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KAREL GOTT A JEHO 40 SLAVÍKŮ
V KOLEKCI 2CD VČETNĚ DVOU
PREMIÉROVÝCH NOVINEK

Foto © Martin Kubica

Právě vyšel jedinečný komplet dvou CD, která mapují
fenomenální úspěch zpěváka v tradiční anketě oblíbenosti.
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.

Foto © Martin Kubica
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Karel Gott s Jiřím Suchým – autorem jednoho
ze svých prvních hitů Oči má sněhem zaváté

pﬁíkladech, proã tomu tak je. V‰echny písnû jsou v originálních verzích.
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.

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

Dvacátý Zlatý slavík, koncert
v pražské Lucerně 24. února 1985
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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 © Georgij Arsenjev

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

Pﬁíjemn˘m pﬁekvapením této
kolekce, na které fanou‰ci nedoãkavû
ãekali, jsou dvû novinky – písnû
„Zemû vstává“ a „Perfektní den“,
které Karel Gott natoãil v létû tohoto
roku. Autorem hudby obou písní je
hitmaker Michal David.
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ODHALENÁ HUDEBNÍ DUŠE
MARTY KUBIŠOVÉ NA NOVÉM
STUDIOVÉM ALBU SOUL!
Nejnovější a zároveň poslední studiové album
MARTY KUBIŠOVÉ „SOUL“ je kolekcí písní, které
zpěvačka toužila zpívat již v „první“ kariéře, doplněná
skladbami, které ji oslovily v nedávné době… Dvanáct
songů v nezaměnitelném podání Marty Kubišové je
více než důstojným rozloučením na závěr umělecké
kariéry, který plánuje v příštím roce.

Foto © Jan Malíř

Marta Kubi‰ová mûla pﬁesnou
pﬁedstavu o posledním albu své
umûlecké kariéry: pﬁipravit soulové
písnû, které touÏila zpívat a nahrát
ve své (jak sama ﬁíká) první kariéﬁe.
Bez v˘jimky jsou to písniãky pﬁevzaté, pﬁedev‰ím od americk˘ch autorÛ.
Vût‰ina z nich je známá v podání
ãerno‰sk˘ch vokalistek, jako jsou
Aretha Franklin, Dionne Warwick,
Diana Ross, Shirley Bassey a spol.
Samozﬁejmû, Ïe ty písnû zpívá jinak,
neÏ jak znûjí v originále (ãi dal‰ích
verzích), je to poﬁád ta charakteristická Marta, která moc dobﬁe ví,
o ãem zpívá. A také cítí, Ïe to není
o hlasové ekvilibristice, ale o proÏitku. ProtoÏe soul je pﬁece – shodnû
s názvem alba – du‰e... Barva hlasu,
pûvecké cítûní, cit pro zpívané
poselství i zku‰enost osudem neh˘ãkané Ïeny – to v‰e se promítlo do
jejího nezamûnitelného podání svûtov˘ch písní. Album pﬁipravila se
sv˘m osvûdãen˘m spolupracovníkem klavíristou, aranÏérem, kapelníkem a producentem Petrem
Maláskem, kter˘ si do studia pozval
‰piãkové muzikanty. Jsou to instrumentalisté Josef ·tûpánek, Martin
Lehk˘, Pavel „Bady“ Zboﬁil nebo
Franti‰ek Kop, znamenité sboristky
(Dasha, Alena PrÛchová a Naìa
Wepperová), smyãcové kvarteto
i PraÏsk˘ studiov˘ symfonick˘
orchestr. Texty dodali Marta Skarlandtová a Václav Kopta, z pozÛstalosti dvakrát zazní Pavel Vrba.
Na albu je zaﬁazen také jeden
duet: PROTIHRÁâ (Ever Changing
Times) s v˘born˘m Matûjem Ruppertem.
Atmosféru správné „Du‰e“ dotváﬁí, kromû titulní fotky, série fotografií Jana Malíﬁe.
Album „SOUL“ je hudebním odrazem celoÏivotního vkusu Marty
Kubi‰ové a velmi dÛstojn˘m rozlouãením s umûleckou kariérou.
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Foto © Dušan Tománek
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RUČNÍ PRÁCE PRIESSNITZ = BEZTÍŽE
Nejen hodiny a dny strávené ve studiu, ale také intenzivní ruční práce – i to je očekávané nové, a zřejmě poslední
řadové Priessnitz Beztíže, které vyšlo u Supraphonu v pátek 7. října a uvádí jej první singl Mrzáci. Kapela, jež se
na novince dle svých slov vrací „v kruhu na místo činu“, se při tvorbě vizuálního stylu alba spojila s grafickým
designérem a pedagogem pražské VŠUP Petrem Babákem a vznikl unikátní koncept, kdy je každý kus Beztíže
jedinečným dílem s kresbou některého z členů Priessnitz.
„Bylo to vlastnû docela jednoduché, se‰li jsme se v kavárnû, kde jsem
Petrovi navrhl, jestli by nechtûl udûlat design na‰eho nového alba BeztíÏe. A protoÏe tu‰ím, Ïe minimálnû
v devadesátkách jsme jeli na stejné
vlnû, co se hudby t˘ãe, bylo jasné, Ïe
Babák je ná‰ ãlovûk. Pak uÏ jsme to
nechali na nûm a jeho spolupracovnících z Laboratoﬁe,“ komentuje Jaromír ·vejdík zaãátek spolupráce.
Sám Petr Babák k tomu pak ﬁíká:
„BeztíÏné kresby – to byl základní
impuls a dále nosné téma, kdy chce‰
nakreslit nûco, co dÛvûrnû zná‰, co
umí‰, ale na‰ím nástrojem ani náhodou. V rámci dvou intenzivních sezení tak následnû vznikla naprosto originální sada boxÛ, na kterém se
pﬁímo podílela ruka toho ãi onoho
kapelmajstra. Nûkdy záznamové
kresby jako od Milana Grygara, jindy
pﬁísn˘ obal rovnou pouÏiteln˘ pro
britskou postpunkovou kapelu Bauhaus. Dostali jsme se i vizuálnû blizouãko k ikonickému obalu Unk-

nown Pleasure od Joy Division, totiÏ
jeden nástroj sloÏen˘ z pûti ãern˘ch
fixek zavû‰en˘ch do elastick˘ch
gumiãek a nervní linka autora
navrch, to málem dokázal... V té hromadû ale najdete tﬁeba i naprosto
beztíÏnou ãmáranici na první pohled
jako od pÛlroãního dítûte. Tû‰te se
prostû na hrabaãku!”
Album je zabaleno do prÛhledné
DVD krabiãky tak, aby maximálnû
vynikl grafick˘ koncept vytváﬁen˘
speciálními nástroji Laboratoﬁe Petra
Babáka a Matûje Hanauera. Na krátké
video z procesu tvorby se mÛÏete
podívat na Facebookové stránce Priessnitz zde.
Pokreslování obalÛ ale není jediná
ruãní práce, kterou kapela v souvislosti s albem BeztíÏe absolvovala. Jak
prozrazuje Jaromír ·vejdík, ﬁíkají tak
Priessnitz i zpÛsobu, jak˘m album
nahrávali, tedy „postaru“ po jednotliv˘ch písních.
„Chtûli jsme natoãit pravdivé
album, tedy aby hrálo tak, jak to hra-

jeme na podiu, nic víc, nic míÀ. Bylo
jasné, Ïe k tomu budeme potﬁebovat
velké studio a velkého producenta.
Proto padla volba na SONO a producenta Du‰ana Neuwertha, kter˘ mûﬁí
bezmála 190 cm, a patﬁí ve svém
oboru k tomu nejlep‰ímu, co tu
máme. Celej koncept nahrávání
vymyslel on, tedy od pﬁípravn˘ch
prací ve zku‰ebnû, pﬁes natáãení
nástrojÛ v Sonu a posléze vokálu
u mû na baráku v Jeseníkách, aÏ po
závûreãn˘ mix,” dodává ·vejdík,
kter˘ zároveÀ pﬁiznává, Ïe NeuwerthÛv vliv na finální zvuk BeztíÏe byl
zásadní: „S Du‰anem se známe
spousty let, takÏe pﬁesnû ví, co jsme
za kapelu a co potﬁebujeme. Aã má
album BeztíÏe neuvûﬁitelnû pﬁirozen˘ zvuk, jen Du‰an ví, kolik práce
a pochybností ho to stálo.”
Priessnitz se navíc také stali kurátory listopadového ãísla ãasopisu
Full Moon a aktivnû spoluvytváﬁí
jeho kompletní obsah. âlenové
kapely zde odhalí mnoho sv˘ch

inspirací a oblíben˘ch kapel, unikátní bude také obálka magazínu,
která vyjde hned ve dvou podobách.
Full Moon #67 v reÏii Priessnitz
vychází 14. listopadu.
Album vzniklo za podpory OSA Partner.
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JIŘÍ SUCHÝ KDYKOLIV, KDEKOLIV
Jiří Suchý slaví pětaosmdesátku. Stále v kondici a s novými nápady. A neustále dobře naladěn. Na narozeninových
koncertech v Semaforu dokázal v humor obrátit i kolaps z vyčerpání v Klatovech a čerstvou chřipku.

Foto © Lukáš Kadeřábek

K pÛlkulatému jubileu dramatika,
textaﬁe, zpûváka, skladatele, v˘tvarníka, herce, filmaﬁe a reÏiséra vydává
Supraphon komplet tﬁí CD, která
mapují ãinnost Jiﬁího Suchého od
ãtyﬁicát˘ch let minulého století (nejstar‰í nahrávka je z roku 1949) do
souãasnosti. Trojcédéãko dostalo
název podle Suchého (a Pavlíãkovy)
známé seriálové písnû Kdykoliv, kde-

koliv. Platí to stoprocentnû: jak˘koliv
kotouãek z kompletu si mÛÏete pustit kdykoliv a kdekoliv jste. A samozﬁejmû i s k˘mkoliv.
Pane Such˘, vÏdycky zdÛrazÀujete své ovlivnûní divadlem a písniãkami pánÛ Voskovce a Wericha
a star˘mi filmy, pﬁedev‰ím groteskami. Díváte se na nû poﬁád se stejn˘-

mi pocity nebo se vá‰ pohled s léty
zmûnil?
U filmÛ jsem na tom dnes tro‰ku
jinak, bohuÏel uÏ se na nû nedívám
s takov˘m ãist˘m srdéãkem, jako
kdyÏ mi bylo patnáct. Tehdy jsem se
bavil a smál, dneska ãlovûk v‰echno
rozebírá. ¤íkám si: tohle není úplnû
dobr˘, tohle bych udûlal jinak, tohle
se povedlo! Holt uÏ se na vûci dívám

z hlediska sv˘ch zku‰eností. A obãas
je mi líto, Ïe se na nû nedokáÏu dívat
stejnû, jako kdyÏ mi bylo tûch dvanáct, patnáct.
Hledáte na nich chyby?
Ne snad, Ïe bych je hledal, ale kdyÏ
se objeví, tak je vidím. Nebo vidím,
kdyÏ uÏ je vûc trochu vyvûtralá. Mám
neblah˘ pocit, Ïe zaãínám analyzo-
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Tahle píseÀ byla moÏná první
reklamní písniãkou minulého reÏimu.
Za první republiky moÏná nûjaké existovaly, nevím, ale v takzvaném socialismu jsme asi byli první. Jiﬁí ·litr
sloÏil velmi pﬁíjemnou muziku, Pavlína Filipovská se mnou zpívala, mûl
jsem tuhle vûc docela rád.

Analyzujete i písnû dvojice Jiﬁí
Voskovec – Jan Werich?
Obãas tam objevím nûjakou textaﬁskou neobratnost, hlavnû u jejich
ran˘ch písní; ty pozdûj‰í jsou zralej‰í.
Ale poﬁád je obdivuju a poﬁád se na
nich uãím. Voskovec s Werichem mû
nauãili spoustu vûcí. Tﬁeba pouÏívat
ãe‰tinu v souvislosti jazzov˘ch synkop. âe‰tina totiÏ není pro jazz ideální
jazyk a musí se umût pouÏívat. Druhá
vûc je, Ïe se na jevi‰ti nepﬁevtûluju – aÈ
hraju jakoukoliv roli, poﬁád jsem to já.
A dal‰í záleÏitost je humor. Oni brojili
proti humoru tehdej‰ích lehce ãi tûÏce
lascivních kabaretÛ, já jsem zase zaãal
brojit proti estrádnímu humoru. TakÏe
Voskovec s Werichem mû nauãili dívat
se na humor jinak. Ale za to hodnû
vdûãím i Miroslavu Horníãkovi.

K narozeninám vám vy‰lo v supraphonské kolekci Zlatá edice trojcédéãko. Dá se ﬁíct, Ïe shrnuje va‰i
celoÏivotní písÀovou ãinnost?
Ve zkratce. Ten trojkomplet je od
Supraphonu krásn˘ dar. Je rozdûlen
tematicky, na prvním disku jsou
známé fláky hlavnû ze 60. let minulého století, na druhém písniãky hlavnû z na‰ich her z let sedmdesát˘ch
a osmdesát˘ch, a tﬁetí se vûnuje mojí
ãinnosti pﬁedev‰ím mimo Semafor.
Nahrávky vybral Luká‰ Bern˘, kter˘
o mnû a o Semaforu ví snad víc, neÏ
já sám.

Poprvé ve filmu jste se objevil
v roce 1944. Byl to film Sobota a vy
jste se tu ocitnul v komparsu. Jak
moc si na to pamatujete?
Dodnes Ïivû! To byl takov˘, ﬁekl
bych, náhodn˘ kompars. Já jsem byl
ãumil a filmaﬁi potﬁebovali nûkoho,
kdo by vystupoval z tramvaje. Stal
jsem se tak jak˘msi komparsistou –
samozvancem. Odmûnou mi bylo to,
Ïe jsem byl na plátnû necelé dvû vteﬁiny. Od chvíle, kdy vylezu z tramvaje aÏ do doby, neÏ se dostanu na okraj
filmového plátna a zmizím.
S protagonisty tohoto snímku Adinou Mandlovou a Oldﬁichem Nov˘m
jste se tehdy nesetkal?
S Oldﬁichem Nov˘m jsem se setkal
tak, Ïe se mi podepsal do památníku,
kter˘ jsem si tehdy narychlo poﬁídil,
a kter˘ mi pak nûkdo ukradl. Tehdy
ani jeden z nás netu‰il, Ïe po nûm
zdûdím divadlo a Ïe se bude jednat
i o jeho spolupráci se Semaforem.
Z té nakonec, bohuÏel, se‰lo.
Jak ãasto se dnes vracíte k reklamû, u které jste zaãínal?
Hlavnû v souvislosti s na‰ím divadlem. Reklama je skuteãnû moje
pÛvodní profese, zaãínal jsem
v reklamních atelierech B a R, tedy
Burjanek a Remo. A kdyÏ se u nás po
Listopadu 89 zaãaly toãit reklamy,
natoãil jsem jako jeden z prvních
reklamu na nûjak˘ prací prá‰ek. Hned
se na mû sesypala hromada v˘tek! Jak
pr˘ jsem si nûco takového mohl dovolit, a Ïe jsem klesl pûknû hluboko. Já
jsem ani nevûdûl, Ïe klesám hluboko.
Jak jsem ﬁekl, reklama byla moje
pÛvodní profese a nevûdûl jsem, Ïe je
to nûco tak zavrÏeníhodného. Pak ale
zaãali dûlat reklamu dal‰í a dal‰í, a tak
se to spláchlo. Ov‰em tehdy, hned po
pﬁevratu, jsem to musel schytat.
Osobnû mám moc rád va‰i
reklamní písniãku pro Barvy a laky,
kterou jste nazpíval s Pavlínou Filipovskou. To byl zaãátek ‰edesát˘ch
let…

V bookletu kompilace vám vzdává
hold mimo i rocker Michal Prokop.
¤íká, Ïe va‰e Blues pro tebe (které
kompilaci otevírá) je první ryze
ãesk˘ rock’n’roll…
To je trochu pravda. Úplnû první
rock’n’roll, kter˘ jsem ãesky otextoval, byl Rock Around the Clock od
Billa Haleyho. Tam jsem napsal takovej údernej ãeskej text: Tak jak plyne
ﬁeky proud, tak jak mrak jen umí
plout, jako smetí roky letí, rok, rok,
rok… UÏ díky Voskovcovi jsem se
nauãil respektovat hudbu, a tak se mi
stane, Ïe tﬁeba dvû tﬁetiny ãesk˘ch
slov vylouãím pro text jako nepouÏitelné. A spokojím se s tím zbytkem.
K o m p l e t K d y k o l i v, k d e k o l i v
mapuje i va‰i spolupráci s autory
rÛzn˘ch hudebních ÏánrÛ. Jedním
z nich je divadelník a b˘val˘ ministr kultury Pavel Dostál.
Pavel Dostál mûl vÏdycky rád
Semafor, dokonce to divadlo, které
mûl je‰tû v Olomouci, dûlal pod

semaforsk˘m vlivem. VÏdycky se ke
mnû hlásil. Byl to taky jeden ze dvou
ministrÛ kultury, kteﬁí Semafor proÏívali. Tím druh˘m byl Pavel Tigrid.
Oba dva Pavlové nás mûli rádi, nevynechali jedinou na‰i premiéru a posílali nám velké kytice. KdyÏ pﬁed
nûkolika lety vycházely písniãky
Dostálova divad˘lka, poÏádali mû,
abych nûjaké nazpíval. S chutí jsem
to udûlal.
A dal‰ím jménem z v˘bûru je
Kapitán Kid, ikona trampské
a country hudby.
Toho jsem si zase objevil já. Jeho
písniãky jsem mûl rád. On byl vynikající textaﬁ! Obdivoval jsem, jak
zacházel s ãe‰tinou i jeho vtipnost.
Nûkdo nás dal dohromady, uÏ ani
nevím, kdo, a ﬁekli jsme si, Ïe
bychom spolu mohli vydat desku.
A taky jsme ji vydali. Jmenovala se
Zpovûì unaveného klauna.
Jak rád pí‰ete písniãky pro jiné
interprety?
Jsou písniãky, které bych si samozﬁejmû nejradûji zazpíval sám. A teì
k narozeninám jsem si je zazpíval.
Jsem notorick˘ neslaviã, to se o mnû
ví. KdyÏ uÏ ale musím slavit, jako
dárek si zpívám písniãky, které mi
osud odepﬁel, i kdyÏ bych si je byl
rád zazpíval. Oslavy v Semaforu je‰tû
snesu. Nabízeli mi ale tﬁeba koncert
v O2 arénû, a to jsem s díky odmítl.
Poﬁadatelé to jistû mysleli dobﬁe, ale
nechat se oslavovat takhle ve velkém, to není mÛj styl.
Dokument, kter˘ o vás natoãil
reÏisér Jiﬁí Vondrák v produkci spoleãnosti Zámek LiteÀ, jste ale asi rád
pﬁijal…
Îe o mû spoleãnost Zámek LiteÀ
nechala natoãit hodinov˘ film, to je
pro mû veledar. Film o sobû jsem
k narozeninám je‰tû nikdy nedostal.
Byl jsem potû‰en. Musím ﬁíct, Ïe jak
Zámek LiteÀ tak Supraphon se ke
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mnû zachovaly tak velkoryse, Ïe si to
ani nezaslouÏím.
A taky poﬁád pilnû skládáte!
To ano, i kdyÏ se to o mnû moc neví.
Mám na kontû stovky písní, nejen
tﬁeba Pramínek vlasÛ. I kdyÏ i u téhle
písniãky je obãas sly‰et, Ïe jsem ji
nesloÏil já, ale Jiﬁí ·litr. TakÏe ano,
skládám. A pﬁed nûkolika dny jsem
v Klatovech dosáhl svého skladatelského vrcholu: sám jsem se sloÏil!
Pane Such˘, je je‰tû nûco, co byste
rád udûlal, ale ﬁíkáte si, Ïe k tomu
je‰tû nedozrál ãas?
Takhle ani ne. Ale rád bych je‰tû
natoãil nûjak˘ dobr˘ film. Ke v‰em
filmÛm, které jsem udûlal – není jich
mnoho, ale pár jo – mám v˘hrady.
Ani jeden nepovaÏuju za stoprocentní. Rád bych natoãil nûjak˘ stoprocentní. Ale to uÏ se mi asi nepovede.
Va‰i novou kompilaci zakonãuje
píseÀ KdyÏ je mi nejhÛﬁ, která vznikla po povodních v roce 2002. Co si
zpíváte dnes, kdyÏ vám je nejhÛﬁ?
Musím ﬁíct, Ïe mi uÏ dlouho nejhÛﬁ nebylo; jedinû snad, kdyÏ jsem
pﬁi‰el o nûkoho blízkého. Znám ale
spoustu lidí, kter˘m je nejhÛﬁ kaÏdou chvíli – a nemuselo by b˘t,
kdyby nechtûli.

Foto © Josef Sekal

vat. Îe dûlám to, co vyt˘kám mnoh˘m kritikÛm. Tûm, které rozeznám
uÏ na první pohled: zatímco ostatní
se v divadle smûjí, oni sedí bez v˘razu a snaÏí se mû naãapat na ‰vestkách. A právû to dûlám dneska i já
vÛãi tûm star˘m filmÛm nebo komikÛm ze staré doby.
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HANA HEGEROVÁ 85
Supraphon mapuje pozoruhodnou hudební cestu legendární šansoniérky kompletem deseti CD
Zahraniãní kritici ji naz˘vali
„dámou ‰ansonu“, „Piaf z Prahy“
nebo také „‰ansoniérkou se slovanskou du‰í“. ·iroké publikum i odbornou kritiku zaujala pﬁedev‰ím schopností vybírat si do svého repertoáru
kvalitní písnû s obsahem, které dokázala jedineãnû a neopakovatelnû
interpretovat. Hana Hegerová 20.
ﬁíjna 2016 oslaví pûtaosmdesátiny.
Supraphon k této pﬁíleÏitosti vydává
v˘pravn˘ 10CD-box, jenÏ shrnuje na
osmi CD její ãeskou albovou tvorbu
od roku 1966, doplnûnou o dva premiérové disky, které obsahují nûmeckou koncertní nahrávku s verzemi
písní dosud nesly‰en˘mi, a v˘bûr
singlÛ a EP desek z ‰edesát˘ch let.
Titul vydává Supraphon 7. ﬁíjna pod
pﬁíznaãn˘m názvem Cesta a s upﬁesÀujícím podtitulem Písnû z let 1966
aÏ 2016. Tento komplet deseti CD je
více neÏ jen krásnou vzpomínkou. Je
pln˘ znamenité muziky, jejíÏ platnost není ãasovû ohraniãena.
Celkem osm studiov˘ch alb
v novém kompletu Hana Hegerová –
Cesta/ Písnû z let 1966–2016 pﬁipomíná velkou domácí kariéru zpûvaãky, která zmûnila populární hudbu
v umûní. Od semaforsk˘ch dob po
závûreãnou studiovou práci je to
sestava skladeb, vzdálen˘ch ãasté tri-
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vialitû tohoto oboru. K albov˘m záznamÛm z pûti dekád jsou novû pﬁidána dvû CD v úloze mnohem v˘znamnûj‰í neÏ jen bonusové. Dokumentem
o podobû zahraniãních koncertních
vystoupení Hany Hegerové je premiérovû zpﬁístupnûn˘ záznam koncertu
z roku 1994 v Renitenztheater ve
Stuttgartu. Zachycuje zpûvaãku ve
v˘teãné formû, kterou doprovází
dokonale sehrané duo klavíristy
Petra Maláska a kontrabasisty Roberta Balzara. Komunikace s publikem
v nûkolika písÀov˘ch jazycích
a podíl ãeského repertoáru dokazují
mezinárodní univerzálnost Hegerové

i její mimoﬁádn˘ úspûch u zahraniãního publika, kter˘ není u na‰ich
zpûvákÛ populární hudby aÏ tak
obvykl˘.
Desát˘m diskem, kter˘ doplÀuje
nov˘ komplet Cesta, je speciální
kompilace sestavená pﬁedev‰ím ze
singlov˘ch nahrávek z let 1960 aÏ
1969. Vedle klasick˘ch semaforsk˘ch

písní tu jsou i ty se Smetáãkovci,
z Bratislavské lyry a i jiné, mírnû
pozapomenuté ãi raritní nahrávky.
10CD-box doprovází booklet s vybran˘mi fotografiemi a dobov˘mi texty
z obalÛ alb.
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HANA ZAGOROVÁ
O LÁSCE
O Lásce. Příznačně s velkým L. Tak se jmenuje
nové album Hany Zagorové. Fanoušci na ně
čekali netrpělivě a paní Hanku odměnili tím,
že deska po týdnu stanula na špici co do
prodeje alb na našem trhu.

Foto © Anna Kovačič
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Stálice ãeské populární hudby
spojila pﬁi práci na nové desce síly
jak se sv˘mi léty provûﬁen˘mi autory, tak i s tûmi, kteﬁí pro ni psali
poprvé. Je obdivuhodné, jak se
v‰ichni strefili. I kdyÏ, samozﬁejmû,
nade v‰ím trÛní charakteristická,
originální a pﬁíjemná interpretace
jedné z na‰ich nejoblíbenûj‰ích zpûvaãek. Vzniklo album, které s noblesou oslavuje zpûvaããiny kulaté narozeniny. V‰echno nejlep‰í u nûj
budou zaÏívat v‰ichni, kdo je budou
poslouchat. Na místû je ale pﬁedev‰ím pﬁání druh˘m smûrem: v‰echno nejlep‰í vám, paní Zagorová!
Tû‰íte se vÏdycky z nového alba
jako va‰i fanou‰ci, nebo to berete
jako samozﬁejmost, rutinu, jako
dal‰í z va‰ich desek?
Nikdy bych si nedovolila brát to
jako rutinu. Posun je moÏná jenom
v tom, Ïe vy jste teì tu desku sly‰el
poprvé, kdeÏto já jsem se ji pomûrnû

dlouho uãila. TakÏe ty prvotní pocity
mám uÏ za sebou a beru ji jako uzavﬁen˘ balíãek.
Asi balíãek se v‰ím v‰udy, vãetnû
obalu a v˘pravy.
To urãitû. VÏdyÈ jsem nejdﬁív
musela ty fotky na obal nafotit, pak
poschvalovat, poprosit o nûkteré
úpravy a vyjádﬁit se i k barvû pﬁebalu. U takov˘ch záleÏitostí b˘vám ale
ráda.
Hodnû si dáváte záleÏet na spolupracovnících, na autorech písniãek,
které zpíváte. Jak to dûláte, Ïe se
v‰ichni dokáÏí tak pﬁesnû strefit do
va‰eho vkusu, do va‰ich pocitÛ?
To nevím. Ale uÏ vím, jak dûlám to,
kdyÏ ony autory interpretuju. To je
ten spoleãn˘ jmenovatel. Tím, Ïe
jsem jedin˘ interpret jejich písniãek,
dávám jim takovou, ﬁekla bych, pentli na kabátku. A to ty písnû spojuje.
KaÏdopádnû bych je ale nikdy nezpí-

vala, kdyby se do mého vkusu nestrefily. Jsem ráda za to, jaké písniãky mi
autoﬁi poslali. Dokonce jich bylo asi
o polovinu víc, takÏe se v‰echny na
desku neve‰ly. Omlouvám se tak
tûm, jejichÏ písnû jsem uÏ na album
zaﬁadit nemohla.
Máte ty, které se neve‰ly, schované
pro pﬁí‰tû?
Ne, ãestnû jsem je vrátila. Ony se
jim tﬁeba budou je‰tû hodit. AÈ uÏ pro
nû samotné nebo pro jiné interprety.
Byla by ‰koda, kdyby zÛstaly zavﬁené
v ‰uplíku.
Nûkteﬁí z va‰ich autorÛ moÏná
trochu pﬁekvapí – tﬁeba RadÛza. Ty
její písniãky, mám pocit, z desky tro‰ku vyboãují, nejsou to písnû autora
zbûhlého v Ïánru popmusic.
A pﬁedstavte si, Ïe to byly asi první
dvû písniãky, o kter˘ch jsem byla
pﬁesvûdãená, Ïe na moji desku pﬁijdou. Byly mi velmi blízké, zdálo se

mi, Ïe bych je klidnû mohla napsat
sama.
KdyÏ jsme u toho – na desce máte
jedin˘ vlastní text. Proã jich není
víc?
UÏ by se neve‰ly. Tûch písniãek
bylo dost a autoﬁi je udûlali vãetnû
textÛ. A to je fajn. Jejich rukopis tak
je znatelnûj‰í a písniãky celistvûj‰í.
Zpátky k RadÛze. V jedné z jejích
písniãek na va‰í desce se zpívá: kde
ztratil se klíã od dûtství já hledám
kde se dá. Hledáte i vy, stejnû jako
RadÛza, klíã od dûtství? Vracíte se
tam?
Nevím, jestli se RadÛza vrací do
dûtství; mohl to b˘t jen takov˘
momentální v˘let, hledání nálady.
Netroufla bych si ﬁíct, jak ãasto se
RadÛza tímhle tématem zaobírá. Já
sama se jím ãasto nezaobírám, ale jako
v˘let je to téma ãistokrevné a plnohodnotné. Je to prostû krásn˘ v˘let.
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MoÏná by ãlovûk oãekával, Ïe si
s RadÛzou zazpíváte spolu…
Víte, já jsem nechtûla dûlat desku
duetÛ, od zaãátku to mûla b˘t deska
sólová. A obecnû – duety zase aÏ tak
nemiluju.
âím vás oslovili dal‰í autoﬁi?
Nûkteﬁí mû v dobrém pﬁekvapili.
Tedy – pﬁekvapily mû jejich písnû.
Tﬁeba text Tygra v hotelu od Davida
Dvoﬁáka. Musím ﬁíct, Ïe i kdyby ta
písniãka byla o nûco hor‰í, opakuji –
kdyby byla, tak bych ji vzala. Ten text
je úÏasn˘, pro moje ucho a moji du‰i
naprosto nevídan˘. Absolutnû mû
ohromil. KaÏd˘m slovem. UÏ u první
vûty jsem si ﬁekla: proã je to tak dlouhé? VÏdyÈ takhle by se mohla jmenovat celá deska!
V tom textu zpíváte, Ïe proÏíváte
„takovou celkovû pomaãkanou chvíli“. Máte nûkdy takové chvíle?
Urãitû jsem je nûkdy v Ïivotû zaÏila, ale kdybych teì mûla jmenovat
jednu, nevzpomnûla bych si. Je to
takov˘ pocit: z celkovû pomaãkané
chvíle vyvûrá nostalgie, trocha studu,
trocha ne‰tûstí z nûjakého vztahu…
Prostû jde o celkovû pomaãkanou
chvíli. Musím se vrátit k tomu, co uÏ
jsem ﬁíkala: ten text a ty obraty jsou
nádherné, mnohovrstevné. Opravdu
mû okouzlily.

‰patném slova smyslu. Mám pocit
jakéhosi Ïivotního vlání. A to mám
ráda.
Ve stejné písniãce si pí‰ete deníãek. Pí‰ete si ho i ve skuteãnosti?
Ne, deníãek jsem si nikdy nepsala,
ale moÏná jsem urãitá období svého
Ïivota uzavírala básniãkou. Básniãky
jsem psala vÏdycky.
A pﬁijde v nejbliÏ‰í dobû nûjaká
kniha va‰í poezie?
Myslím, Ïe ne. To bych se potﬁebovala nûkam za‰ít, navíc bych potﬁebovala b˘t podobnû naladûná, jako
jsem byla tehdy, kdyÏ jsem udûlala
kníÏku básniãek a písÀov˘ch textÛ.
Teì to ladûní nemám.
Po t˘dnu se va‰e album O Lásce
ocitlo na prvním místû, co se t˘ãe
prodeje desek u nás. To musí b˘t asi
úÏasn˘ pocit.
Je. Jsem moc pﬁekvapená, ale urãitû je to i dílo mého narozeninového

koncertu v Lucernû. Tam se deska
objevila. A taky mí skalní fanou‰ci
si album koupili hned ten první
t˘den.
Zmínila jste velk˘ koncert
v Lucernû. To asi nebyla celkovû
pomaãkaná chvíle…
Pro mû byl ten koncert nádhern˘.
Jak pÛsobil na lidi, to musí ﬁíct ti,
kteﬁí tam byli, i kdyÏ i to se dá tro‰ku
odhadnout z toho, jaké ovace mi tam
pﬁipravili. Byla to opravdu krásná
oslava narozenin; i kdyÏ já na narozeniny nevystupuju, opravdu nikdy.
I teì jsem si obãas ﬁekla: dûlám
dobﬁe, Ïe vystupuju zrovna v den
sv˘ch narozenin? Po koncertû jsem si
musela ﬁíct, Ïe jsem dobﬁe udûlala.
Bylo to opravdu hodnû krásné. Tenhle záÏitek budu mít v du‰i uloÏen˘
uÏ napoﬁád.
A vedle vás moÏná i Karel Gott; vy
jste vlastnû stála u jeho velkého
návratu po nemoci.

Jsem moc ráda, Ïe Karel pﬁijal
moje pozvání, Ïe o tom vÛbec uvaÏoval. Nikdo jsme samozﬁejmû do
poslední chvíle nevûdûli, jak to
dopadne, vÏdyÈ stát se mohlo opravdu cokoliv. Nic se nestalo, Karel pﬁi‰el v úÏasné formû, úÏasnû naladûn
a byl bájeãn˘.
Album O Lásce vychází i jako
elpíãko…
To pro mû mûlo b˘t pﬁekvapení
a povedlo se. Moc si toho váÏím.
KdyÏ si vezmete do ruky elpíãko
a cédéãko, ten vjem je rozdíln˘. Toho
elpíãka je prostû víc.
Budete mít nûjaké speciální turné
na podporu nové desky?
Speciální ne, koncerty dûlám neustále. A kaÏd˘ mûsíc na nû budu
postupnû zaﬁazovat tﬁi, ãtyﬁi nové
písniãky. UÏ proto, abych vidûla, jak
na nû lidi reagují, kdyÏ je zpívám na
pódiu.

A dal‰í pﬁekvapení, která vám
va‰i autoﬁi pﬁichystali?
Podobnû jsem byla pﬁekvapená
u písniãky Martina Chodúra, Ondﬁeje Brzobohatého nebo Michala
HrÛzy. A samozﬁejmû se mi líbily
i písniãky od m˘ch osvûdãen˘ch
bardÛ, Jiﬁího Bﬁezíka, Jiﬁího ZmoÏka
a Petra Maláska. Jinak je ale ta deska
nová ‰Èáva. Díla nov˘ch lidí, kteﬁí mû
pﬁekvapili sv˘m talentem. NemÛÏu
v‰echny jmenovat, ale platí to
o v‰ech. A to je krásné.

Hloubku má vût‰ina písní téhle
desky. Dá se o ní ﬁíct, Ïe je hodnû
‰ansonová?
Vûﬁím, Ïe takhle mÛÏe pÛsobit.
·ansonovou desku bych si ale pﬁedstavovala je‰tû pomalej‰í a je‰tû hlub‰í. (smích)
Trochu osobnû. Na desce je i písniãka Je tady podzim. To je právû
teì aktuální. Máte ráda podzim
nebo jste dítû léta, slunce a tepla?
Mám moc ráda podzim! Ono se
ostatnû ﬁíká, Ïe kdyÏ se ãlovûk v nûjakém období narodí, je mu naklonûn.
Já jsem záﬁijová, a podzim opravdu
miluju. KdyÏ se zaãne barvit listí,
pﬁichází nostalgie. I na mû, ale ne ve
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Hodnû dÛleÏitá je vÏdycky úvodní
píseÀ cédéãka; ãlovûk pﬁijde do
obchodu, nechá si pustit desku
a usly‰í jako první právû ji. Jak
tûÏké bylo vybrat na va‰e album
O Lásce právû úvodní song?
V podstatû jsem vûdûla, Ïe to bude
titulní písniãka Ondﬁeje Brzobohatého. I kdyÏ jsem vûdûla, Ïe kdyby se
objevil jako první nûjak˘ ‰lágr, nûjaké lalala, bylo by pro lidi jednodu‰‰í,
kdyby usly‰eli jako první právû ten
‰lágr. Ale písniãka Ondﬁeje Brzobohatého má hloubku. Je to krásná
hudba i krásn˘ text.
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RADEK TOMÁŠEK DŮM NA NÁROŽÍ
TO NEJLEPŠÍ 1974–2016
V roce zpûvákov˘ch sedmdesátin
vychází v˘bûr jeho nejvût‰ích hitÛ
a nov˘ch nahrávek! Jeden z nûkolika inÏen˘rÛ v Rangers/Plavcích
(hrál a zpíval tam v období
1966–1973) se vydal na sólovou
dráhu v polovinû sedmdesát˘ch let
a od té doby úspû‰nû zásobuje
fanou‰ky melodick˘mi písniãkami.
V jeho repertoáru najdete cover
verze trvalé popularity, napﬁíklad
Zpíval jen rokenrol, nic víc (Smokie), Srdce (Sutherland Brothers),
Tvoje snídanû, Cesta zpátky ãi AÏ mi
stáﬁí… (Jim Croce), Zimní les (Don
McLean) nebo Jen s ní (José Feliciano), do ãe‰tiny otextované samotn˘m Tomá‰kem, Janem KrÛtou ãi
Eduardem Kreãmarem. V pﬁitaÏlivém stylu na pomezí akustického
písniãkáﬁství a rocku ov‰em ãasto
zabodoval také vlastními ãi obecnû
domácími písniãkami. Îádná jiná,
Pod ‰edou oblohou, Dvacetiletá,
Dokud tû nepotkám, DÏínová láska
nebo titulní DÛm na nároÏí, s texty
mj. Miroslava âerného nebo Vladimíra Po‰tulky, jsou jen mal˘m kouskem rozsáhlého seznamu.
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Radek Tomá‰ek, tradiãnû skromnû
a zdánlivû nenápadnû, s velmi pﬁíjemn˘m ohlasem stále hraje a zpívá.
Obãas sólovû, ãasto v duu se synem,
ale také s kapelou Simply The Four.
Právû v této konstelaci letos natoãil
ﬁadu nov˘ch nahrávek, zachycujících písnû jiÏ koncertním testem
nadûjnû provûﬁené. Tato jubilejní
kolekce tak nabízí zajímavou sestavu více neÏ tﬁiceti písniãek oblíben˘ch uÏ nûkolik dekád, ale také tûch
zcela ãerstv˘ch. Nestárnoucí romantik s kytarou, folkrock s puncem
trvalé kvality.
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RADŮZA VYDÁVÁ SOUNDTRACK K FILMU
TENKRÁT V RÁJI
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Hudbu k novému ãeskému filmu
Tenkrát v ráji, kter˘ je dramatick˘m
pﬁíbûhem legendárního horolezce
Josefa Smítka a jeho druhÛ, popraven˘ch nacisty v Terezínû, vytvoﬁila
písniãkáﬁka RadÛza. Film pojednává o svobodû ve zl˘ch ãasech a není
jen vyprávûním o pﬁátelství na lanû
v tûÏk˘ch dobách nûmecké okupace,
ale pﬁedev‰ím o víﬁe a nadûji v lep‰í
budoucnost. Hudbu nahrála RadÛza
s Janáãkovou filharmonií, kytaristou Josefem ·tûpánkem, akordeonistou Petrem Sam‰ukem, rakouskou

sopranistkou Nikola Proksch
a Dechovou hudbou Václava Uhlíﬁe.
V titulní písniãce ji na housle doprovodil Jan Cidlinsk˘ a na bicí nástroje David Land‰tof. Soundtrack vydává RadÛza Records na CD i digitálnû
a dostává se do distribuce Supraphonu. Premiéra filmu Tenkrát
v ráji bude 27. ﬁíjna.
Ve filmu Tenkrát v ráji zní nejenom stejnojmenná píseÀ, kterou na
Ïádost scenáristy Josefa Urbana
napsala písniãkáﬁka uÏ pﬁed nûkolika lety, ale také asi ãtyﬁicet minut

symfonické hudby, jejíÏ autorkou je
právû RadÛza. Hlavní ãástí filmové
hudby jsou motivy z písnû Tenkrát
v ráji, která je ve filmu v úplnû nové
symfonické verzi s klavírním doprovodem. Zaznívají tu motivy symfonické i komorní. „VÏdycky jsem
chtûla zkusit udûlat filmovou
hudbu. KdyÏ dostanete takovou
nabídku, tak to prostû musíte pﬁijmout, to se nestává kaÏd˘ den,“
uvedla RadÛza. Na orchestraci písniãkáﬁka spolupracovala se svou
b˘valou spoluÏaãkou z konzervatoﬁe
Janou Vörö‰ovou. „Rozepsala jsem
do not melodie, harmonii a vytvoﬁila formu. ¤ekla jsem, kde bude hrát
hoboj, klavír, housle kde flétna,
a Jana to pak rozepsala,“ popsala
vznik filmové hudby RadÛza.
âesko-slovensk˘ koprodukãní
film Tenkrát v ráji spisovatele, scenáristy a producenta Josefa Urbana,
kter˘ na sebe jiÏ dﬁíve upoutal
pozornost filmy HabermannÛv ml˘n
a Sedm dní hﬁíchÛ, volnû vypráví
pﬁíbûh dramatického osudu ãeského
horolezce Josefa Smítky a jeho
druhÛ, popraven˘ch nacisty
v dubnu 1945 v Terezínû. Film se
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natáãel od minulého roku a obsahuje i ﬁadu autentick˘ch horolezeck˘ch scén, které vznikaly ve slovensk˘ch Tatrách i v prostﬁedí skalních
mûst âeského ráje. V hlavní roli
Josky debutuje olympijsk˘ medailista a mistr svûta ve vodním slalomu
Vavﬁinec Hradilek. V dal‰ích rolích
se pﬁedstaví Vica Kerekes, Jan
Budaﬁ, Miroslav Etzler, Ondﬁej
Havelka, Simona Sta‰ová, Jürgen
Heinrich, Ladislav Mrkviãka, Petr
·míd, Petr Buchta a dal‰í. Na reÏii
spolupracovali Peter Pálka a Dan
KrzywoÀ. Hlavním kameramanem
je Luká‰ Teren, kost˘mní v˘tvarnicí
EvÏenie RáÏová a hudbu zkomponovala RadÛza.
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ZDENĚK SVĚRÁK A JAROSLAV UHLÍŘ
NACHYSTALI PRO SVÉ NEJLEPŠÍ
PÍSNIČKY NOVÝ KABÁT
Spolupráce dvou mimoﬁádn˘ch
osobností – ZdeÀka Svûráka (textaﬁe)
a Jaroslava Uhlíﬁe (hudebníka) – trvá
jiÏ déle neÏ 40 let. V plodném pﬁátelství vytvoﬁili stovky písní, z nichÏ
velká vût‰ina okamÏitû získala oblibu
v nej‰ir‰ích vrstvách publika dûtského i dospûlého. Kromû písniãek, pﬁipravovan˘ch pro televizní Hodiny
zpûvu, jimiÏ se kaÏdoroãnû oslavují
v âechách Vánoce, vzniklo v jejich
tvÛrãí dvojici i mnoho úspû‰n˘ch filmov˘ch písní.
Supraphon vydává v pátek 27. ﬁíjna
2016 nové album s pﬁíznaãn˘m
názvem Zdenûk Svûrák & Jaroslav
Uhlíﬁ – Ty nejlep‰í písniãky v novém
kabátû. Jde o v˘bûr písní, které si

posluchaãi nejãastûji Ïádají na koncertech kapely Fredyho Bittnera, s níÏ
pravidelnû koncertuje Jaroslav Uhlíﬁ.
Ten vût‰inu písní také novû nazpíval.
V jeho interpretaci dostávají tradiãnû
známé texty ZdeÀka Svûráka náhle
jakoby netu‰ené v˘znamy, posluchaã
je zaujat neãekanou podobou jiÏ klasické písnû.
„Se ZdeÀkem Svûrákem máme
spoleãnû rádi tvorbu Karla Ha‰lera,
Voskovce a Wericha, ·litra a Suchého. To jsou lidi, kteﬁí psali pro lidi,
aby si to mohli zpívat. KdyÏ nûkdo
hraje píseÀ Îivot je jen náhoda, tak
ho nevidíte, aby ãetl text, díval se do
not. KaÏd˘ ji zná zpamûti. Tak to jsou
na‰i vzorové. A co se t˘ká dûtského

publika, se ZdeÀkem Svûrákem
máme takovou filozofii, Ïe dítû není
rádo, Ïe je dítû, to je jen omyl dospûl˘ch. KdyÏ se zeptáte desetiletého
kluka, jestli je ‰Èasten, Ïe je dûcko,
tak kdyby vám odpovûdûl popravdû,
tak si to nepﬁejte sly‰et, protoÏe on to
dûtství bere jako ‰lamastiku. Proto
Zdenûk pí‰e ty texty tak, Ïe jsme si
vûdomi toho, Ïe dûti vlastnû nechtûjí
b˘t dûtmi. Písniãka se nesmí ‰i‰lat,“
uvedl Jaroslav Uhlíﬁ o své tvorbû se
ZdeÀkem Svûrákem.
Na novém albu Ty nejlep‰í písniãky v novém kabátû kromû Jaroslava
Uhlíﬁe usly‰íte i ZdeÀka Svûráka,
Fredy Bittnera a Janu Koutovou.
Kromû Hodin zpûvu nahrávky pﬁipo-
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menou také filmy, v nichÏ nûkteré
písnû zlidovûly: AÈ Ïijí duchové;
Princové jsou na draka; Tﬁi veteráni;
Vrchní, prchni; Lotrando a Zubejda;
Kolja a Vratné lahve.

ZDENĚK SVĚRÁK & JAROSLAV UHLÍŘ
Ty nejlepší písničky v novém kabátě tracklist:
Zavolejte stráže • Severní vítr • Skřítkové tesaři
Hajný je lesa pán • Dělání • Hlupáku, najdu tě
Kdyby se v komnatách • Statistika • Skálo, skálo
Pod dubem, za dubem • Když se zamiluje kůň • Datel
Neopouštěj staré známé • Ať smolařům je hej
Ani k stáru • Když sovy loví • Chválím tě, země má
Jestli to nebude láska • Elektrický valčík • Není nutno

JAROSLAV UHLÍŘ S KAPELOU
koncerty do konce roku:
05. 11. Plzeň – Beseda 15 h
22. 11. Chrudim – divadlo 19 h
24. 11. Kaplice – KD – 19 h
27. 11. Čelákovice – KD 16 h
10. 12. Praha – Hybernia – 10.30 h

Foto © Martin Kubica

www.jaroslav-uhlir.cz
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PODZIM PŘEJE AUDIOKNIHÁM!
Supraphon vydává Saturnina, Ztracený svět i Vítka na výletě…
Proã jsou audioknihy poslední
dobu tak úspû‰né? ProtoÏe podporují
soustﬁedûní a koncentraci. Bez nich je
poslech nemoÏn˘. Audioknihy pﬁedev‰ím dûtem usnadÀují cestu ke kníÏkám, neboÈ je‰tû pﬁed tím, neÏ se
nauãí ãíst, probouzí v nich radost
z literatury. JiÏ se ví, Ïe poslech audioknihy není pasivní pﬁíjem. Je naprosto srovnateln˘ s ãetbou, protoÏe vnitﬁní pﬁedstavivost pracuje na plné
obrátky, nic jí není dodáno opticky.
V ﬁíjnu Supraphon vydá hned tﬁi
nové audioknihy, které potû‰í dûtské
posluchaãe, ale i milovníky humoru.
Posluchaãi se mohou tû‰it na v˘teãnou audiopodobu Jirotkova Saturnina, na dobrodruÏn˘ Ztracen˘ svût,
jehoÏ autorem je Arthur Conan Doyle
a také na dûtskou klasiku Vítek na
v˘letû Bohumila ¤íhy.
Saturnina ZdeÀka Jirotky
naãetl Svatopluk Bene‰
Tato nahrávka z archivu Supraphonu z roku 1990 dosud nikdy
nevy‰la na vinylové LP ani CD
(pouze na audiokazetû v roce 1994).
Jde pﬁitom o mimoﬁádn˘ pﬁednes
pﬁedstavitele u‰lechtilého herectví

Svatopluka Bene‰e, ãtoucího dílo
klasika inteligentního humoru ZdeÀka Jirotky. Prvotina Saturnin se stala
okamÏitû jednou z nejoblíbenûj‰ích
knih ãesk˘ch ãtenáﬁÛ. Sentence
a ãiny sluhy Saturnina, které provádí
s ledov˘m klidem a váÏnou tváﬁí,
sv˘m such˘m humorem pﬁipomínají
vrcholná díla anglického humoristické literatury. Svatopluk Bene‰ pﬁesnû
vystihl ono jemné pﬁedivo suchého
humoru, z nûhoÏ je Jirotkovo dílo
utkáno, a drÏí jej v pﬁesné intenci
dobﬁe vychovaného ãeského gentlemana, kter˘ pﬁedpokládá inteligent-

ního posluchaãe, jemuÏ mnohdy
staãí jen napovûdût.
PÛvabná dûtská kníÏka Bohumila
¤íhy oÏívá ve zvukové dramatizaci
Ve zvukové podobû Vítek na v˘letû
úãinkují Zdenûk Dítû, Jan Seifert
a Josef Barvínek. Vyprávûní je podáno jazykem srozumiteln˘m i mal˘m
dûtem. Knihy autora Bohumila ¤íhy
patﬁí jiÏ po nûkolik generací k oblíbené ãetbû pro nejmen‰í a jejich kvalitu
provûﬁil ãas. Jako bonus právû vydávaného CD jsou zaﬁazeny i dva pﬁíbûhy z dal‰ích titulÛ tohoto spisovatele

DobrodruÏná v˘prava A. C. Doylea
Ztracen˘ svût
I kdyÏ v˘prava do Ztraceného svûta
vy‰la poprvé kniÏnû v ãe‰tinû v roce
1919, dokáÏe i dnes nadchnout malé
a velké ãtenáﬁe a posluchaãe. Supraphon vydává na CD dramatizaci
z roku 1995 ve skvûlém hereckém
podání Rudolfa Pellara, Borise Rösnera, Jana Pﬁeuãila, Sylvy Sequensové a dal‰ích vynikajících hercÛ.
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POHÁDKOVÍ
KAMARÁDI
Zdenûk Smetana byl malíﬁ, grafik, ilustrátor, reÏisér, animátor
a scenárista. Vûnoval se pﬁedev‰ím tvorbû pro dûti. Natoãil víc neÏ
400 filmov˘ch pohádek, ilustroval ﬁadu pohádkov˘ch knih. Je autorem v˘tvarné podoby oblíben˘ch pohádkov˘ch postaviãek: skﬁítkÛ
Kﬁemílka a VochomÛrky (Pohádky z mechu a kapradí), Rákosníãka,
malé ãarodûjnice, psÛ ·taflíka a ·pagetky, medvûdáﬁe Kuby Kubikuly, jeho medvídka Kubuly a stra‰idla Barbuchy, i hrdinÛ z pﬁíbûhÛ
Radovanov˘ch radovánek – Radovana, jeho kamarádky Kateﬁinky
a zlého v˘rostka Huga. V archivu Supraphonu patﬁí pﬁíbûhy postav
z pohádek ilustrovan˘ch ZdeÀkem Smetanou k tomu nejlep‰ímu,
co se v posledních desetiletích pro dûti nahrálo. Jiﬁina Bohdalová
kongeniálnû dotvoﬁila hlasy skﬁítkÛ (Kﬁemílka, VochomÛrky
a Rákosníãka) i malé ãarodûjnice, Zdenûk Svûrák dodal svému
Radovanovi (oproti televizní adaptaci) vlastní interpretací je‰tû
vût‰í vtip a radost ze Ïivota, Oldﬁich Vízner si vyhrál s hlasy obou
psÛ (·taflíka a ·pagetky) a Franti‰ek Smolík si vychutnal zvlá‰tû
postaviãky medvûda Kubuly a stra‰idla Barbuchy.

Tento komplet tří CD vychází k narozeninám skřítka Rákosníčka,
jemuž bude v letošním roce 40 let. Jiřina Bohdalová převezme
za nahrávky Rákosníčka
Platinovou desku:
9. listopadu v 16 hodin
v prodejně SUPRAPHON
musicpoint.
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– Honzíkova cesta a O letadélku
Kánûti – v osobitém podání Václava
Postráneckého.
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RADEK BABORÁK MOZARTOVY KONCERTY
PRO LESNÍ ROH – VÝZVA I ODMÉNA
„Kvintet je výzva, ostatní
koncerty jsou za odměnu,“
zamýšlí se přední světový
hornista Radek Baborák
nad skladbami W.
A. Mozarta pro lesní roh.
které spolu s komorním
souborem Baborák
Ensemble uvádí na novém
CD Supraphonu. Je to
půvabná a pohodová
hudba a muzikanti ji hrají
skvěle. A také se zjevnou
chutí a radostí.

Foto © Petr Kurečka

Úvodní skladbu desky, Kvintet pro
lesní roh, housle, dvû violy a violoncello, hrajete v originální podobû,
ostatní jsou upraveny pro malé
obsazení. Mozart napsal hornové
koncerty vesmûs pro rodinného pﬁítele, hornistu Josepha Leutgeba.
Vypadá to, jako by v‰echny byly
u‰ité pﬁímo na míru va‰eho ansámblu. Proto jste si je vybrali ?
DÛvodÛ bylo nûkolik, na prvním
místû ten, Ïe jsme mûli noty, staãilo
pro nû sáhnout. Já je mûl dlouho
v archivu a ãas od ãasu jsme nûkter˘
z koncertÛ v na‰em základním obsazení - lesní roh a smyãcov˘ kvartet –
zahráli na nûjakém men‰ím koncertû,
tﬁeba v kostele, nebo na festivalu.
Mnû i ostatním kolegÛm v souboru se
moc líbí. Koncerty nejsou dlouhé a je
to lehká, jasnû ãitelná hudba: První
vûta má virtuózní prvky, kadence,
druhá je krásná romance, ve tﬁetí vûtû
je efektní lovecká hudba. Posluchaã
hned pozná, „o ãem to je“. I kdyÏ
koncerty sly‰í po prvé, dokáÏe se
s nimi identifikovat,. A tak to má b˘t.
V‰ak jsme s nimi také mûli na koncertech úspûch.
Dodnes se dochovaly písemné záznamy, které svûdãí o pﬁátelství Leutgeba s Mozartem i o ‰piãkování,
které musel hornista od skladatele
sná‰et. Trochu mi ty historky pﬁipomnûly nûkteré scény z Formanova
Amadea…
Jistû, kaÏdého, kdo film vidûl,
hodnû poznamenal pokud jde
o vykreslení Mozartovy nátury.
I kdyÏ víme, Ïe je tam ﬁada historick˘ch nepﬁesností, tﬁeba o vztahu
Salieri – Mozart. Ale pﬁesto je tam
mnohé dokonale vystiÏeno, zvlá‰tû
skladatelova povaha. UÏ léta se díváme se na Mozarta jakoby optikou
Amadea. Hornista Leutgeb v nûm
sice nevystupuje, ale jeho vztah
s Mozartem si i já trochu pﬁedstavuji
podle toho, jak znám Mozarta
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z filmu. Myslím, Ïe s s osobností
a genialitou Mozarta se mnozí museli ãas od ãasu potkávat a utkávat. Ale
muzikanti ho respektovali, mûli
jasno, Ïe je to nûkdo, kdo nûco dokáÏe; umí komponovat, dirigovat od
klavíru, hrát na housle i violu. Tu‰ili,
Ïe jeho dílo pﬁetrvá do budoucnosti.
Va‰e nová deska vzbuzuje pocit
radosti, uvolnûní. Jako by byla
pﬁímo stvoﬁená pro domácí muzicírování ãi pro poslech v útulném prostﬁedí. Cítil jste to podobnû?
Ano, to se mi na tûch skladbách
líbí, právû takhle jsem o nich uvaÏoval. Pﬁedstavuji si, Ïe mohly znít
tﬁeba u MozartÛ doma, kdyÏ k nim
pﬁi‰el pan Leutgeb a dal‰í muzikanti.
MoÏná se nûkdo bude ptát, proã
nejsou - aÏ na tu, která je zaﬁazena
jako první - v originální verzi. Proã
jsme zvolili – jak já to naz˘vám „vídeÀskou“ verzi, tj. úpravy pana
Horvatha. Ale podle mû je to tak
správnû, klidnû se mohou hrát
v men‰ím obsazení, vÏdyÈ i tehdej‰í
praxe taková byla. Myslím, Ïe Mozart
ani dal‰í skladatelé neãekali vÏdy na
to, aÏ je nûjak˘ ‰lechtic osloví, Ïe má
v nedûli koncert, Ïe dá na to tolik
a tolik penûz a kapela musí mít dvacet nebo tﬁicet lidí. Podle mû si ãasto
chtûli zahrát i v malém obsazení,
chtûli sly‰et, jaké to je, jak se to
povedlo, co ten kter˘ nástroj mÛÏe.
A prostû si to zahráli.
Jak si pﬁedstavujete posluchaãe
va‰eho CD?
Chtûl bych, aby na‰e nová deska
nebyla jen pro hornisty, profesionální hudebníky a znalce hudby. Mám
takov˘ sen, kter˘ pramení z m˘ch
vzpomínek na dûtství: ¤ada m˘ch
spoluÏákÛ, jejichÏ rodiãe vÛbec
nebyli muzikanti, mûli doma pár
pûkn˘ch desek váÏné hudby
a poslouchali je. Vidûl jsem to, kdyÏ
jsem byl u nich doma. Slu‰elo se mít
na desce napﬁíklad aspoÀ jednu nebo
dvû Beethovenovy symfonie, k tomu
nûjak˘ BachÛv koncert. A já bych si
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Která z pûti skladeb na albu byla
interpretaãnû nejnároãnûj‰í?
Ze v‰ech nejtûÏ‰í je urãitû Kvintet
pro lesní roh, housle, dvû violy a violoncello, jímÏ cédéãko zaãíná.
Nevím, jestli to Mozart psal taky pro
Leutgeba, moÏná ano, ale tento kvintet je rozhodnû mnohem tûÏ‰í neÏ
v‰echny ostatní koncerty dohromady. V té souvislosti pﬁipomenu jednu
hudebnû historickou zajímavost,
která mÛÏe leccos naznaãit: Je

známo, Ïe Mozart se v PaﬁíÏi potkal
s ãesk˘m hornistou Janem Václavem
Stichem, znám˘m jako Giovanni
Punto. A od nûj mohl sly‰et úplnû
jinou interpretaãní úroveÀ neÏ doma,
tﬁeba od Leutgeba. Stichovi dnes
ﬁíkáme „Paganini na hornu“. Mûl
zcela jiné technické moÏnosti a dokázal je vyuÏívat. Mozart ho musel sly‰et hrát a mohlo ho to ovlivnit pﬁi
komponování hornového partu. Star‰í pﬁítel jeho otce Leugab jistû dokázal svÛj nástroj rozezpívat, ale – a je
to vidût podle nároãnosti ostatních
koncertÛ – jistû takové technické
moÏnosti nemûl. TakÏe je moÏné, Ïe
Mozart svÛj kvintet psal se znalostí
Stichovy hry, tedy s vûdomím, Ïe na
lesní roh se dá zahrát taky nûco
nároãnûj‰ího. Kvintet pro lesní roh,
housle, dvû violy violoncello je
zkrátka pro hornistu v˘zva. A dal‰í
koncerty, jejichÏ technická obtíÏnost

není tak veliká, vnímám jako dárek,
jako odmûnu.
Pﬁipomnûl jste Jana Sticha-Punto,
coÏ pﬁivádí k otázce o ãeské hornové
‰kole. V souvislosti s tímto nástrojem se o ní ãasto mluví. Právem?
Urãitû. Máme to ‰tûstí, Ïe známe
skoro pﬁesnû poãátek rozvoje hry na
loveck˘ – nebo lesní – roh v na‰í
zemi. Jde o první dekády 18. století,
kdy se hrabû ·pork vrátil z PaﬁíÏe
okouzlen tamní módou „lesních“
trubaãÛ. Vyvinuli se z lovcÛ, kteﬁí se
pﬁi obrovsk˘ch královsk˘ch honech
museli dorozumívat troubením signálÛ. Ve Francii se zvuk lesních rohÛ
dostal do orchestru, coÏ byla zásluha
Jeana Babtisty Lullyho. ·porkovi se
to líbilo a bylo mu líto, Ïe na svém
novû budovaném panství nic takového nemá. Proto poslal ãtyﬁi své poddané do PaﬁíÏe, aby se tam nauãili

hrát na lesní roh a aby tam nakoupili
nástroje. Tak to u nás zaãalo. Tradice
byla zaloÏena a nepﬁeru‰enû trvá uÏ
nûjak˘ch tﬁi sta padesát let. ·porkov˘m poddan˘m i jejich následovníkÛm to ‰lo, zaãali zkoumat moÏnosti
nástroje, nûkteﬁí vytvoﬁili i uãebnice.
Konkrétnû Antonín Josef Hampl
napsal první ‰kolu hry na hornu,
podle které se uãily i dal‰í generace.
A jak se u nás stávalo, ti nej‰ikovnûj‰í hráãi ode‰li vût‰inou do Nûmecka,
Itálie, dokonce i do Ruska. Tak se
ãeská hornová ‰kola ‰íﬁila svûtem…
A jak˘ je vá‰ pﬁínos do této tradice?
Zaãnu trochu ze‰iroka. Patrnû jsem
byl první ãesk˘ hornista, kter˘ mûl
v˘znamné pozice v Mnichovské
a Berlínské filharmonii. Nijak to
nezdÛrazÀuji, jen uvádím kvÛli souvislosti: Abych vÛbec mûl moÏnost
se do tûch orchestrÛ dostat, abych

Foto © Lukáš Kadeřábek

pﬁál - i pﬁi vzpomínce na svÛj dûtsk˘
záÏitek, aby ten, kdo si rád poslechne
klasiku, sáhl i po na‰í desce, AÈ si ji
pustí doma, nebo v autû, ãi do sluchátek, kdyÏ bûhá. To je jedno, kde.
Jde mi o to, aby lidé vûdûli, Ïe tu jsou
pro nû taky „hornoví“ Mozarti! Tﬁeba
je ani nemusí zajímat, kdo to hraje,
dÛleÏité je, aby se k nim tahle hudba
dostala a potû‰ila je.
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vyhrál konkursy, musel jsem ãeskou
tradici, „ãeskou ‰kolu“ trochu potlaãit. U nás je totiÏ vyÏadován ponûkud jin˘ zvuk – napﬁíklad pouÏívání
vibrata, urãitá zpûvnost, coÏ
v Nûmecku tolik Ïádáno není. MoÏná
to souvisí s jejich národní povahou.
Tﬁeba Wagner, Strauss nebo Bruckner
vyuÏívají ve sv˘ch skladbách lesních
rohÛ jinak neÏ ãe‰tí skladatelé. SnaÏil jsem se tedy pochopitelnû na konkursech hrát, jak se ode mû oãekávalo – tro‰ku víc jakoby nûmeck˘m stylem, ménû vibrata. Pﬁesto ale vím, Ïe
po skonãení konkursního vystoupení
se hornisté a hráãi na ÏesÈové nástroje museli nejdﬁív poradit, jestli se jim
moje hraní vlastnû líbí. Na‰tûstí se
mû zastali jiní instrumentalisté,
dostal jsem obrovskou pochvalu od
hráãÛ na smyãce a na dﬁevûné nástroje. A ti, kdyÏ bylo tﬁeba, pﬁehlasovali
nebo pﬁesvûdãili pochybovaãe. ¤ekli,
Ïe moje hraní je to pravé. Ïe právû
pﬁes hornu bude fungovat spojení
mezi Ïestûmi, dﬁevûn˘mi dechy - aÏ
k smyãcÛm.

nû podával v˘povûì. Vym˘‰lel jsem
repertoár, úpravy, rÛzné druhy programÛ. Mûnili jsme obsazení, sloÏení
souboru. CoÏ stále pokraãuje. Do
budoucna to vypadá, Ïe urãitû zÛstane jádro - lesní roh a smyãcov˘ kvartet, ale uÏ jsem pﬁidal klavír, plánuji
hoboj, fagot a flétnu. TakÏe to postupnû bude nejspí‰ komorní spolek, od
kaÏdého nástroje jeden hráã.

Asi jste s manÏelkou chtûli, aby
va‰e dûti chodily do ãeské ‰koly,
viìte?
Hlavnû to chtûly dûti. VÏdycky,
kdyÏ jsme v létû pﬁijeli domÛ na Spoﬁilov, star‰í dcera touÏebnû ﬁíkala:
„Tady je tak krásná ‰kola, tam bych
chtûla chodit! A taky babiãka bydlí
blízko…“

Prosadil jste hornu na koncertní
pódia, uskuteãÀujete dramaturgicky
zajímavé projekty na koncertech
i pro natáãení. Pﬁedchozí deska
Baborák Ensemble s hudbou 20. století – MartinÛ, Nielsen, Koechlin byla úplnû jiná neÏ nejnovûj‰í.
Ano, jsou na ní i pozapomenuté
skladby, které nikdo nehraje, tﬁeba
francouzsk˘ skladatel Charles Koechlin. Takové skladby rád objevuji; patﬁí
k mému hudebnímu naturelu, Ïe se
nebojím hrát i neznámé skladby, kdyÏ
v nich najdu hodnotu a vtip.

Pﬁed více neÏ deseti lety jste zaloÏil Baborák Ensemble. Jaké zámûry
vás k tomu vedly?
Nejdﬁív jsme vÛbec nemûli vizi, Ïe
budeme aktivní a vytíÏen˘ soubor,
chtûli jsme si prostû zahrát. První
na‰e koncerty se uskuteãnily v roce
2001, a v té dobû jsem nemûl ãas ani
energii, abych vedl soubor. Ale
v rodinû máme plno muzikantÛ,
moje paní je cellistka, tak je pochopitelné, Ïe jsme obãas spoleãnû hráli.
Svému ansámblu jsem se zaãal váÏnû
vûnovat aÏ v dobû, kdy jsem v Berlí-

Máte teì víc ãasu na Afflautus
Quintet, jehoÏ ãlenem jste od zaloÏení?
Doufám. Tím, Ïe jsem byl v cizinû
a ostatní byli vytíÏení v rÛzn˘ch
orchestrech, nehráli jsme spolu tolik,
kolik bychom chtûli. âasu je poﬁád
málo, moÏná je to i tím, Ïe v‰ichni
máme rodiny. Ale dûti jednou vyrostou, a ãasu bude víc… Jsme poﬁád ve
stejné sestavû, coÏ mimo jiné znamená, Ïe se rychle sehrajeme a funguje
to. KdyÏ tﬁeba del‰í ãas spolu nehrajeme, pﬁi pﬁí‰tím setkání si hodinu

povyprávíme historky ze Ïivota, pak
si zahrajeme, a jde nám to. Ten velk˘
poãet zkou‰ek, kter˘ jsme kdysi mûli
napﬁíklad pﬁed soutûÏí ARD v Mnichovû, v nás poﬁád zÛstává. Jsem
taky rád, kdyÏ nastudujeme nûjakou
skladbu, kterou jsme je‰tû nehráli
a obohatíme ná‰ repertoár.
V listopadu se chystáte s programem Mozartov˘ch hornov˘ch koncertÛ na velké turné do Japonska, je
to ostatnû va‰e oblíbená hudební
destinace. Tvrdíte, Ïe Japonsko je
pro vás hudební ráj. Proã?
Tû‰í mû zájem, kter˘ tam o nás projevují, a také tamní moÏnosti: vybavenost sálÛ, akustika, perfektní zázemí
a servis, profesionalita na vysoké
úrovni. V‰echno funguje. Nûkdy si
ﬁíkám, proã to nemÛÏe b˘t u nás doma.
Mají Japonci poﬁád tak velk˘
zájem o na‰i hudbu a muzikanty?
Ano, a já jsem za japonsk˘ zájem
vdûãn˘. Samozﬁejmû, Ïe hraji tam,
kde je poptávka. A v Japonsku je
poptávka veliká. Jezdím tam od
sv˘ch sedmnácti let, od poãátku jsem
byl velice piln˘. Uãil jsem, nahrával,
hrál s japonsk˘mi muzikanty, se studenty, dirigoval jsem ‰kolní big
bandy i orchestry. Mám radost, Ïe mû
vzal do svého orchestru slavn˘ dirigent SeidÏi Ozawa. Znám tedy japonsk˘ hudební Ïivot i zevnitﬁ, nejen
jednorázovû, sleduji japonské muzikanty, kteﬁí mû berou skoro za svého,
sdílíme ‰atny, vybudoval jsem si tam
dobré vztahy.

Foto © Petr Kurečka

Ta k Ï e h o r n a j a k o m o s t m e z i
nástroji…
Nûco takového. Po konkursu jsem
ov‰em svÛj styl zas zmûnil a hrál po
svém. V˘sledek byl, Ïe v mé hﬁe
do‰lo k jakési fúzi nûmeckého a ãeského stylu. Mûlo to dobr˘ ohlas.
Tím bych asi odpovûdûl na otázku,
co vidím jako svÛj pﬁínos – patrnû je
to právû ono spojení ãeského zpÛsobu hry s nûmeck˘m. Vytvoﬁení vlastního stylu.

Pﬁed nûkolika lety jste se vrátil do
Prahy z prestiÏního angaÏmá v Berlínské filharmonii, kde jste na pozici
pﬁedního sólohornisty. Rozhodoval
jste se k návratu dlouho?
Ano, pomûrnû dlouho, i kdyÏ my‰lenku na návrat jsem mûl poﬁád
nûkde v podvûdomí. Byl jsem si jist˘,
Ïe v tûch kapelách, a v zahraniãí
vÛbec, nezÛstanu aÏ do dÛchodu.
Ale kdy pﬁesnû dám definitivní
v˘povûì, tím jsem si jist nebyl. AÏ
pﬁi‰la urãitá souhra mnoha okolností, která rozhodnutí urychlila. Pak to
‰lo skoro ze dne na den.
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