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MARTA KUBIŠOVÁ SOUL

Foto © Martin Kubica

Marta Kubišová vydala nové album Soul, které označuje za svoji poslední studiovou nahrávku. Neznamená to však
konec jejího koncertního vystupování. Definitivní ukončení pěvecké kariéry si naplánovala až na den svých
75. narozenin 1. listopadu 2017.

Marta Kubišová pokřtila
v novém prostoru
Supraphon Musicpoint své
nové studiové album.
Kmotry alba byli skladatel
a klavírista Petr Malásek
a zpěvačka Aneta
Langerová.

Supraphon udělil Martě
Kubišové za významný přínos
do zlatého fondu vydavatelství
Diamantovou desku.
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PETR BENDE
reSTART

Foto © Lenka Hatašová, 2016

Zpěvák a skladatel
Petr Bende přichází
po pěti letech s novým
albem. Nespěchal s ním,
a je to znát. Písničky
se poslouchají jedním
dechem a ocení je příznivci
mnoha hudebních žánrů.
I v tom je kouzlo umění
Petra Bende.
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Jak velké máte dûti a projevuje se
u nich hudební cítûní?
Men‰ímu synovi je pût a tomu star‰ímu sedm. Co se t˘ãe jejich hudebního cítûní, nechávám to pﬁirozenû
bûÏet – co Ïivot pﬁinese, to se uvidí.
Samozﬁejmû si hrajeme na koncerty.
Kluci mají svoje bubenické sady
a nûkteré melodie z nového alba mû
napadly pﬁi na‰em spoleãném jamování. Kluci tak byli prvními posluchaãi spousty m˘ch písniãek.
A navíc: deska vy‰la 4. listopadu,
v den, kdy Maxíkovi bylo pût. Kruh
se tak krásnû uzavﬁel.
Mimochodem – vy jste dostal svoji
první bicí soupravu pávû kdyÏ vám
bylo pût. To Maxík ji tedy mûl dﬁív…
Mûl, on uÏ do bicích mlátí od tﬁí
let.
V jedné z písniãek va‰í nové desky
zpíváte: v‰echny ty roky se mnou
nehly. Je to u vás v reálu za tu dobu
a se v‰ím, co jste proÏil a dokázal,
vÛbec moÏné?
V té písniãce chceme ﬁíct, Ïe ãlovûk zÛstává na místû, kde má b˘t.
Jinak toho kolem mû za tûch dvacet
let bylo samozﬁejmû hodnû, proÏil
jsem vzestupy a pády…. V‰echno ale
bylo ku prospûchu…. Pamatuji si na
roky, kdy jsem nemûl na novou kytaru ani na struny, ale v té dobû jsme
zase s kapelou hodnû zkou‰eli, a tak
se pﬁipravovala a formovala nová
etapa na‰í práce. Moje kapela pod
názvem Petr Bende Band funguje uÏ
od roku 1996.
Proã vám pﬁíprava nové desky
trvala pût let?
Nejsem tlaãen Ïádn˘m termínem,
nechávám vûcem voln˘ prÛchod
a volné pole pÛsobnosti. No a deska
se pak sama pﬁihlásí. Bylo to tak
vÏdycky – druhou desku jsem vydával po roce od té první, dal‰í po ãtyﬁech. TakÏe pûtileté ãekání na tohle
album mi ani dlouhé nepﬁipadalo.
Uteklo to jak stﬁela, hodnû jsme
s kapelou koncertovali, kaÏd˘ rok
velké vánoãní turné a vydal jsem tﬁi
CD a DVD Ïiv˘ch koncertÛ, které
jsou pro mû zásadní. A mezitím jsem
si pﬁipravoval autorské písniãky na
nové album. Bylo jich ãtyﬁicet, z nich
jsem do vrcholné fáze zpracoval
pûtadvacet. A z nich jsme jich s producentem Daliborem Cidlinsk˘m na
desku vybrali dvanáct. Tak, aby se
hodily tematicky, tempovû a aby
byly, pokud moÏno, nové. Napﬁíklad
titulní Restart pÛvodnû na desce ani

b˘t nemûl. Tuhle píseÀ jsem sloÏil
mezi posledními.
Zmínil jste Dalibora Cidlinského,
kter˘ stojí za Restartem jako producent…
To je pro mû dÛleÏitá osoba. Jako
producent mÛÏe desku urãit˘m smûrem nasmûrovat, pomoct jí zvukovû,
mÛÏe pﬁinést nové aranÏe. Dalibor je
navíc skvûl˘ muzikant. Pro mû je
dÛleÏité, aby producent alba byl ãlovûk, kterého znám a se kter˘m se
nemusím teprve oÈukávat. Jak se vracím k tûm základÛm, muzice a textÛm, tak se vlastnû vracím i k Daliborovi. Známe se od devadesát˘ch let,
kdy hrál na banjo se sv˘m tátou
v kapele Duo Cis. Poprvé jsem ho
vidûl na festivalu Slávka Janou‰ka na
hradû Svojanov, a zaujalo mû, jak
ohromnû je talentovan˘. Jsme
v podobném vûku, máme podobnû
staré dûti a taky podobné názory na
muziku a na zvuk. Vyústûní tohoto
v‰eho v producentskou spolupráci
tak bylo naprosto logické a pﬁirozené.
Pod vût‰inou textÛ Restartu je
podepsán Tomá‰ Roreãek. I on je
pro vás jistû dÛleÏit˘m spolupracovníkem.
S Tomá‰em jsme se potkali v roce
2008. Pﬁi‰el za mnou po jednom
z na‰ich koncertÛ v Lucerna Music
Baru a nabídl mi spolupráci na otextování mé hudby a nebo úpravû
m˘ch textÛ. Dneska jsme v˘borní
kamarádi a myslím si, Ïe je to na
na‰ich vûcech znát. Spolupracujeme
rÛzn˘mi zpÛsoby. Buì mi Tomá‰
po‰le texty a já na nû skládám muziku, nebo jeho slova dotváﬁím, anebo
z nûkolika jeho námûtÛ seskládám
dohromady text tak, aby dával pﬁíbûh
a pocit, kter˘ z toho chci dostat,
a sedí do mojí hudby. Pﬁitom spolu
sedáváme doslova nad kaÏd˘m ﬁádkem, nad kaÏd˘m slovem. Jsme na
sebe hodnû napojení.
TakÏe v souãasnosti nemáte ambici,
aby na desce bylo víc písní, kde byste
byl jako textaﬁ uveden jen vy sám?
Na desce mám sto procent hudby
a dva texty a jeden text dodal je‰tû
básník Tomá‰ Tajchner. Je pravda, Ïe
dﬁív jsem textoval víc. KdyÏ skládám, bûÏí mi v hlavû souãasnû muzika i slova. Teì mám ale sloÏeno spí‰
hodnû muziky, a kdyÏ zaznamenám
jenom hudbu, k textu uÏ se nevracím. UÏ se nedokáÏu nakopnout
a zpûtnû k tomu napsat nûjak˘ pﬁíbûh. Tady pak nastupuje skvûlá spolupráce s Tomá‰em, kter˘ je zase rád
za nûjaké vodítko. Navíc, pﬁiznám se,
nacházím v Tomá‰ov˘ch textech
i svoje Ïivotní pﬁíbûhy, které bych se
moÏná sám za sebe napsat ost˘chal.
Jsou ale reálné, mohlo se to stát kaÏdému z nás, a já se tak vlastnû mÛÏu
za Tomá‰e tak trochu schovat.
Pﬁedstavíte muzikanty, se kter˘mi
jste Restart nahrál?
Minulou desku jsem toãil pﬁeváÏnû
se svojí kapelou, u Restartu jsem zvolil jinou cestu. ·el jsem ke koﬁenÛm,
tak, aby kaÏdá píseÀ drÏela samostatnû jenom s kytarou nebo pianem
a zpûvem. Tak jsem je i skládal. Je to
pro mû návrat k podstatû, k tomu, Ïe
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Album se jmenuje Restart. V tom
názvu je cítit návrat ke koﬁenÛm.
Nebo je ten vá‰ restart je‰tû
v nûãem jiném?
Za pût let od mojí poslední desky
se toho hodnû zmûnilo a hodnû nového stalo…. S kapelou jsme odehráli
stovky koncertÛ a taky jsem zaloÏil
svoji agenturu. Jdu si tedy nezávislou
cestou, která mû baví a inspiruje,
a mÛÏu si svoje vûci plánovat sám.
Mám nového producenta a nové
hudební vydavatelství. K tomu
v‰emu je tu taky moje rodina a dûti.
Nové album je vyústûním toho v‰eho
a jak˘msi nov˘m startem. Proto Restart v názvu.

písniãka je schopná obstát sama
o sobû a mÛÏe si ji zazpívat kdokoliv.
Îe nepotﬁebuje Ïádné velkolepé
aranÏe. ·el jsem k jádru vûci a tomu
jsme podﬁídili i kapelu. Základem je
hlas a kytara. S Daliborem Cidlinsk˘m tvoﬁíme základ, akustiky, programingy, piana. Kytary, mandoly,
mandolíny, steel kytary a elektriky
vÛbec hraje Pepa ·tûpánek, kter˘
pÛsobí mimo jiné s RadÛzou. Basu
nahrál Honza Cidlinsk˘, a bicí bubeník z mojí kapely Pavel Bﬁíza. Na
desce jsou i dva hosté – violoncellista ·tûpán ·vestka a cimbalista
Michal Grombiﬁík. Podaﬁil se nám
souãasn˘ moderní sound, kter˘ má
energii i vzdu‰nost.
Kolik va‰ich kytar na desce zní?
Pomûrnû hodnû. Do studia jsem
jich pﬁivezl asi patnáct, Dalibor Cidlinsk˘ se na mû díval jako na ‰ílence.
Je pravda, Ïe jsem sbûratel kytar.
Nevyhledávám ale zajímavé kousky
odnûkud zvenãí, nechávám si ty,
které se mnou jdou cel˘ Ïivot. Îádnou kytaru jsem neprodal, ani tu
první, na kterou jsem si tenkrát je‰tû
jako student vydûlával brigádou
v truhláﬁství. Mimochodem – i tu
jsem mûl ve studiu, dokonce jsem na
ní skládal nûkteré vûci. S kaÏdou ze
sv˘ch kytar mám spojenou konkrétní
píseÀ, kterou jsem na ni psal.
Ve studiu pak volíte kytary podle
zvuku, tedy vezmete tu, která se do
písnû líp hodí?
Pﬁesnû tak. Úplnû v‰echny moje
kytary nakonec na desce nezní, ale je
jich hodnû. Od nov˘ch kytar Furch,
aÏ po klasiku znaãky Martin. Pro mû
je to tak tro‰ku cesta Ïivotem. Na
albu hraju mimo jiné i na kytaru, kterou jsem oprá‰il po dlouhé dobû.
Osm let mi stála v koutû s rezav˘mi
strunami. Vyãistil jsem ji, dal nové
struny a vût‰inu demosnímkÛ z té
pÛvodní pûtadvacítky jsem nahrál
právû s ní.
Dnes je v módû nahrávat ve studiu
najednou, celá kapela. Vy jste na to
ale ‰li jinak.

Ano, tentokrát jsme nástroje nahrávali zvlá‰È. Vycházeli jsme z akustiky
a zpûvu, to byl základ kaÏdé písniãky. Podle atmosféry se pak dohrával
ten zbytek. Tím se docílilo úÏasné
ãistoty a vzdu‰nosti nahrávky. Kdybychom nahrávali v‰ichni dohromady, mûla by v˘sledná nahrávka jiného ducha, taky zajímavého, ale to uÏ
jsem si vyzkou‰el na minulém albu.
Teì jsme to pojali jin˘m zpÛsobem –
k základÛm jsme dohrávali jenom to,
co bylo potﬁebné. Nic víc, a proto to
tak ‰lape.
Pomalu uÏ se chystáte na jubilejní
dvacáté vánoãní turné. âím bude
v˘jimeãné?
Hroznû to letí. VÏdycky rád vzpomínám na rok 1996 a mÛj první koncert v rodné Zbraslavi u Brna. Pﬁi‰lo
tam tehdy náramn˘ch tﬁiadvacet
platících divákÛ! Spolu se ãleny
rodin klukÛ z kapely tam mohla b˘t
tak stovka posluchaãÛ… Postupnû
probûhlo devatenáct roãníkÛ vánoãních turné, kaÏdé úplnû jiné a kaÏdé
s jin˘mi hosty. Nûkolik let jsme jezdili s kapelou a cimbálkou, nebo
jeden rok s velk˘m Cimbál BIG Bandem. Letos jedeme devatenáct akustick˘ch koncertÛ. Moji kapelu doplní netradiãní Shadow Quartet
v obsazení housle, violoncello, harmonika, kontrabas. Bude to vzdu‰né, jako nová deska. Netradiãní
vizuál doplní desetimetrová led
stûna a na ní aÏ filmové obrazy.
A k tomu zase noví hosté a na stﬁídaãku v takﬁka kaÏdém mûstû jin˘
pûveck˘ sbor. Chci propojit dûní na
pódiu s publikem. A dal‰í návrat:
na‰e koncerty zpestﬁí folková legenda a skvûl˘ kamarád Jarda Samson
Lenk. Toho jsem poprvé vidûl, kdyÏ
jsem zaãínal na folkové Portû.
A mimochodem – pﬁí‰tí rok tam
budu zase hrát.
Zastavíte se i ve Zbraslavi u Brna?
Jasnû, tradiãnû. Na tohle místo
nikdy nezapomínám. Letos tam na‰e
vánoãní turné 21. prosince zavr‰íme.
Chci zavírat doma, tam, kde jsme
v‰echno zaãali.
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PRIESSNITZ BEZTÍŽE

Foto © Dušan Tománek

UÏ dopﬁedu jste oznámili, Ïe je
album BeztíÏe va‰í poslední vydanou deskou. Není to pﬁedãasné?
Jaromír ·vejdík: Ne. Prostû to tak
cítím. KaÏd˘ uÏ Ïijeme jinde, stále
hÛﬁe se scházíme, a neÏ by vznikla
dal‰í nahrávka, uplynulo by nejspí‰
tak deset let. Sám jsem kdysi ﬁíkal, Ïe
rock’n’roll uÏ po padesátce dûlat
nechci – a i tu uÏ jsem pﬁekroãil.
KdyÏ kapela pravidelnû nefunguje, je
stále tûÏ‰í a stresující ji pak dávat
dohromady. A tﬁeba se za deset let uÏ
ani Ïádná alba nahrávat nebudou.
Petr KruÏík: Nebavili jsme se navíc
o nûjakém konci kapely – koncertovat poﬁád dál budeme. Dokud to nás

i lidi bude bavit. Jen uÏ asi cítíme, Ïe
nemáme energii se pokou‰et pﬁekonávat tuhle nahrávku. A dûlat dal‰í
album s vûdomím, Ïe by bylo hor‰í,
neÏ to pﬁedcházející, nemá smysl.
Priessnitz se vÏdy ve své tvorbû
rádi hlásili a nechávali inspirovat
územím Sudet, coÏ je dnes velké téma
pro ﬁadu mlad‰ích hudebníkÛ. Je
v˘hodou, Ïe máte pﬁed nimi náskok?
Jaromír ·vejdík: Urãitû. My jsme od
poãátku mluvili o tom, Ïe je pro nás
dÛleÏité hledání identity, koﬁenÛ

i vztahu k jesenickému kraji. V‰ichni,
kteﬁí jsme tam vyrÛstali hledáme své
dÛvody, proã odtamtud neodcházet
a jak zaplnit tu prázdnotu, absenci
pamûtníkÛ i tﬁeba folklóru, která tam
po odsunut˘ch Nûmcích zbyla. V‰echny ty na‰e písnû a pﬁíbûhy jsou malé
stﬁípky, které se o to snaÏí. MoÏná
i proto jsme vÏdy mûli nejvíce posluchaãÛ a pﬁíznivcÛ na severu âech,
v podobnû vykoﬁenûn˘ch oblastech.
Daﬁí se vám to? Ono nacházení
koﬁenÛ?
Jaromír ·vejdík: Myslíme si, Ïe

ano. Na albu BeztíÏe je uÏ na‰e identita pevnû daná. UÏ nemáme Ïádné
pochybnosti o tom, kam patﬁíme
a doufáme, Ïe z tûch písniãek je to
znát. I kdyÏ sám teì Ïiji v Praze, tak
ten kraj pro mû zÛstává zásobárnou
nápadÛ a inspirací, a projevuje se do
v‰eho, co dûlám. Poﬁád se cítím b˘t
Horním Slezanem a poﬁád je to
srdeãní záleÏitost.
Jak se to projevilo pﬁi vzniku
nového alba?
Jaromír ·vejdík: Opût jsme ho
skládali kolektivnû. Petr pﬁicházel se
základními hudebními nápady a já
k tomu dûlal melodické linky ke
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Jaromír v meziãase, kdy se rodilo
nové album Priessnitz, b˘val na
podiu vedle zmínûn˘ch Umakart
k vidûní i s Kafka Bandem, ãemu se
vûnovali ostatní?
Petr KruÏík: Bubeník Zdenûk hraje
nejen s Kafka bandem, ale i s dal‰ími
asi ãtyﬁmi kapelami. Ostatnû nic jiného mu nezb˘vá, kdyÏ se jako muzikant chce uÏivit. Já Ïádnou boãní
kapelu nemám, autorsky pí‰u pouze
pro Priessnitz. Ale obãas jsem skládal hudbu pro film, pro divadlo,
doprovázel jsem nûmé filmy i Járu
Rudi‰e pﬁi jeho ãteních. Teì mû ãeká
hudba k jednomu dokumentu.
V jaké podobû nyní budete k vidûní na koncertech? V posledních
letech s vámi na pódiu uÏ pravidelnû hostoval klávesista Tata Bojs Jiﬁí
Hradil...
Jaromír ·vejdík: To jsme museli
hodnû ﬁe‰it. Jura je velmi vytíÏen˘,
hraje s nûkolika kapelami, a stávalo
se nám, Ïe na nûkteré dÛleÏité koncerty, na kter˘ch jsme ho potﬁebovali, nemohl. TakÏe jsme ho postupnû
nahradili a nyní na koncertech na
klávesy hraje pÛvodnû trumpetista
Luká‰ Morávek. A také jsme zpût
povolali na‰eho b˘valého spoluhráãe, kytaristu Du‰ana Oravce, kter˘
nyní Ïije v Nûmecku. Kromû nás
dvou zÛstávají v sestavû i Zdenûk
Jurãík na bicí a Petr Ví‰a na baskytaru. TakÏe nás bude na pódiu ‰est.

Priessnitz kdysi zaãínali jako
gotická, temná kapela, aÏ teprve
pozdûji se objevilo Sluníãko a optimistiãtûj‰í písniãkové hity, jako byl
napﬁíklad DûláÏe. Mûli jste u nového
alba snahu b˘t je‰tû otevﬁenûj‰í?
Petr KruÏík: Ten v˘voj je pﬁirozen˘
a pﬁípadné posuny pﬁicházejí spí‰e
samy. My jsme nikdy nemûli tendence plánovanû se snaÏit b˘t pﬁíjemnûj‰í. Ale asi je pravda, Ïe ten sound je
postupem ãasu prÛzraãnûj‰í, a uÏ
jsem tentokrát nemûl potﬁebu tam
pﬁes sebe nahrát dvacet kytar, tak
jako kdysi. Chtûli jsme to album mít
co nejprÛraznûj‰í a v syrové podobû.
Jaromír ·vejdík: Pracovní název
byl „Hand Made“. Ruãnû udûlaná
deska. Dopﬁedu bylo jasné, Ïe potﬁebujeme velké, prostorné studio, které
je akusticky pro podobnû pln˘ zvuk
potﬁeba. V ob˘váku se takové album
natoãit nedá.
Budete mít album i na vinylové
desce, jejíÏ obliba je uÏ v plné síle
zpût?
Jaromír ·vejdík: Takové otázky
nám pﬁicházejí po facebooku kaÏdou chvíli. A já vÏdy se smíchem
odpovídám: „KdyÏ bude ‰kvára, tak
urãitû“. Ale opravdu bychom vinyl
rádi. Letos chceme udûlat vánoãní
turné a pak pokraãovat s koncerty
na jaﬁe, takÏe by pak k tomu byla
i vhodná pﬁíleÏitost. Není kam spûchat. Nicménû pﬁestoÏe je vinyl
cool, tenhle projekt jsme graficky
primárnû vymysleli a v˘tvarníka
Petra Babáka oslovili pro to, Ïe jsme
„cédéãková kapela“. I kdyÏ v dobû,
kdy jsme vznikli je‰tû byly bûÏné
gramodesky a kazety. A to album je
pro nás tak i poctou tomu médiu,
které nejspí‰ také brzo skonãí nebo
bude jen doplÀkem k digitálním
nahrávkám.

Album BeztíÏe má obal hodnû atypick˘. Jeho rozmûr ala DVD a skuteãnost, Ïe kaÏd˘ kus je unikátní, byl
nápad v˘tvarníka?
Jaromír ·vejdík: VÏdy se snaÏíme
tomu posluchaãi pﬁidat nûco navíc.
Aby mûl doma urãit˘ artefakt, originál. Tak jsme to i vyprávûli Petru
Babákovi. A on to pak uchopil tím aÏ
skoro punkov˘m zpÛsobem, Ïe ten
obal v‰ichni ruãnû „poãmáráme“
a nikdy tak nebudou dva obaly stejné. CoÏ se nám moc líbilo. I kdyÏ to
pak bylo nároãné. Je to ale beztíÏn˘
obal a v‰echno je moÏné. Ne‰lo
o líbivost a dokonalost, ale o autenticitu, o kterou jsme se snaÏili i na
nahrávce.
Jak to probíhalo technicky? Pﬁedstavuji si, jak jste se se‰li celá kapela u nûkoho v bytû, otevﬁeli láhev,
a zaãali pomalovávat obaly...
Jaromír ·vejdík: Pracovnû jsme to
nazvali „drhání peﬁí“. Dûlali jsme to
jako ty babky, které se u toho vÏdy
veãer se‰ly a zároveÀ si pûknû pokecaly. Jen my jsme se k tomu debatování se‰li v sobotu a pomalovali
první sérii obalÛ, coÏ bylo tisíc kusÛ.
Mûli jsme takové ‰ablony a Petr
Babák na nás dohlíÏel, aby tam nebyly úplné blbosti. Podobnû, jako se mi
ten pocit beztíÏe spojuje s dûtstvím,
i ta v˘roba mi trochu pﬁipomínala
dûtskou hru. Jmenovala se Inspiro
a za pomocí ‰ablon pﬁi ní vznikaly
takové obrazce a mandaly.
Vedle pro vás tradiãnû melancholick˘ch písní jsou na albu i vyloÏené
hitovky, skladby, které by mohly
zaznít v libovolném radiu. Máte ale
je‰tû dnes ambice oslovit i ‰ir‰í
posluchaãskou obec?
Jaromír ·vejdík: PíseÀ Mrzáci mi
od zaãátku znûla jako jasn˘ hit, aÏ
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jsem si u toho ﬁíkal, jestli bych ten
název nemûl zmûnit na nûco pﬁíjemnûj‰ího, aby nikdo nemusel pﬁípadnû ﬁíkat „A teì vám zahrajeme
Mrzáky“. Pak jsme to nechali, protoÏe to prostû v té písniãce je. Ale
pozoruji, Ïe ten rozptyl posluchaãÛ
je stále ‰ir‰í a na koncerty chodí
i takoví náv‰tûvníci, kteﬁí by na nás
asi dﬁíve nepﬁi‰li. Souvisí to nejspí‰
i s tím, Ïe se spoleãenská tolerance
posouvá. KdyÏ jsme nedávno byli
v televizním poﬁadu Combo, tak
jsem na to mûl spoustu neãekan˘ch
reakcí. ·el jsem napﬁíklad s dcerou
k lékaﬁi a tam mi jedna paní, která
nás evidentnû znala, ﬁíkala: „To
jsem nevûdûla, Ïe hrajete tak pûkné
písniãky! Já jsem si vÏdycky myslela, Ïe jste taková temná kapela...“

Foto © Dušan Tománek

zpûvu, které jsme pak v‰ichni spoleãnû dokonãovali. Vznikalo to
pomalu a tûÏce. Texty vût‰inou pí‰í,
aÏ je skladba hotová, abych se vcítil
do atmosféry songu. KdyÏ pracuji na
komiksech, tak mám kytaru vedle
stolu a pomáhá mi to relaxovat.
âasto mají pak ty písniãky atmosféru
komiksÛ, u kter˘ch vznikaly.
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RADEK TOMÁŠEK
NEMĚL JSEM AMBICI BÝT SÓLISTA
Dvojalbum Dům na nároží s podtitulem To nejlepší 1974–2016 zachycuje dvakrát osmnáct skladeb letos
sedmdesátiletého písničkáře Radka Tomáška.

Pﬁevzatá je i píseÀ Zpíval jen
rokenrol, nic víc. Jak jste na ni pﬁi‰el?
Radek Tomá‰ek: V Supraphonu
tehdy pracoval Mirek âern˘ a nabídl
mi singl. Pﬁinesl jsem mu písniãku,
kterou jsem napsal s Karlem Hovorkou, Mirek si ji poslechl a ﬁekl:
„Dobr˘ a druhou stranu si vyber

Je na ní také jedenáct novinek…
Ludûk Koutn˘: Jde o písniãky, které
je‰tû nebyly natoãené, ale Radek je
hraje. Nejstar‰í „novinkou“ je
Poslední ráno starého muÏe od Neila
Diamonda a Vladimíra Po‰tulky.
PÛvodnû ji zpíval Hovorka.
Radek Tomá‰ek: Kromû pﬁevzat˘ch
písní tam najdete i nûkolik rarit,

Foto archiv Radka Tomáška

Pﬁedpokládám, Ïe na dvojalbu
jsou va‰e nejúspû‰nûj‰í písniãky.
Nûkteré tam bohuÏel nejsou, protoÏe se pro nû nepodaﬁilo získat od
autora svolení. Neozval se. Jedná se
tﬁeba o Mal˘ mûsto. AlespoÀ ho tedy
zazpíváme na kﬁtu osmého prosince
v Semaforu s kmotrou desky Petrou
âernockou.

Proã je na dvojalbu Îádná jiná
dvakrát?
Ludûk Koutn˘, kapelník a producent: Poprvé byla natoãená v roce
1974, tûsnû poté, kdy Radek ode‰el
od PlavcÛ, podruhé o dvacet let
pozdûji a potﬁetí pﬁed deseti lety
s jeho souãasnou kapelou Simply
The Four. No a tﬁetí verze Radkovy
nejdÛleÏitûj‰í písniãky je na desce
jako bonus.
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tﬁeba Posílám barevnou obálku z Bratislavské lyry 1980. Musím je‰tû
dodat, Ïe s vydáním dvojalba mi
finanãnû pomohli kamarádi, kteﬁí si
ﬁíkají Avantgardní klub ROTAVAK
v Rotavû. Bez nich by nevy‰lo.
Pﬁevzal jste do svého repertoáru
i písniãky z období Rangers?
Radek Tomá‰ek: Ani ne. Na dvojalbu je jediná, Kingston Town, k níÏ
mám osobní vztah, protoÏe jsem na
ni upozornil. Poslouchali jsme
u Petra NároÏného americké desky,
tahle vûc mû zaujala a on mû povûﬁil,
abych ji otextoval.
Odcházel jste je‰tû z Rangers, nebo
uÏ z PlavcÛ?
Radek Tomá‰ek: Po ruské invazi,
v roce 1971, vznikl na kapely tlak,
aby si zmûnily anglické názvy na
ãeské a nûkdo pﬁi‰el s Plavci. Mû to
pﬁipadalo v té politické situaci kolaborantské. Jako „plavat po proudu“.
Tak jsem kluky pﬁesvûdãil, Ïe se
budeme jmenovat Raci, abychom
naznaãili, Ïe jsme naopak „zpáteãníci“. A skuteãnû, jsme asi ãtrnáct dní
pod tím názvem vystupovali. JenÏe
nakonec zvítûzili Plavci. I proto, Ïe
jsme mûli stejnojmennou písniãku.
Jiﬁí Veisser tvrdí, Ïe dÛvodem,
proã jste ode‰el, bylo, Ïe jste mûl nej-

víc fanynek, a pﬁitom vás nechali
zpívat nejménû písní.
Radek Tomá‰ek: Je sice fakt, Ïe
jsem dostával nejvíc dárkÛ a dopisÛ,
ale jeho pocit, Ïe jsem chtûl b˘t sólista, je myln˘. Poté, co jsem ode‰el,
jsem dal dohromady partu, kde jsem
nemínil b˘t zpûvákem a zpívat jsem
zaãal víceménû z nouze. Z PlavcÛ
jsem ode‰el (v roce 1973) proto, Ïe uÏ
jsem nechtûl b˘t u toho, kam smûﬁovali. Moje rozhodnutí urychlil
odchod Petra NároÏného, s nímÏ
jsme si byli názorovû nejblíÏe, do
Semaforu.
Pokud vím, od roku 2002 úãinkujete se skupinou Simply The Four
a v klubech vás doprovází vá‰ syn
Radek…
Radek Tomá‰ek: Nejãastûji vystupuju s kytaristou mé skupiny Franti‰kem Zikmundem. S Ráìou to vzniklo náhodnû, kdyÏ mu bylo patnáct, já
jsem mûl v Nûmecku nûjaké smlouvy
a musel jsem narychlo obmûnit sestavu. On v té dobû hrál na bicí, ale na
kytaru se rychle chytil. Jen jsem to
nesmûl nikde ﬁíct, protoÏe byl rocker
(ve skupinû Clou; nyní Support Lesbiens) a s otcem „prostituoval“ jen
proto, aby si vydûlal na nové bicí.
Teì uÏ má sám tﬁi dûti, tak mû doprovází jen jednou mûsíãnû v kavárnû
âas na Malé Stranû.

Foto archiv Radka Tomáška

z písní, na kter˘ máme koupen˘
práva,“ a pustil mi tﬁi vûci od Smokie. O téhle jsem bezmy‰lenkovitû
ﬁekl, Ïe je dobrá a víc jsme to neﬁe‰ili. AÏ kdyÏ jsem ‰el po ulici, uvûdomil jsem si, co jsem odsouhlasil: Ïe
po tom charakteristickém „chrapláku“ Chrise Normana nazpívám jeho
Don’t Play Your Rock’n’Roll To Me!
„To bude prÛ‰vih,“ blesklo mi hlavou. Nakonec jsem dal píseÀ otextovat Janu KrÛtovi a dnes ji hrajeme
jako povinn˘ pﬁídavek.
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JAKUB SMOLÍK ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
Zpěvák Jakub Smolík připravil ve spolupráci se známými českými autory (Zdeněk Barták, Michal David, Petr Janda,
Marcel Zmožek, Eduard Krečmar, Richard Bergman) kolekci původních českých vánočních písní. Zůstává věrný svému
hudebnímu stylu, který mu dlouhodobě zajišťuje přízeň posluchačů a hlavně posluchaček.

Album pokřtili
P. Kolář a M. Malá

Foto © Tomáš Pánek

Foto © Martin Kubica

âtrnáct melodick˘ch
skladeb jistû potû‰í
v ‰ e c h n y, k t e ﬁ í m a j í
Jakuba rádi. Velk˘m
pﬁekvapením alba je
duet interpreta s jeho
dcerou
Petru‰kou
„âekání na JeÏí‰ka“.
„PokaÏdé, kdyÏ natáãím nové album, doufám, Ïe bude hezk˘m
dárkem pro mé posluchaãe. A u vánoãní
desky to platí dvojnáSU 6327-2
sob. Toto vánoãní CD se
v‰ak stalo bájeãn˘m
dárkem i pro mû samotného. Moji kamarádi – skladatelé, textaﬁi a hudebníci – mnû nadûlili ãtrnáct bájeãn˘ch dárkÛ – ãtrnáct
nov˘ch písniãek. Bylo mi velk˘m potû‰ením je v nahrávacím studiu nazpívat. To nejkrásnûj‰í vánoãní pﬁekvapení mnû v‰ak pﬁipravila moje dcera Petru‰ka. ProtoÏe odmala projevuje hudební
nadání, slíbili jsme si uÏ pﬁed ãasem, Ïe spolu nûkdy nazpíváme
duet. A tak jsme najednou spoleãnû stáli u mikrofonu. Ve sluchátkách nám hrála písniãka „âekání na JeÏí‰ka“ a my jsme se
v setmûlém studiu drÏeli za ruce. Petru‰ka mûla trému a já
moÏná je‰tû vût‰í. Zvládla to ale hned napoprvé a podle mû na
v˘bornou! Dokonce nám pomohla s vokály v dal‰ích dvou skladbách. A tak Vám jako zpûvák a taky trochu jako py‰n˘ otec pﬁedstavuji kolekci nov˘ch vánoãních písniãek. Vûﬁím, Ïe si je pustíte tﬁeba pod ozdoben˘m stromkem“, ﬁíká k tomu zpûvák.
Pﬁed osmi lety nazpíval duet „¤íkej mi táto“ s tehdy devítiletou Viktorkou Genzerovou. Z této písnû se stal velk˘ hit. „Tu písniãku jsem tehdy vûnoval svojí dvouleté dceﬁi Petru‰ce. Text
písnû si s ní posluchaãi spojovali a navíc pozdûji Petru‰ka úãinkovala i ve videoklipu k této skladbû. Jsem moc rád, Ïe dcera
mohla tentokrát dal‰í duet uÏ i nazpívat,“ dodává k tomu Jakub
Smolík.
Zdá se, Ïe by se desetiletá Petru‰ka mohla vydat v jeho stopách. JiÏ ãtvrt˘m rokem se uãí na klavír a má za sebou uÏ i nûkolik vystoupení. „Hrála s úspûchem tﬁeba pro babiãky a dûdeãky
v domovû dÛchodcÛ. Nestydí se a hudba jí baví. Kromû toho tancuje rock’n’roll,“ ﬁíká Jakub.
Zda se bude hudbû vûnovat i ãtyﬁlet˘ syn Kubíãek se zatím neví.
„Prozatím má za sebou neãekan˘ aplaus, kter˘ sklidil bûhem
mého koncertu, kdyÏ se neãekanû a neplánovanû objevil na pódiu.
Nechtûlo se mu totiÏ ãekat v zákulisí a tak se pﬁi jedné mojí písniãce jednodu‰e sbalil a vydal za mnou,“ smûje se zpûvák.
Obal nového alba prozrazuje, Ïe u SmolíkÛ se Vánoce slaví tradiãnû a v rodinném duchu. Jakmile zpûvák zakonãí ‰ÀÛru tﬁiceti vánoãních koncertÛ, a to 21. 12. v praÏském divadle Hybernia,
zaãnou nejkrásnûj‰í svátky v roce i u nûj doma.
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MICHAL DAVID BLÁZNIVÁ NOC
Vychází koncertní „Best Of“ Michala Davida Bláznivá noc, jež je záznamem koncertu z pražské O2 Areny. Koncertní
show vychází na DVD s hosty včetně DJ BoBa a 2CD, které obsahuje 23 skladeb včetně velkého MegaMIXu.
DVD obsahuje i vystoupení speciálního hosta koncertu, kter˘m byl DJ BoBo. S touto hvûzdou evropské
taneãní scény si Michal David spoleãnû zazpíval
píseÀ Celebration.
S dûtsk˘mi nadûjemi z projektu Talent La Sophia
zase vystoupil s melodií Happy.
DVD pﬁiná‰í 40 a 2CD 23 skladeb vãetnû velkého
MegaMIXu 2015, kter˘ obsahuje dal‰ích 13 zpûvákov˘ch hitÛ.
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Záznam velké koncertní show z praÏské O2 Areny.
Více neÏ 200 minut nabit˘ch jeho nejvût‰ími hity. Na
pódiu pﬁedvedl populární zpûvák a hitmaker skvûlou podívanou se ‰piãkov˘m zvukem a ﬁadou vizuálních efektÛ.
Se sv˘m hudebním bandem odzpíval v‰echny svoje
diskotékové megahity, za doprovodu osmnáctiãlenného smyãcového orchestru pak u klavíru i nejoblíbenûj‰í plouÏáky.
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HANA
ZAGOROVÁ

Foto © Anna Kovačič

SLOVA OBDIVU
O GENERACI MLADŠÍCH
AUTORŮ A JAKO
SPECIÁLNÍ DÁREK
OD HRADILA S MÁRDIM
LYRICKÝ VIDEOKLIP

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, oslavila letos v září významné životní jubileum. Pro své příznivce si jako dárek připravila novinkové
studiové album O Lásce, na které jí nabídly své písně i o dvě generace mladší osobnosti popu, rocku a folku.
Někteří z nich se nyní vyjádřili, co jim na Haně Zagorové přijde inspirativní a proč jí písničku napsali. Osobitá
autorská dvojice Hradil & Márdi navíc nyní nadělila Haně Zagorové videoklip na písničku Je tady podzim.
Byla to z na‰í strany trochu partyzánská akce, ale doufáme, Ïe to bude pro
Hanu Zagorovou potû‰ující pﬁekvapení. Takové, které má kaÏd˘ dobr˘
dárek mít.“

Hana Zagorová a Radůza
Album Hany Zagorové O Lásce,
které vy‰lo letos v záﬁí na CD i vinylu,
obsahuje píseÀ Je tady podzim. Autorem hudby je JI¤Í HRADIL, jinak pianista a hráã na klávesové nástroje skupiny Tata Bojs a text pﬁidal zpûvák
a frontman Vypsané fixy MÁRDI. Tato
autorská dvojice je zároveÀ iniciátorem obrazového zpracování této
písnû. Márdi k tomu dodává: „S Jurou
nás napadlo, Ïe bychom mohli dát
paní Hanû dodateãnû k jejím kulat˘m
narozeninám dárek v podobû klipu na
píseÀ, kterou jsme pro ni napsali. Je
perfektnû nazpívaná a je‰tû ke v‰emu
zapadá do právû probíhajícího období. V klipu ho moc hezky zachytil
JurÛv kamarád – reÏisér Jiﬁí Strnad.

OND¤EJ GREGOR BRZOBOHAT¯,
jenÏ je autorem titulního ‰ansonu
O Lásce, se svûﬁil:
„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 jej ale nakonec pﬁeci 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.“
MICHAL HRÒZA, kter˘ je autorem
cituplné písnû Zasnûná, ke svému
motivu sloÏit písniãku poznamenal:
„Hanu Zagorovou povaÏuji za moudrou a skromnou Ïenu. Velmi na mû
zapÛsobilo, kdyÏ se v roce 1989
postavila proti komunistickému reÏimu, aniÏ by vûdûla, jak dlouho je‰tû
bude trvat. Bylo mi ctí pro ni napsat
písniãku.“

Písniãkáﬁka RADÒZA vznik songu
Jako tenkrát glosuje: „Chtûla jsem si
udûlat radost v podobû písniãky,
která 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.“
Zpûvák a skladatel MARTIN
CHODÚR napsal hudbu i text k písni
On se vrátí. Ke spolupráci se zpûvaãkou uvedl: „KdyÏ jsem se loni v létû
dozvûdûl, Ïe Hanka Zagorová chystá
novinkové album, ﬁekl jsem si, Ïe
zkusím ‰tûstí a napí‰i jí píseÀ. Jen, co
jsem Hance poslal demo nahrávku,
volala mi nad‰enû, Ïe se jí písniãka
líbí a ptala se, proã tak krásnou písniãku nezpívám sám. Moc mû potû‰ilo, kdyÏ ﬁekla, Ïe jsem se pﬁesnû trefil do jejího vkusu. Taky se divila, Ïe
jsem ve svém vûku napsal tak zral˘
text. To, Ïe zpívá mou píseÀ právû
ona, je pro mne velká pocta.“
Textaﬁ, reÏisér a také duchovní otec
projektu Ka‰párek v rohlíku DAVID
DVO¤ÁK, kter˘ sloÏil text k ‰anso-

novû ladûné písniãce Tygr z hotelu,
zavzpomínal: „Skládat pro Hanku
bylo jako skoãit do ply‰ového ãasostroje a vidût moji maminku v roce
1982 zapínat v pátém patﬁe panelového domu kazetofon Grundig.
Bytem zní Biograf láska a já si pﬁidûlávám gumov˘ ‰punt na hokejku
Standard. V ob˘váku lítaj mot˘li
mezi chm˘ﬁím z pampeli‰ek, jak
v nûjak˘m neexistujícím návratu do
minulosti a brácha mlátí mokrou
hadrovou pl˘nou velmi vytrvale do
oranÏov˘ plastov˘ Tatrovky.“
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RÁKOSNÍČEK SLAVÍ 40!
SUPRAPHON VYDAL 3CD POHÁDKOVÍ KAMARÁDI
Vychází 3CD Pohádkoví kamarádi ilustrátora Zdeňka Smetany; Jiřina Bohdalová převzala za nahrávky pohádek
O Rákosníčkovi 9. listopadu 2016 Jubilejní platinovou desku Supraphonu.
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 a také obalÛ gramofonov˘ch desek. Je autorem v˘tvarné
podoby oblíben˘ch pohádkov˘ch
postaviãek: Kﬁemílka a VochomÛrky, Rákosníãka, malé ãarodûjnice,
·taflíka a ·pagetky, Kuby Kubikuly
i hrdinÛ z pﬁíbûhÛ Radovanov˘ch
radovánek.
V archivu Supraphonu patﬁí pﬁíbûhy postav z pohádek ilustrovan˘ch
ZdeÀkem Smetanou k tomu nejoblíbenûj‰ímu, co se v posledních desetiletích pro dûti nahrálo. Jiﬁina Bohdalová kongeniálnû dotvoﬁila hlasy
Kﬁemílka, VochomÛrky, Rákosníãka
i malé ãarodûjnice, Zdenûk Svûrák
dodal svému Radovanovi (oproti
televizní adaptaci) vlastní interpreta-

cí je‰tû vût‰í vtip a radost ze Ïivota,
Oldﬁich Vízner si vyhrál s hlasy ·taflíka a ·pagetky a Franti‰ek Smolík si
vychutnal zvlá‰tû postaviãky medvûda Kubuly a stra‰idla Barbuchy.
Supraphon nyní vydává v˘bûr toho
nejlep‰ího z tûchto nahrávek v kompletu tﬁí CD. Trojalbum Pohádkoví
kamarádi ilustrátora ZdeÀka Smetany vychází k 40. v˘roãí od vzniku
první série Rákosníãka.
Ve stﬁedu 9. listopadu v 16 hodin
v novém prostoru Supraphon Musicpoint na Jungmannovû námûstí 17
v Praze 1 se uskuteãnila oslava ãtyﬁicetin Rákosníãka. Hereãka Jiﬁina
Bohdalová a spisovatel Jaromír Kincl
pﬁevzali Jubilejní platinovou desku
i pokﬁtili nové 3CD Pohádkoví kamarádi ilustrátora ZdeÀka Smetany.
Slavnostního setkání se úãastnily
i dcery ZdeÀka Smetany, které na
svého otce zavzpomínaly.

Foto © Martin Kubica

SU 6437-2

X. / LISTOPAD 2016

ZDENĚK SVĚRÁK & JAROSLAV UHLÍŘ
TY NEJLEPŠÍ PÍSNIČKY V NOVÉM KABÁTĚ
Spolupráce dvou mimořádných osobností – Zdeňka Svěráka (textaře) a Jaroslava Uhlíře (hudebníka) – trvá již déle
než 40 let. V plodném přátelství vytvořili stovky písní, z nichž velká většina okamžitě získala oblibu v nejširších
vrstvách publika dětského i dospělého. Kromě písniček, připravovaných pro televizní Hodiny zpěvu, jimiž se
každoročně oslavují v Čechách Vánoce, vzniklo v jejich tvůrčí dvojici i mnoho úspěšných filmových písní.

Supraphon vydává v pátek 4. listopadu 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

Foto © Martin Kubica
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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 pﬁipomenou 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.

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
VYCHÁZÍ 2. ČÁST LIMITOVANÉ VINYLOVÉ EDICE
Supraphon potěšil příznivce Divadla Járy Cimrmana, které letos na podzim oslavuje
půlstoletí své existence, zcela mimořádným dárkem v podobě Kolekce všech 15 her
na 16 LP. Tento jedinečný a nevídaný soubor vinylových desek vyšel na začátku října
v limitované edici číslovaného nákladu 500 kusů, ovšem pro obrovský zájem a tlak
fanoušků Cimrmana se nakonec Supraphon po dohodě se členy Divadla Járy
Cimrmana rozhodl o rozšíření celkového číslovaného nákladu na 1000 kusů.
Tuto skutečnost oznámil Zdeněk Svěrák spolu se zástupci vydavatelství Supraphon
v rámci slavnostního předání Jubilejní diamantové desky Supraphonu. Druhá část
limitované Kolekce všech 15 her na 16 LP očíslovaná 501 až 1000 se objeví na
trhu od 2. 12 2016.
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VYCHÁZÍ NOVÁ NAHRÁVKA KANTÁT
BOHUSLAVA MARTINŮ VE SKVĚLÉM PODÁNÍ
PRAŽSKÉHO FILHARMONICKÉHO SBORU
sk˘ filharmonick˘ sbor a jeho sbormistr Luká‰ Vasilek, jenÏ projekt
komentuje: „Na‰e nahrávka MartinÛ
kantát vychází z pﬁipravované nové
kritické edice. Díky tomu jsme mûli
moÏnost více se pﬁiblíÏit autorov˘m
zámûrÛm a také opravit dlouholeté
nánosy chyb a omylÛ, které obsahovalo pÛvodní vydání. V‰echny kantáty jsou mnohem nároãnûj‰í, neÏ se
mÛÏe na první pohled zdát. Na
nahrávce jsme proto pracovali dlouho a detailnû. Vûﬁím, Ïe to bude na
v˘sledku poznat.“
Kantáty Bohuslava MartinÛ vychází
‰edesát let od vydání první nahrávky,
kterou tehdy Supraphon vydal na
desce v interpretaci âeského pûveckého sboru a Kühnova dûtského sboru
se sbormistrem Janem Kühnem. Nová
nahrávka vznikla za podpory Nadace
Bohuslava MartinÛ a naplÀuje nejvy‰‰í interpretaãní nároky a návrat
k pÛvodní pﬁedstavû skladatele. Vedle
PraÏského filharmonického sboru
s dirigentem Luká‰em Vasilkem se na
ní podílela ﬁada sólistÛ: sopranistka
Pavla Vykopalová, barytonista Jiﬁí

Brückler, klavírista Ivo Kahánek, ãlenové Bennewitzova kvarteta, recitátor
Jaromír Meduna a dal‰í.
Nahrávka na CD vyjde 4. listopadu
2016. Kﬁest se uskuteãní 15. prosince

2016 ve Dvoﬁákovû síni Rudolfina
v rámci koncertu sborového cyklu
PraÏského filharmonického sboru,
kter˘ je souãástí 22. roãníku DnÛ
Bohuslava MartinÛ.

Foto archi PFS

KdyÏ roku 1955 Miloslav Bure‰
poslal Bohuslavu MartinÛ svou první
báseÀ PíseÀ o studánce Rubínce,
dotkl se nejhlub‰ích míst skladatelova srdce. Básník ji zasadil na Vysoãinu, do kraje skladatelova dûtství
a vzpomínek. MartinÛ se musel
zhlédnout v osobû starého poutníka
vracejícího se do rodného kraje.
S Otvíráním studánek byl hotov za
devût dní a zhudebnûní ãtveﬁice
Bure‰ov˘ch básní uzavﬁel Mike‰em
z hor pÛl roku pﬁed svou smrtí. Kantáty pﬁedstavovaly pro skladatele
v˘znamné spojení s domovinou
v dobû, kdy politická situace
a pozdûji podlomené zdraví stále
ubíralo nadûji na návrat domÛ. Co asi
proÏíval, kdyÏ se v lednu 1956 ve
‰v˘carském Schönenbergu dozvûdûl
o premiéﬁe Otvírání studánek
v rodné Poliãce, kdyÏ poslouchal
gramofonové desky s první supraphonskou nahrávkou nebo kdyÏ ãetl
zprávy od pﬁátel o ãesk˘ch premiérách sv˘ch dal‰ích skladeb?
Pod novou nahrávku ãtyﬁ kantát
Bohuslava MartinÛ se podepsal PraÏ-

Foto © Lukáš Kedeřábek
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LIDOVÁ POEZIE ZAZNÍ NA BENEFIČNÍM KONCERTĚ
MARTINA JANKOVÁ, TOMÁŠ KRÁL a IVO KAHÁNEK vystoupí společně
Martina Janková, dlouholetá někdejší sólistka Curyšské opery a pravidelná opora Salzburského festivalu v České
republice často nevystupuje, spolu s barytonistou Tomášem Králem a klavíristou Ivo Kahánkem však provede ryze
český program na 2. benefičním koncertu ve prospěch Institutu Bohuslava Martinů. Ten se odehraje v pondělí
28. listopadu v krásných prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí.
sly‰et naposledy na leto‰ním PraÏském jaru.
„Opravdu myslím, Ïe v tvorbû
Bohuslava MartinÛ je spousta perel,
z nichÏ ne v‰echny je‰tû svût docenil
a já se budu aspoÀ sv˘m skromn˘m
dílem snaÏit pﬁispût, aby se tak
v budoucnu stalo,“ ﬁíká klavírista Ivo
Kahánek.
Institut Bohuslava MartinÛ, o.p.s.
oÏivuje dílo klasika ãeské moderní
hudby. Jeho hlavním projektem je

vydávání v‰ech skladeb Bohuslava
MartinÛ v kritick˘ch edicích, jeÏ se
tû‰í velkému zájmu odborné veﬁejnosti. Od roku 2015 jiÏ vy‰ly první
tﬁi svazky ve v˘znamném svûtovém
vydavatelství Bärenreiter. Svazek
ã. 1, Epos o Gilgame‰ovi (ed. Ale‰
Bﬁezina), získal prestiÏní ocenûní
German Music Edition Prize za nejlep‰í vydání roku 2015. „Bﬁezinova
edice je vzorová,“ pí‰e muzikolog
Nigel Simeone v prestiÏním vûdec-

kém ãasopise NOTES. „První dva
svazky pﬁedstavují velice slibn˘
zaãátek celého projektu.”
Finanãním garantem Souborného
vydání je Nadace Bohuslava MartinÛ. Projekt v‰ak potrvá ﬁadu desetiletí a jeho kompletní financování pﬁekraãuje moÏnosti Nadace BM, proto
plánuje Institut poﬁádat kaÏd˘ rok
benefiãní koncert a nabízet jednotlivé svazky k adopci.
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Spoleãné vystoupení tûchto tﬁí
interpretÛ není náhodné, za sebou
mají jednu v˘znamnou spolupráci,
jiÏ pﬁed rokem totiÏ vydal Supraphon jejich album s Moravskou lidovou poezií v písních Leo‰e Janáãka.
Na benefiãním koncertû tyto písnû
zazní spolu s v˘bûrem z Nov˘ch slovensk˘ch písní, H 126 Bohuslava
MartinÛ, které budou Martina Janková, Tomá‰ Král a Ivo Kahánek nahrávat v pﬁí‰tím roce.
„Hudba Bohuslava Martinu mû
provází od mého mládí. UÏ jako
malá jsem zpívala jeho Otvírání studánek,” vzpomíná Martina Janková.
„Nesmírnû se tû‰ím na opûtovnou
spolupráci s Ivo Kahánkem, kter˘
MartinÛ vûnoval svou doktorskou
práci, a s Tomá‰em Králem, se kter˘m si hudebnû velmi rozumíme
a jiÏ jsme spolu natoãili Ukvalskou
a Moravskou lidovou poesii Leo‰e
Janáãka. Na‰e spolupráce je vÏdy
radostná a inspirující.” Tuto sopranistku, která v lednu s úspûchem
debutovala v milánské La Scale,
mûli praÏ‰tí posluchaãi moÏnost
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