura, odvaha a neochvûjná víra v budoucnost, vyjádﬁená prudk˘mi dramatick˘mi nárazy, proudem tónÛ, kter˘ se nezastaví ani na vteﬁinu…“

Foto © Jan Houda
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