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Vy c h á z í k o l e k c e 2 C D v č e t n ě d v o u p r e m i é r o v ý c h n o v i n e k !

JEDINEČNÝ KAREL GOTT
A JEHO 40 SLAVÍKŮ

Foto © Lenka Hatašová

Komplet dvou CD Karla
Gotta, která mapují
fenomenální úspěch
zpěváka v tradiční anketě
oblíbenosti dostal
příznačný název:
40 slavíků. Ke čtyřem
desítkám písní, jež popisují
„slavičí“ roky, jsou přidány
dva novinkové bonusy:
skladby Země vstává
a Perfektní den autorů
Michala Davida a Lou
Fanánka Hagena,
respektive Jaroslava
Machka.
Jubilejní audio-retrospektiva nedosaÏitelného poãtu ocenûní fenomenálního zpûváka! Ve svûtû podobnou
situaci nenajdete: b˘t ãtyﬁicetkrát
nejv˘‰e umístûn v kaÏdoroãní anketû
popularity je na zápis do Guinessovy
knihy rekordÛ.
A právû tato kompilace (v˘bûr
písní a zasvûcen˘ text v bookletu
Milo‰ Skalka) dokládá na ãtyﬁiceti
pﬁíkladech, proã tomu tak je. V‰echny písnû jsou v originálních verzích,
tedy s peãetí doby vzniku. Ukazují
stylové i aranÏérské promûny repertoáru, vÏdy pﬁipraveného podpoﬁit
jedineãn˘ hlas a interpretaci Karla
Gotta.
„KdyÏ jsem získal svého dvacátého
Slavíka,“ ﬁíká ná‰ nejpopulárnûj‰í
zpûvák v‰ech dob, „mûl jsem pocit,
Ïe bych mûl uvolnit místo mlad‰ím.
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Pﬁíjemn˘m pﬁekvapením této
kolekce, na kterou fanou‰ci nedoãkavû ãekají, budou dvû novinky –
písnû Zemû vstává a Perfektní den,
které Karel Gott natoãil v létû tohoto
roku. Autorem hudby obou písní je
hitmaker Michal David, kter˘ k natáãení ﬁíká: „Je jiÏ u nás známo, Ïe
s Kájou slavíme narozeniny ve stejn˘
den a to 14. ãervence. A kdyÏ jsem

pﬁem˘‰lel, jak˘ dárek mu vûnovat
letos, rozhodl jsem se mu napsat dvû
nové písnû, abych ho namotivoval
po tom, ãím si v posledních mûsících pro‰el. Spolupracovat s Karlem
Gottem je pro mû vÏdy velkou ctí,
zku‰eností a moc za to Karlovi dûkuji. Je to pro mû velká ãest a neberu to
jako samozﬁejmost. Byly také rÛzné
dohady o tom, zda Karel bude po

tûÏké nemoci vÛbec moci zpívat
a toto je dÛkaz, Ïe mu to zpívá skvûle a vûﬁím, Ïe ho brzy budeme vídávat opût na pódiích. Kájo, pﬁeji ti do
dal‰ích let spoustu sil, energie, zdraví a radostn˘ch chvil s Ivankou,
Charlottkou a Nellynkou. AÈ ti to
stále tak úÏasnû zpívá a já se budu
vÏdy tû‰it na spolupráci s tebou!“

Foto © Lenka Hatašová

A také jsem to veﬁejnû vyhlásil. A pak
jsem chtûl skonãit je‰tû jednou. KdyÏ
mi bylo sedmdesát let. Ale jak jsem
zjistil, Ïe z téhle posluchaãské, divácké a ãtenáﬁské ankety prostû vystoupit
nelze. Nakonec jsem tomu rád. Ale
hlasÛ, které mi moji pﬁíznivci posílají,
si rok od roku váÏím víc a víc. Léta mi
totiÏ neub˘vají, protoÏe ãas zastavit
nelze a b˘t stále mlád je jenom zboÏné pﬁání ãi atraktivní písÀov˘ slogan.
Kvalitní konkurence nespí, naopak
roste, a b˘t na nûkterém z pﬁedních
míst téhle ankety popularity je proto
stále tûÏ‰í. Kdyby mi nûkdo v dobû,
kdy jsem získal svého tehdy jubilejního dvacátého Slavíka, ﬁekl, Ïe jich
budu mít jednoho dne doma ãtyﬁi
desítky, poklepal bych si na hlavu
a myslel si o nûm své. Jak vidíte, ãlovûk se m˘lí a dneska je to skuteãnost.
Nikdy za to nepﬁestanu b˘t sv˘m pﬁíznivcÛm dostateãnû vdûãn˘!“

Foto © Otto Dlabola
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HANA ZAGOROVÁ VYDÁVÁ NOVÉ ALBUM
O LÁSCE, PÍSNĚ JÍ NAPSALY VÝRAZNÉ
OSOBNOSTI POPU, ROCKU A FOLKU

Hana Zagorová, jedna z největších hvězd a stálic české populární scény, devítinásobná Zlatá slavice, držitelka
Diamantové desky Supraphonu za více než 10 milionů prodaných zvukových nosičů a členka Síně slávy hudebních
cen Anděl, oslaví 6. 9. 2016 významné životní jubileum. Pro své příznivce si jako speciální dárek připravila
novinkové studiové album, na které jí nabídly své písně i o dvě generace mladší osobnosti popu, rocku a folku.
Několika písněmi přispěli i její osvědčení autoři. Každý z nových songů je jasně poznatelně věnován přímo Haně
Zagorové. Tvůrci jí je psali přímo na tělo.
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Ondﬁej Gregor Brzobohat˘,
kter˘ je autorem hudby a textu
titulní písniãky O Lásce, ﬁekl:
„SloÏit píseÀ pro Hanu Zagorovou
byla krásná v˘zva. Pro mû v podstatû relativnû snadn˘ úkol, jelikoÏ
i mnû je ‰anson velice blízk˘.
Nikoli tedy po interpretaãní stránce, ale po té autorské. Chtûl jsem
napsat píseÀ o lásce, v jejímÏ textu
by se ale slovo láska neobjevilo.
Hanãina interpretace ji ale nakonec pﬁece jen obsahuje, coÏ je
samozﬁejmû její ryze svébytn˘ pﬁístup k celkovému vyznûní obsahu
písnû, na kter˘ má právo, a mnû
nezb˘vá nic jiného, neÏ to s pokorou respektovat a obdivovat.“
Dvû své skladby nabídla Hanû
Zagorové také písniãkáﬁka RadÛza.
âardá‰ovû ladûnou Hraj, muziko
i osobit˘m kouzlem naplnûnou
Jako tenkrát, která se v tûchto
dnech jako první singl z alba
dostává do vysílání ãesk˘ch a slovensk˘ch rádií. „Chtûla jsem si
udûlat radost v podobû písniãky,
jeÏ by mi pﬁipomnûla moje dûtství
a dospívaní, k nûmuÏ hlas Hany
Zagorové neodmyslitelnû patﬁí.
ZároveÀ jsem chtûla vytvoﬁit dobrou náladu, která je zapotﬁebí
stále. Dnes, jako tenkrát! A psát
pro paní Zagorovou byla veliká
v˘zva a ãest, moc si váÏím toho, Ïe
moji písniãku nazpívala. V jejím
podání vyznívá mile, pozitivnû
a radostnû,“ glosuje RadÛza.
„KdyÏ jsem se loni v létû dozvûdûl, Ïe Hana Zagorová chystá
novinkové album, ﬁekl jsem si, Ïe
zkusím ‰tûstí a napí‰i jí píseÀ. Jen
co jsem jí poslal demo nahrávku,
volala mi nad‰enû, Ïe se jí písniãka On se vrátí moc líbí, a ptala se
mû, proã tak krásnou písniãku
nezpívám sám,“ uvádí zpûvák
Martin Chodúr a dodává: „Moc mû
potû‰ilo, kdyÏ mi ﬁekla, Ïe jsem se
pﬁesnû trefil do jejího vkusu.“
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Mezi dal‰ími tvÛrci jsou i osvûdãení skladatelé Hany Zagorové: Jiﬁí
ZmoÏek, Petr Malásek, Jiﬁí Bﬁezík
a textaﬁi Jan KrÛta a Václav Kopta.
Poprvé Zagorové napsal píseÀ
frontman kapely Sunflower Caravan Andy âermák a sv˘m vytﬁíben˘m ‰ansonov˘m slohem pﬁispûl
David Dvoﬁák, kter˘ je znám˘
napﬁíklad z projektu Ka‰párek
v rohlíku. Jeho Tygr z hotelu, na
nûmÏ spolupracoval s Martinem
Horáãkem a Vojtûchem Jáglem,
patﬁí mezi vrcholy nového alba.
Po úspû‰né spolupráci se zpûvaãkou na písni Blériot se zde opût
jako autorsk˘ tandem objevují
Márdi ze skupiny Vypsaná fixa
a Jiﬁí Hradil z Tata Bojs, kteﬁí tentokrát pﬁispûli dvûma písnûmi.
„Jura mi poslal krásnou hudbu
a já jsem se snaÏil napsat texty,
které by Hanu Zagorovou zaujaly
a taky by se jí dobﬁe zpívaly. To je
podle mû nejdÛleÏitûj‰í. Vzhledem
k tomu, Ïe ona je nejen zpûvaãka,
ale taky originální textaﬁka, tak
jsem rád, Ïe obû písnû pro‰ly sítem
jejího v˘bûru. Pevnû doufám, Ïe se
budou líbit i jejím fanou‰kÛm,“
dodává Márdi.

Foto © Ivan Malý

Foto © Anna Kovačič, 2016

Romantickou písniãku s názvem
Zasnûná nabídl Hanû Zagorové
zpûvák a skladatel Michal HrÛza.
Ten okomentoval své pohnutky
takto: „Hanu Zagorovou povaÏuji
za moudrou a skromnou Ïenu.
Velmi na mû zapÛsobilo, kdyÏ se
v roce 1989 postavila proti komunistickému reÏimu, aniÏ vûdûla,
jak dlouho je‰tû bude trvat. Bylo
mi ctí pro ni napsat písniãku."
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JIŘÍ SUCHÝ SLAVÍ 85. NAROZENINY
Na narozeninovém koncertě Znám ještě starší lidi
pokřtí 3CD ZLATÁ KOLEKCE

Foto © Michal Sváček

V říjnu letošního roku oslaví básník, textař, skladatel, spisovatel, zpěvák, herec,
hudebník, grafik, režisér a tvůrce divadla Semafor Jiří Suchý své 85. narozeniny.
Supraphon k této příležitosti vydává v prestižní 3CD edici Zlatá kolekce pod názvem
JIŘÍ SUCHÝ – Kdykoliv, kdekoliv výběr nahrávek z jeho písňové tvorby od šedesátých
let až do současnosti. První disk by se dal nazvat „Zlatá šedesátá léta“, druhé CD
obsahuje výběr písniček ze 70. a 80. let, kdy byl Suchý komunistickým režimem
zakazován. Třetí CD je reprezentativním výběrem z nahrávek, které vznikaly po roce
1990 až do letošního roku a převážně zaznamenávají spolupráci Jiřího Suchého
s tvůrci mimo divadlo Semafor.
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S Jitkou Molavcovou

Foto © Miroslav Zajíc

Ve v˘bûru celkem 75 písní nabízí
komplet tﬁí CD prÛﬁez Suchého rozmanitou tvorbou, od mladistvé parafráze Voskovce a Wericha v písni Sardinka aÏ po soudobé verze americk˘ch spirituálÛ PropusÈ hned mÛj lid
a Malej David na harfu hrál. První
disk obsahuje slavné hity 60. let,
vãetnû nûkolika alternativních dobov˘ch verzí, druh˘ pak ménû známé
písnû z normalizaãních let 70. a 80.,
kdy mûl Jiﬁí Such˘ zakázán rozhlas
i televizi. Na tﬁetím disku se objeví
mnohdy pﬁekvapivé interpretace Jiﬁího Suchého: pﬁedûlávky z tvorby
V+W, písnû s texty básníka Josefa
Kainara ãi b˘valého ministra kultury
Pavla Dostála, americké swingovky,
skladby trampa Kapitána Kida.
Mimoﬁádná píseÀ Polykaã meãÛ
vznikla ze spolupráce s Jaroslavem
Uhlíﬁem, skladba Klaustrofobik autorÛ Jana LstibÛrka a Robina Krále je
vybrána z kolekce písní vûnovan˘ch
du‰evním chorobám, usly‰íme
Suchého pﬁednes skladby Petra
Hapky a Michala Horáãka Tante cose
da veder, písniãku Kdykoliv, kdekoliv z televizního seriálu s hudbou
Michala Pavlíãka, americké gospely
vãetnû spirituálu KdyÏ je mi nejhÛﬁ,
napsan˘ Such˘m o povodni 2002,
která zniãila semaforskou scénu
v Karlínû.

Foto © Miloš Schmiedberger
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S Janem Werichem

3CD Jiﬁí Such˘ – Kdykoliv, kdekoliv / Zlatá kolekce vychází
u Supraphonu v pátek 16. záﬁí 2016
a nabídnou jej i digitální servisy,
jako jsou napﬁíklad iTunes, Spotify
ãi Supraphonline. Kﬁest se uskuteãní 30. záﬁí v divadle Semafor
v rámci prvního ze tﬁí po sobû jdoucích slavnostních setkání, které Jiﬁí
Such˘ nazval Znám je‰tû star‰í
lidi… Koncert bude obsahovat i premiéru dokumentárního filmu Jiﬁí
Such˘: Moje souboje a boje, jenÏ
vznikl v produkci neziskové organizace Zámek LiteÀ, z.s.

Foto © Martin Kubica

V rozsáhlém bookletu 3CD Jiﬁí
Such˘ – Kdykoliv, kdekoliv / Zlatá
kolekce jsou vedle ﬁady fotografií
a zevrubného komentáﬁe tvÛrce
sestavy Luká‰e Berného i osobní
vyznání Michala Prokopa, Milana
Lasici a také slova od spolupracovnice Jiﬁímu Suchému nejbliÏ‰í Jitky
Molavcové, která napsala: „AÏ bude
ON za 15 let slavit stovku, mnû bude
kousek pﬁes osmdesát. On bude mít
na hlavû slamák a já, pokud budu, si
vyãe‰u vlasy tak, jak si je splétala
sleãna Îofie Melicharová. Lidé
budou dojatí, já mu budu na jevi‰ti
vyznávat lásku a vaﬁit knedlíky
s vajíãkem a on mne bude peskovat
v duchu stále vdûãnû pﬁijímané charakteristiky pana Joná‰e. I po více
neÏ ‰edesáti letech spolupráce se
budeme tû‰it na bonusy pﬁed oponou. Hledi‰tû bude plné pro‰edivûl˘ch pravnukÛ uÏ neÏijících pÛvodních semaforsk˘ch divákÛ. On mi
pﬁed vstupem na forbínu ‰eptne, Ïe
právû dopsal novou hru a Ïe zítra
ráno se zaãne zkou‰et, a Ïe tam budu
mít i písniãku. Mírnû zblednu, ale
‰minky to neprozradí… Zasketujeme
si Ódu na radost a skonãíme znám˘mi dvûma tóny z Beethovenovy Osudové… Tû‰ím se na to!“
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JANANAS vyšlo To samo
V pátek 9. záﬁí se to koneãnû stalo.
Samo. Vy‰lo oãekávané druhé ﬁadové
album Jananas, které kapela o den
dﬁíve pﬁedstavila na exkluzivním instore koncertû v prodejnû Supraphon
musicpoint, kde si novinku To samo
fanou‰ci mohli s pﬁedstihem zakoupit a nechat podepsat. Tﬁináctce
nov˘ch písní, jíÏ doprovází unikátnû
pojat˘ booklet, aktuálnû patﬁí druhé
místo v Ïebﬁíãku nejprodávanûj‰ích
alb na Suprahonline.cz a Jananas ji
oficiálnû pokﬁtí 5. a 6. ﬁíjna v praÏské
Malostranské Besedû.
„To samo je album, na které ãekáte
cel˘ Ïivot. Ono se To samo hlavnû
musí samo napsat, samo nahrát
a samo vydat,“ komentuje ãtyﬁãlenná
skupina vydání nového alba, které
nahrávala ve studio SONO spoleãnû
s producentem Viliamem Bére‰em,
a na nûmÏ se coby hosté podíleli napﬁíklad kytarista Peter Binder, kontrabasista RasÈo Uhrík, Bennewitzovo kvarteto a Vojta N˘dl z Clarinet Factory.
Dal‰í dÛleÏitou osobou, kterou je
tﬁeba v souvislosti s To samo zmínit,

je pak grafik Matûj Matou‰, jenÏ stojí
spoleãnû s kapelou za vizuálním
konceptem alba. Ten byl – na rozdíl
od obecn˘ch zvyklostí – nejprve
bûhem tﬁí dnÛ namalován Balakrylem na dveﬁe garáÏí v plzeÀském
DEPU2015, a aÏ poté vyfocen a realizovaném coby klasick˘ papírov˘
booklet. Jak to celé probíhalo, mÛÏete zhlédnout zde:
https://youtu.be/fXNJs-l3u94
„Mûli jsme nûjak dost v‰ech tûch
poãítaãov˘ch grafik a moderních
technologií, tak jsme se rozhodli
vytvoﬁit obal, na kter˘ si mÛÏeme
sáhnout a navíc po nás i nûjakou
dobu zÛstane. Hroznû nás lákalo jít
do veﬁejného prostoru a nûco tam
provést. Nevûdûli jsme ale, kam to
v‰echno namalovat. KdyÏ v tom jsme
objevili, Ïe v plzeÀském DEPU2015 je
pﬁesnû 13 garáÏí, tedy tolik kolik je
písní na desce. Samo si to ﬁeklo! Je to
urãitû jeden z nejvût‰ích bookletÛ na
svûtû, proto zvaÏujeme jeho pﬁihlá‰ení do Guinnessovy knihy rekordÛ.
V budoucnu bychom z toho taky rádi

NADCHÁZEJÍCÍ KONCERTY JANANAS

Foto © David Konečný

16. 09. Krnov, Kofola Music Club
22. 09. Plzeň, Zach’s Pub
05. 10. Praha, Malostranská beseda
06. 10. Praha, Malostranská beseda
19. 10. Karlovy Vary, klub Paderewski
04. 11. Hradec Králové, Artičok
14. 11. Brno, Café Práh
24. 11. Liberec, Experimentální studio
29. 11. Horní Beřkovice, Multifunkční centrum

udûlali poutní místo v‰ech fanou‰kÛ,“ vysvûtlují Jananas.
Vhodnou pﬁíleÏitostí k náv‰tûvû
DEPA2015 mÛÏe b˘t napﬁíklad ãtvrtek 22. záﬁí, kdy Jananas zahrají
v plzeÀském Zach’s Pubu. Ale vzhledem k tomu, Ïe existence kreseb není
nikterak ãasovû omezená, nejedná se
o pﬁíleÏitost zdaleka jedinou. Rozhodnû pak v porovnání s tím, kdy
a kde budou moci fanou‰ci Jananas
vidût bûhem leto‰ního podzimu naÏivo (kompletní v˘ãet dosud potvrzen˘ch koncertních termínÛ najdete
níÏe). Vût‰í turné k albu je totiÏ
v plánu aÏ na jaro pﬁí‰tího roku, a tak
je nasnadû, Ïe by rozhodnû nebylo od
vûci nenechat si ujít jeden ze dvou
plánovan˘ch kﬁtÛ 5. a 6. ﬁíjna
v Malostranské besedû.
„V Malostranské besedû se nám
dobﬁe hraje, máme k lidem tak nûjak
blízko a uÏ jsme tam provádûli rÛzné
kusy. Napﬁíklad jsme nechali fanou‰ky, aby po nás v rámci narozeninové
oslavy házeli ‰lehaãkov˘mi dorty.
ProtipoÏární opona nebyla ráda

SU 6339-2

a ‰lehaãkou 'vonûla' je‰tû nûkolik
mûsícÛ. Na kﬁest pﬁipravíme urãitû
taky nûco hutného a v˘Ïivného,“
lákají Jananas na slavnostní událost.
Kromû dal‰ích nov˘ch písní se
jistû mÛÏete tû‰it i na song Já nejsem
na‰tvaná, k nûmuÏ vznikl minimalistick˘ videoklip, kter˘ v sobû snoubí
pro Jananas tolik typick˘ chytr˘
humor, nadhled a ironii.

Foto © Lenka Hatašová
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VĚRA MARTINOVÁ 30 let sólové dráhy
3CD JAKO DŘÍV
Exkluzivní 3 CD Zlatá kolekce Věry Martinové s názvem JAKO DŘÍV připomíná třicet úspěšných let této zpěvačky
na sólové dráze. A novinkami také prezentuje její aktuální tvorbu. Jde o první velký výběr největších hitů interpretky
z let 1986–2016.
Toto v˘jimeãné trojalbum pﬁedstavuje v‰echny hudební promûny
Vûry Martinové. Dokazuje bohatost
hudebních stylÛ, jimiÏ pro‰la nebo
se nechala inspirovat. Pﬁipomíná
ﬁadu excelentních autorÛ a interpretÛ, s nimiÏ Vûra Martinová spolupracovala (Michal Tuãn˘, Jaromír
Nohavica, Pavel Vrba, Ivan Hlas,
Pavlína Jí‰ová, Ivo Viktorin a ﬁada

dal‰ích). ByÈ je ãasto naz˘vána
„první dámou ãeské country“ ãi
„stálicí domácí populární hudby“,
sama se cítí b˘t pﬁedev‰ím muzikantkou tûlem a du‰í, která je otevﬁena v‰em hudebním inspiracím
a vlivÛm. A chce své posluchaãe
pﬁíjemnû pﬁekvapovat pûkn˘mi písniãkami s kvalitními texty. Více neÏ
60 snímkÛ je toho dÛkazem. Vûra

Martinová je v˘raznou osobností
na‰í hudební scény s nezamûniteln˘m stylem. V˘ãet jejích skladeb
hovoﬁí za v‰e.
Vûra Martinová je absolventkou
brnûnské státní konzervatoﬁe
v oboru klasická kytara. JiÏ jako studentka zaãala vystupovat ve folkov˘ch klubech a úãastnila se soutûÏí
pro nové talenty. Nadané a také

pÛvabné dívky s kytarou si v‰iml
i dirigent Gustav Brom, kter˘ jí dal
prostor v programu svého orchestru.
Z Brna vedla pak Vûﬁina cesta do
Prahy, do dívãí country skupiny
Schovanky. Od roku 1982 vystupovala s touto kapelou ãtyﬁi roky. (Po
dvaceti letech si pak Schovanky
s Vûrou úspû‰nou éru pﬁipomnûly
spoleãn˘m albem „Svût je plnej rÛz-
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2013. Aktuální souãasnost Vûry Martinové pﬁedstavují dva snímky
nahrané s její novou kapelou – „Pﬁistávám“ a „Ofélie“
Nová doprovodná kapela vznikla
z Vûﬁiny niterné potﬁeby obklopit se
nov˘mi muzikanty, kteﬁí její hudbû
vdechnou novou tváﬁ a energii.
S pomocí svého managementu
vyhledala mladé a talentované
muzikanty. Ti se s elánem zapojili

nejen do zkou‰ení stávajícího repertoáru, ale i do skládání a aranÏování
nov˘ch písniãek. PﬁestoÏe je kaÏd˘
z nich z jiného muzikantského prostﬁedí, v‰ichni jiÏ mají zku‰enosti
z rÛzn˘ch kapel a projektÛ, díky
nimÏ se jim podaﬁilo posunout Vûﬁiny písniãky modernûj‰ím smûrem
pﬁi zachování jejich ducha. Pﬁes své
rozdílné charaktery dokázali spoleãnû s Vûrou vytvoﬁit dobﬁe fungující

partu, která si rozumí na podiu
i mimo nûj.
„Nabídka hrát s Vûrou Martinovou,
která stále patﬁí mezi na‰e nejvût‰í
hvûzdy, pro nás byla a je obrovská
pocta. AÈ uÏ z hlediska prestiÏe, tak
pﬁedev‰ím z hudebního hlediska.
Nemluvû o tom, Ïe se z nás v‰ech
bûhem spoleãného hraní stali pﬁátelé,“ za v‰echny shrnuje Bára ·Ûstková, houslistka a vokalistka.

nejch ﬁeãí“). Rok 1986 byl pro interpretku zlomov˘. V televizním poﬁadu „Sejdeme se na v˘sluní“ pﬁedstavila sólovou píseÀ „Mal˘ dÛm nad
skálou“, ze které se doslova pﬁes noc
stal velk˘ hit. Posluchaãi pﬁijali
novou tváﬁ na hudebním nebi velmi
vlídnû a bûhem následujících tﬁí let
vznikla ﬁada znám˘ch titulÛ jako
„AÏ na vrcholky hor“, „Toulav˘
dÏíny“, “Srdcem jsi zÛstal u koní“.
Tûsnû po vydání její první LP desky
nazvané „Dál jen vejdi“ do slibnû se
rozjíÏdûjící hudební kariéry „první
dámy ãeské country“ zasáhla v roce
1989 tûÏká dopravní nehoda, která ji
na ãas vyﬁadila z koncertní ãinnosti.
Fanou‰ci na ni ale nezapomnûli.
Prvního elpíãka se prodalo pﬁes pÛl
milionu. Hudební návrat Vûry Martinové v roce 1990 byl spojen s písní
„Ó, pane ná‰“. V roce 1992 vy‰lo
zpûvaãce tﬁetí album nazvané „PÛlnoãní slunce“, rok následující pﬁinesl do jejího Ïivota dceru AneÏku.
V roce 1994 se obklopila skupinou
hudebních pﬁátel a vytvoﬁila s nimi
dal‰í desku a také hit „Nebe, peklo,
ráj“. Tato spolupráce s muzikanty
rÛzn˘ch stylÛ signalizovala touhu
po hudební zmûnû. Folkovû ladûn˘m albem „Zvlá‰tní zpÛsoby“
opustila Vûra ‰katulku „country
music“ a opût roz‰íﬁila okruh sv˘ch
spolupracovníkÛ o dal‰í osobnosti
z rÛzn˘ch hudebních ÏánrÛ. Snaha
po vlastním autorském stylu a hledání nov˘ch inspirací pokraãovaly
úspû‰nû i na albech „Pﬁíbûhy“
a „Slunci je to jedno“. Nové milénium pﬁivítala Vûra Martinová v pozici
ãeské hudební stálice. Pro âeskou
televizi natoãila v roli moderátorky
cyklus Svou káru táhnem dál. SloÏila hudbu k filmovému cestopisu
o Austrálii a Novém Zélandu „Snûní
hlavou dolÛ“, ve kterém úãinkovala
i jako prÛvodkynû. Vûra byla vÏdy
hudebnicí s chutí po v‰em novém.
DÛkazem toho jsou rozmanitá alba
z první dekády nového tisíciletí.
V roce 2004 nahrála v akustick˘ch
verzích své star‰í i nové písnû na
albu „Kytarová“. Album „Vûﬁím
sv˘m snÛm“ vzniklo ve spolupráci
s britsk˘m písniãkáﬁem Jamiem
Marshallem. CD „Kﬁídel se nezﬁíkám“ si nadûlila ke sv˘m padesátinám a podíleli se na nûm autorsky
tﬁeba Jan Nedvûd nebo Pavlína Jí‰ová, dlouholetá kamarádka a souputnice. Zatím posledním projektem
Vûry Martinové je vánoãnû ladûn˘
titul „Foukneme do svící“ z roku

Foto © Lenka Hatašová
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JANA KOUBKOVÁ
A tak si jdu…
Novinka skvělé zpěvačky! Jana Koubková
na svém novém albu s přehledem odmítá
brát na vědomí věk a možnou stylovou
zaškatulkovanost. Na tomto CD se tak
potkáte se spíše očekávatelnými scat
pasážemi, ale také s virtuózně rozjetou
latinou, vskutku poctivým blues nebo
elektricky kytarově rockovými kousky,
to vše pod suverénní značkou JK.
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Jana Koubková k albu ﬁíká: „A TAK
SI JDU… ano, i v dvaasedmdesáti si
poﬁád jdu, i kdyÏ na tûle a na duchu
není vÏdycky ejchuchu. A mít chuÈ
chtít taky není vÏdycky po chuti. Ale
co maximálnû posílí, dodá energii, je
spolupráce s lidmi, kteﬁí umí a jak já
ﬁíkám, jsou to fajn ãlovûci. Tahle
kombinace je receptem na v‰echny
nepohody svûta, a Ïe jich teì není
málo… A tak si ãekám jak ‰keble na
útesu, co mû voda pﬁinese…“
Rovn˘ tucet snímkÛ (hudba nejãastûji Jana Koubková ãi Roman
Hampacher, verbálnû hravé texty
obvykle zpûvaãka sama) byl
natoãen ve studiu Faust
Records. Stylov˘ kreslen˘
obal – vyuÏit˘ také jako animovan˘ klip k titulnímu
songu – vytvoﬁil Ludûk
Bárta. Od lehce ‰okézní
vstupní písnû A tak si
jdu…, plné ledabylého
pískání i dramatick˘ch
feelingÛ aÏ k závûreãné
rychlé bluesovce âekám
jak ‰keble na útesu je
album pestrou paletou
jedineãného umûní
Jany Koubkové.

Kubica
Martin
Foto ©

Foto © Ondřej Sláma
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SUPRAPHON VELKOLEPĚ OSLAVÍ PADESÁTINY
LEGENDÁRNÍHO DIVADLA JÁRY CIMRMANA!
CHYSTÁ VELKOU VINYLOVOU KOLEKCI A DVD NAVRCH!

SU 7133-9

Supraphon potû‰í fanou‰ky Divadla Járy Cimrmana, které letos na
podzim oslaví pÛlstoletí své existence, zcela mimoﬁádn˘m dárkem
v podobû Kolekce v‰ech 15 her na
16 LP. Tento jedineãn˘ a nevídan˘
soubor vinylov˘ch desek vyjde
7. ﬁíjna 2016 v limitované edici ãíslovaného nákladu 500 kusÛ. „Jde
o mimoﬁádn˘ poãin, a to nejen ome-

zen˘m poãtem vydan˘ch 16 LP boxÛ,
ale i tím, Ïe nahrávky pûti her se
dostávají na vinyl vÛbec poprvé! Originalitu 16 vinylov˘ch desek je‰tû
podtrhne remastering z pÛvodních
pásÛ a bohatû vypravené obaly právû
tûch her, které zatím vy‰ly jen na
CD,“ dodala producentka vydavatelství Supraphon Naìa Dvorská. „Vnímám to, jako kdyÏ na parkovi‰tû
plné moderních aut dorazí krásn˘
veterán. Obaly vinylov˘ch desek jsou
pro v˘tvarníka lep‰í pﬁíleÏitostí, neÏ
jakou nabízejí cédéãka, a Jaroslav
Weigel si na v‰ech dal záleÏet. Pokud
jde o kvalitu nahrávky, zvukoví
labuÏníci tvrdí, Ïe nahrávka na vinylu je pr˘ plastiãtûj‰í. Nevím, ale jelikoÏ jsem sám veterán, ten návrat je
mi sympatick˘,“ uvedl Zdenûk Svûrák a svoji úvahu je‰tû doplnil: „Pro
skalní pﬁíznivce na‰eho divadla je to
myslím pûkn˘ dárek. Odhaduju, Ïe
se jich najde dost, aby ten limitovan˘
náklad nezÛstal na skladû.“
Pﬁedtím, jiÏ 2. záﬁí, vychází speciální DVD Cimrman sobû aneb Odhalení pamûtní desky z platiny. Jde
o televizní záznam z roku 1991, kter˘

vznikl u pﬁíleÏitosti pﬁedání Platinové desky Supraphonu za 450 000
prodan˘ch zvukov˘ch nosiãÛ Divadla Járy Cimrmana. Mimoﬁádné pﬁedstavení se odehrálo v tehdej‰ím Divadle hudby a Ladislav Smoljak se
ZdeÀkem Svûrákem k této pﬁíleÏitosti sestavili pásmo ukázek z jednotliv˘ch her. Producentka Dvorská
k tomu poznamenala: „Zdenûk Svûrák a Ladislav Smoljak vycházeli ze
zku‰enosti, Ïe velká ãást posluchaãÛ
zná jejich hry jen ve zvuku z nahrávek Supraphonu. Proto na scénû
pﬁedvedli zvlá‰tû ony pasáÏe, které
sázejí pﬁedev‰ím na vizuální záÏitek.
Soustﬁedili se na místa, kde cimrmanovsk˘ vtip znají posluchaãi desek
jen ze smíchu divákÛ pﬁedstavení.
Na DVD je tak k vidûní napﬁíklad
promûna Zlatovlásky z muÏe v Ïenu
a obr Kolodûj ve stereu – dva obﬁi,
kaÏd˘ z jedné strany, ze hry Dlouh˘,
·irok˘ a Krátkozrak˘ anebo tﬁeba
souboj blanick˘ch rytíﬁÛ v nitru hory
Blaník.“ Kromû tûchto kuriózních
ukázek vybrali autoﬁi oblíbená a dnes
jiÏ slavná místa z Hospody Na m˘tince, z VraÏdy v salonním coupé,

z Cimrmana v ﬁí‰i hudby a z Dobytí
severního pólu.
Na otázku, co by asi ﬁekl na takovou
nadílku vinylov˘ch desek a DVD sám
Jára Cimrman odpovûdûl Zdenûk Svûrák: „TûÏko ﬁíct. Urãitû by ho potû‰ilo
uÏ to, Ïe se jeho hry vÛbec hrají a ‰íﬁí.
KdyÏ si sám nahrál svÛj skeã Krabice
a Fla‰ka na zvukov˘ váleãek, nikdo to
nechtûl a jeho bytná ho nakonec pouÏila na nudle.“
SU 6434-2
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DOBRODRUŽNÉ POVÍDKY
OTAKARA BATLIČKY
NA NOVÉ AUDIOKNIZE

Devět povídek legendárního
světoběžníka, spisovatele
a bojovníka proti nacismu
Otakara Batličky vyšly pod
názvem Příběhy odvahy
a dobrodružství.

Otakar Batliãka (12. bﬁezna 1895
Praha – 13. února 1942 Mauthausen)
byl svûtobûÏník, spisovatel a bojovník proti nacismu. V rané dospûlosti
– traduje se, Ïe v patnácti letech – si
„odskoãil“ na devût let do JiÏní Ameriky a nûkolik let cestoval po svûtû.
Pravda byla, Ïe cestovat zaãal aÏ ve
sv˘ch 19 letech. Jeho putování se
stalo podkladem pro ãásteãnû autobiografické dobrodruÏné povídky pro

je naãten˘ch devût povídek Otakara
Batliãky, které posluchaãe zavedou
do Ameriky, na Alja‰ku, do âíny,
Indie a Afriky. Zde v‰ude se odehrávají pﬁíhody, v nichÏ jde mnohdy
jejich hrdinÛm o Ïivot. Nahrávce
vévodí Ondﬁej Vetch˘, násobící
napûtí sv˘m rozechvûl˘m, znepokojivû dramatick˘m stylem. Batliãkovy
dobrodruÏné pﬁíbûhy uchvacují i po
desetiletí od svého vzniku nové

mládeÏ, které publikoval v ãasopisech Mlad˘ hlasatel a Vpﬁed.
Po okupaci a vzniku Protektorátu
âechy a Morava se stal ãlenem
Obrany národa – V˘chod, pro niÏ
pracoval jako zdatn˘ radiotelegrafista. Byl v‰ak zatãen, uvûznûn v koncentraãním táboﬁe Mauthausen, kde
zahynul.
Supraphon vydává audioknihu
Pﬁíbûhy odvahy a dobrodruÏství, kde

V NOVÉ SEZÓNĚ POKRAČUJE DIVADLO S+H V OSLAVÁCH
DEVADESÁTIN HURVÍNKA A CHYSTÁ NOVÉ CD I DALŠÍ VÝSTAVU…

nahrávek v podání v‰ech jeho interp r e t Û : J o s e f a S k u p y, M i l o ‰ e
Kirschnera a Martina Kláska. Na
tomto novém v˘bûru budou nejlep‰í
scénky od tûch nejv˘raznûj‰ích autorÛ, kteﬁí kdy pro Divadlo S+H psali
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I do nové divadelní sezóny se
pﬁelijí velkolepé oslavy leto‰ních
devadesátin Hurvínka, které
odstartovaly jiÏ jarním galakoncertem ve Fóru Karlín a retrospektivní v˘stavou na Staromûstské radnici a v Muzeu loutkáﬁsk˘ch kultur v Chrudimi. Nyní se chystá
velká interaktivní v˘stava pro dûti.
Odstartuje 23. listopadu pod
názvem AÈ Ïije Hurvínek!
v Muzeu hl. m. Prahy na Florenci.
K vidûní bude aÏ do 28. února
2017. Pﬁed tím, jiÏ 2. záﬁí, pﬁinesl
svÛj narozeninov˘ dárek vydavatelství Supraphon. RovnûÏ pod
názvem AÈ Ïije Hurvínek! vydá
kompilaci tûch nejzábavnûj‰ích

generace nad‰en˘ch posluchaãÛ
a ãtenáﬁÛ. Ti pak zÛstávají autorovi
vûrni po cel˘ Ïivot.

a sv˘m humorem tû‰í jiÏ pátou generaci dûtí. Scénky od Franti‰ka Nepila, Josefa Barchánka, Pavla Gryma,
Augustina Kneifela a Heleny ·táchové doplní dvû bonusové nahrávky,
jeÏ vychází na CD vÛbec poprvé.

Souãástí bookletu je i ohlédnutí za
Hurvínkovou existencí, plné zajímav˘ch faktÛ a fotografií.
„Nejen Hurvínkov˘mi devadesátinami Ïije na‰e divadlo; napﬁíklad v záﬁí si pﬁipomínáme, Ïe
loutka paní Kateﬁiny Hovorkové je
na scénû pûtaãtyﬁicet let,“ uvedla
dramaturgynû Divadla S+H Denisa
Kirschnerová a upﬁesnila, Ïe
v sezónû 2016/2017 bude v repertoáru Divadla S+H celkem devût
dûtsk˘ch pﬁedstavení a také ãtyﬁi
hry pro dospûlé publikum. „I
v nové sezónû se chystáme, vedle
pravideln˘ch pﬁedstavení na
domácí scénû v praÏsk˘ch Dejvicích, vyjíÏdût za diváky po
âechách.“
V nové sezónû se také rozbûhne
jiÏ pát˘ roãník kurzu loutkového
divadla, kter˘ je poﬁádan˘ jednou
t˘dnû v prostorách Divadla S+H
a je urãen˘ dûtem od 6 do 12 let.
Jeho cílem je seznámit dûti s loutkov˘m divadlem, a to pﬁedev‰ím
jako samotné tvÛrce. „RovnûÏ
pokraãujeme v pﬁedstaveních pro
nesly‰ící a nevidomé dûti, která
realizujeme ve spolupráci s Nadaãním fondem pomoci Karla Janeãka
a âeskou komorou tlumoãníkÛ
znakového jazyka. Pﬁedstavení
urãené tûmto dûtem uvedeme v jarních mûsících roku 2017,“ doplnila pohled do nové sezóny ﬁeditelka
Divadla S+H Helena ·táchová.

Foto © archiv Divadla S + H

AŤ ŽIJE HURVÍNEK!
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SOČR V JUBILEJNÍ 90. SEZONĚ
Dvě nové nahrávky Symfonického orchestru Českého rozhlasu vznikly ve spolupráci Supraphonu s Českým
rozhlasem. Orchestrální suity Leoše Janáčka nahrál SOČR s dirigentem TOMÁŠEM NETOPILEM a komplet všech
symfonií Miloslava Kabeláče s MARKO IVANOVIĆEM. Obě nahrávky vycházejí na CD 23. září 2016.
Tomáš Netopil

SU 4194-2

Foto © Marco Borggreve

Dirigent Tomá‰ Netopil k nahrávce
suit ze tﬁí stûÏejních oper Leo‰e
Janáãka (Její pastorkynû, KáÈa Kabanová, Osud) poznamenal: „Po první
janáãkovské desce, která byla ryze
symfonická, druhé, která byla vokálnû-instrumentální, jsme se rozhodli
natoãit Janáãkovy operní svity. Je to
tro‰iãku antijanáãkovsk˘ krok, ﬁekl
bych, protoÏe Janáãek si zakládal na
textu a text byl v jeho dílech alfou
a omegou. Ve‰kerá jeho melodika je
vlastnû zhudebnûn˘ text, mluva, plynul˘ tok ﬁeãi. Pustili jsme se tedy trochu na tenk˘ led. Ale bavilo mû to.
V˘sledek je, myslím si, velice zdaﬁil˘.
Orchestr je tu vyuÏit v celé ‰íﬁi,
v podobné rovinû jako v opeﬁe.“ Producent Supraphonu Matou‰ Vlãinsk˘ k tomu dodal: „Správnost volby
interpretÛ nahrávky dokládají ohlasy
na dva pﬁedchozí janáãkovské projekty Symfonického orchestru âeského rozhlasu s Tomá‰em Netopilem,
jeÏ byly oba ocenûny jako Gramophone Editor’s Choice.“
Symfonie Miloslava Kabeláãe
vydává Supraphon v kompletu ãtyﬁ
CD. Teprve na této první kompletní
nahrávce se posluchaãÛm otevírá
moÏnost ponoﬁit se do hloubky jeho
symfonického odkazu. Dirigent
Marko Ivanoviç nahrané dílo glosuje:
„Miloslav Kabeláã je bezesporu po
Bohuslavu MartinÛ nejvût‰ím ãesk˘m symfonikem 20. století. Kabeláãovy skladby prostupuje memento,
neustálá zaÈatá pûst, vzdor, hrozba.
Motiv, kter˘ provází v‰echny jeho
symfonie. Jeho hudba je pro posluchaãe velmi strhující. Kabeláã otevﬁel
dveﬁe do nov˘ch hudebních krajin.“
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Foto © David Konečný

¤editel SOâR Jakub âíÏek ke spolupráci dodává: „SOâR stráví nahráváním ve studiu 50 aÏ 70 dní v roce.
Jedná se o velmi podstatn˘ pilíﬁ na‰í
práce, kter˘ ostatnû stál u samého
vzniku orchestru pﬁed 90. lety. Díky
koprodukcím se Supraphonem
máme moÏnost vydat nejlep‰í
nahrávky na CD. A jsem velmi rád
a potû‰en, Ïe i velké cykly, jak˘m
jsou Kabeláãovy symfonie, pﬁedstavují dostateãnû zajímav˘ artikl pro
na‰e nejvût‰í vydavatelství na poli
klasické hudby.“

Marko Ivanović
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