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ŠTEFAN MARGITA X MAS
HUDBA PRO SVÁTEČNÍ ČAS
Vánoční album Štefana Margity dostalo
název X Mas a vedle protagonisty se
na něm objevují i dva Margitovi pěvečtí
kolegové: sopranistka Kateřina Kněžíková
a basista Adam Plachetka. Album obsahuje
dvanáct vánočních písní z celého světa.
Sváteční atmosféra z ní sálá od prvního
taktu a první skladby.

Foto © Petr Kurečka
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A povedlo se, soudû i podle posluchaãského zájmu!
Doufám. Lehké to nebylo. Nûkteré
vûci jsem si tﬁeba po natoãení
poslechl, a úplnû se mi nelíbily –

Vás si, popravdû ﬁeãeno, neumím
pﬁedstavit, jak pﬁijdete do studia
a dûláte frajera. Mám vás za‰katulkovaného v ‰uplíku pokorn˘ch,
skromn˘ch umûlcÛ…
Máte pravdu, snaÏím se takov˘ b˘t.
A ãím jsem star‰í, tím víc. U sv˘ch
kolegÛ, hlavnû ve svûtû, vidím, jak se
úÏasnû chovají. Ty nejvût‰í hvûzdy
jsou skromné, na zkou‰kách nikdy
nebreptají. A pak pﬁijde nûjak˘ mlaìoch, a tomu se tohle nelíbí a tohle
taky, a dal‰í a dal‰í. Zvlá‰tní. Je
dobré se od tûch star‰ích uãit pokoﬁe.
O to se snaÏím.
Na rozdíl od alba Melancholie
máte na desce tentokrát jako hosty
kolegy z operní branÏe – Kateﬁinu
KnûÏíkovou a Adama Plachetku.
Pﬁizvat jako hosty operní zpûváky
napadlo producenta Honzu Adama.
A byl to úÏasn˘ nápad. Pﬁitom jsme
chtûli natoãit desku – v uvozovkách
– neopernû. CoÏ se povedlo. Samy ty
písniãky nás dostávaly do skvûlé
atmosféry. Tﬁeba ke koledû Jeden BÛh
od Erwina Drakea napsal úchvatn˘
text Martin Chodúr. My ji máme na
desce jako duet s Kateﬁinou KnûÏíko-

S Adamem Plachetkou
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Ty poslané základy uÏ vás asi
nepﬁekvapily, kdyÏ jste byli s Danielem Hádlem na v‰em domluveni.
Nepﬁekvapily, ale poﬁád pﬁede
mnou byla obrovská práce. Pﬁiznám
se, Ïe nejvíc jsem se tû‰il na Tichou
noc. A ta mi taky dala nejvíc zabrat.
Taková jednoduchá vûc! Víte, v bﬁeznu se tûÏko dostáváte do vánoãní
atmosféry. Nahrajete to, to ano,
vÏdycky nûco nahrajete. Ale jde o to,
jak. A z vánoãních písní a koled musí
b˘t ta atmosféra cítit. Lidé musí mít
pocit, Ïe teì je ten nejkrásnûj‰í ãas
v roce. A o to jsme se na na‰em albu
snaÏili.

Mluvil jste o Tiché noci. Proã vám
právû tahle notoricky známá vûc
dala nejvíc zabrat?
Právû proto, Ïe je to tak notoricky
známá vûc. To se t˘ká tﬁeba i Schubertovy Ave Marii. Takové písnû
umûjí v‰ichni zazpívat nejlíp, a to
vám pak dá nejvíc práce. Pﬁijdete do
studia a dûláte frajera, kasáte se, Ïe to
máte za chviliãku hotové. Máte. Ale
je otázka jak˘m zpÛsobem. Pak si
sednete u Dana ve studiu, posloucháte to a ﬁíkáte si: jéje, tak to ne! To je
jenom odzpívané… Musíte b˘t originální, profesionální, procítûn˘. Tak
znova!

vou a Kateﬁinu ten text opravdu nadchl. Samotné nahrávání pak byla
obrovská radost. A udûlali jsme ji
jinak, neÏ je ve svûtû známé. Tahle
píseÀ je dost profláklá, nazpívali ji
tﬁeba Barbra Streisand nebo Johnny
Mathis, hvûzdy pûveckého i filmového nebe. KdyÏ jsme píseÀ dotoãili,
volal jsem Honzovi Adamovi a ﬁekl
jsem: Honzo, Metro-Goldwyn-Mayer
máme nahrané!

Podle jakého klíãe se na desku
dostalo tûch dvanáct vyvolen˘ch
písní?
Vybírali jsme krásné vûci, známé
i ménû známé, a takové písnû, které
by mohly zaujmout i ty, kteﬁí by si
jinak klasické album nekoupili.
A taky podle na‰ich naturelÛ. Tak,
aby byly nazpívané zpÛsobem, kter˘
posluchaãe zaujme i tehdy, kdyÏ uÏ
je nûkdy nûkde sly‰el.

S Kateřinou Kněžíkovou

Foto © Martin Kubica

Mûl jste od kaÏdé koledy jednu
verzi nebo nûkteré i ve více variantách?
Ve více! Tﬁeba En Aranjuez con tu
amor jsem sly‰el ve dvaceti rÛzn˘ch
formách od dvaceti rÛzn˘ch interpretÛ! V‰echny byly dobré, a nakonec je
stejnû nejlep‰í verze s Carrerasem. To
si pak ãlovûk ﬁekne: to je úÏasné, ale
pﬁesnû takhle to zazpívat nemÛÏu,
musím jinak, ale vlastnû takhle.
TûÏká vûc. Pak se sejdete s Danem
Hádlem, ﬁeknete mu svou pﬁedstavu
a on vám ﬁekne tu svoji. No a pak uÏ
jsem dostával hudební základy na
nahrávání.

tak jsem je nahrál znovu. Ano, byly
nahrané hezky, ale právû bez té
atmosféry, bez v˘razu. Tak jsme se
tu atmosféru snaÏili navodit i ve studiu, kolegové mi tam postavili
vánoãní stromeãek. A dokonce
tehdy zaãal padat sníh, a to byl bﬁezen! MoÏná ho objednali…

Foto © Martin Kubica

Pane Margito, pﬁi poslechu va‰eho
vánoãního alba mû napadají dvû
vûci: úcta k onûm písním, a pﬁitom
lehkost a umûleck˘ nadhled.
To jste vystihl; pﬁesnû takhle jsem
chtûl desku nazpívat. Ale cesta
k tomu nebyla jednoduchá. KdyÏ mi
producent Honza Adam pﬁivezl
domÛ dvû stû nahrávek, a z nich
jsem jich mûl vybrat dvanáct, byla
to hodnû tûÏká práce. Po poslechu
padesáté vûci uÏ jsem z toho byl
hodnû unaven˘. Ale záleÏelo mi na
tom, aby ten v˘bûr byl co nejlep‰í.
KvÛli mnû, a hlavnû kvÛli posluchaãÛm.
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VĚRA ŠPINAROVÁ V ZÓNĚ LÁSKY!
Ke zpěvaččině prosincovému půlkulatému životnímu jubileu vychází na CD nový výběr nejkrásnějších písní o lásce.
Mimoﬁádná interpretka energick˘ch skladeb, ale také jedineãná
zpûvaãka balad s tématem dramatick˘ch lásek vydala nyní u vydavatelství Supraphon novou kompilaci písní o lásce. Z bohatého písÀového katalogu Vûry ·pinarové
vybrali Milo‰ Skalka a Jiﬁí Brodsk˘
ty nejznámûj‰í i nejzajímavûj‰í
písnû, ãasto v láskyplnû pomalej‰ím tempu.

Foto © Martin Kubica

U pﬁíleÏitosti vydání alba Zóna
lásky jsme se Vûry ·pinarové
zeptali:
Vût‰ina posluchaãÛ a diskofilÛ
se domnívá, Ïe jste se narodila
v Ostravû. A to 22. prosince roku
1951. Tento údaj je moÏné rovnûÏ
najít v jinak mimoﬁádnû spolehlivé a v mnoha ohledech jedineãné
Encyklopedii jazzu a moderní
populární hudby. Ale pr˘ je to trochu jinak.
Jsem s Ostravou tak neodmyslitelnû spjatá, Ïe vlastnû nikoho ani
nenapadne, Ïe bych mohla b˘t
odjinud. Ale já pﬁitom pocházím
z jiÏní Moravy, narodila jsem se
v Pohoﬁelicích u Brna. Do Ostravy
jsem se pak dostala s rodiãi aÏ
v sedmi letech, kdyÏ tam tatínek
ode‰el jako horník za prací… Cel˘

mÛj dal‰í Ïivot a hudební kariéra
jsou uÏ pak ale spojeny bezmála
v˘hradnû s Ostravou.
Od dûtství jste se uãila hrát na
housle, od devíti na kytaru a ve ãtrnácti letech poprvé zpívala s velk˘m
orchestrem na akademii ostravsk˘ch ‰kol. V patnácti jste pak
vyhrála krajské kolo talentové soutûÏe Májov˘ kﬁi‰Èál ’66 a postoupila
do celostátního finále, ve kterém jste
nakonec obsadila páté místo.
To byly mé úplné zaãátky. To, Ïe se
taková soutûÏ vÛbec koná, jsem objevila v nûjakém ãasopise, myslím ve
Kvûtech. A pﬁihlásila se. Ostravské
krajské kolo se konalo v kulturním

domû v Porubû a podmínkou bylo, Ïe
ze dvou písní musí b˘t jedna sovûtská. Nûco jsem se proto nauãila, ale
uÏ ani nevím, co to bylo za ptákovinu. A protoÏe jsem na kytaru moc
hrát neumûla a znala jen pár základních akordÛ, nûkteré vûci pro mû
byly problém. Proto jsem si radûji
skládala písniãky s pomocí tûch
nûkolika akordÛ sama, jiné bych totiÏ
zahrát zﬁejmû nedokázala. Pamatuju
se, Ïe jsem si tehdy pro soutûÏ sloÏila melodii i slova písniãky Já pﬁed
tebou teì kleãím… Tu jsem nedlouho poté rovnûÏ nazpívala v ostravském rozhlase. Ale nûjak˘ blázen
zaãátkem sedmdesát˘ch let rozhodl,
Ïe v‰echno, co není podle nûj ideovû

v poﬁádku, se musí okamÏitû smazat. ·koda, docela ráda bych si tu
písniãku po tûch padesáti letech
poslechla.
A Májov˘m kﬁi‰Èálem ’66 to
vlastnû celé zaãalo…
Bylo mi patnáct a díky téhle soutûÏi jsem se dostala ke spolupráci
nejen s Ostravsk˘m rozhlasov˘m
orchestrem, coÏ byla pro mne jakási vysoká hudební ‰kola. Zku‰enost k nezaplacení. A souãasnû
jsem jako zpûvaãka na úplném
zaãátku pûvecké dráhy zaãala pravidelnû vystupovat na tehdy velice populárních odpoledních
ãajích.
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V˘raznû jste inklinovala k soulovému a rockovému repertoáru,
samozﬁejmû zpívanému anglicky.
A svého ãasu se vám dokonce pﬁezdívalo „ãeská Joplinka“. Pro‰la jste
ostravsk˘mi skupinami Flamingo
a Royal Beat, abyste se v roce 1968
stala zpûvaãkou skupiny Majestic,
kterou právû opustila Marie Rottrová. A s touhle skupinou jste nazpívala anglicky – tehdy se to je‰tû smûlo
– svÛj debutov˘ singl s písnûmi pﬁevzat˘mi od Nancy Wilson a Dusty
Springfield. KdyÏ pak v roce 1971
pﬁevzal otûÏe skupiny Majestic Ivo
Pavlík, kapelu pﬁejmenoval na
Orchestr, respektive Skupinu Ivo
Pavlíka. S touto formací jste pak
strávila následujících bezmála patnáct let… V téhle spolupráci vznikla
také ãeská verze pÛvodnû titulkové
melodie Ennia Morriconeho z filmu
Tenkrát na západû, kterou textaﬁ
Zby‰ek Mal˘ nazval Jednoho dnes se
vrátí‰. Tedy nahrávka písnû, která
aktuální v˘bûr písní o lásce nazvan˘
Zóna lásky uzavírá.
KdyÏ Ivo‰ Pavlík objevil v repertoáru Mireille Mathieu zpívanou
verzi téhle melodie nazvanou Un
jour tu reviendrans, okamÏitû ho
nadchla. Já jsem sice jeho nad‰ení
pﬁíli‰ nesdílela, ale pﬁesto jsem ãeskou verzi v roce 1978 nazpívala za
doprovodu Ostravského rozhlasového orchestru. Kdyby tuhle píseÀ
dneska na sv˘ch koncertech nezapívala, mûli by posluchaãi pocit, Ïe
jsem je o nûco podstatného o‰idila.
Vlastnû Ïádn˘ koncert se bez ní neobejde, i kdyÏ já bych se tﬁeba obe‰la
(smích). Ale nejde to. Herec Jiﬁí
Sovák mi navíc pﬁed mnoha léty ﬁekl:
’Kdyby mûl kaÏd˘ zpûvák v repertoáru jednu jedinou píseÀ, u které by
uÏ pﬁi vyslovení jejího názvu bylo
v‰em jasné, kdo ji zpívá, mohl by b˘t
‰Èastn˘. A vám se to podaﬁilo. KdyÏ
se ﬁekne Jednoho dne se vrátí‰, kaÏd˘
ví, Ïe je to ·pinarka. TakÏe dneska
s pokorou ﬁíkám: jsem ‰Èastná, Ïe
mám tuhle píseÀ v repertoáru.
Po rozchodu s Ivem Pavlíkem jste
zpívala se skupinou Speciál,
s kapelou Notabene a také s kama-

rádskou formací Petarda Petra
·i‰ky, se kterou jste nazpívala dvû
alba. Dnes vám stojí za zády kapela
Adam Pavlík Band, kterou vede vá‰
syn, hráã na klávesové nástroje,
skladatel a souãasnû potomek Iva
Pavlíka Adam. Ten se vám narodil
v roce 1974.
Kapela je nejen mladá, ale souãasnû úÏasná. A ke svému velkému pﬁekvapení jsem zjistila, Ïe mám tako-

A jak vypadá spolupráce maminka
– syn?
Myslím, Ïe je to úplnû stejné, jako
kdyÏ jsem spolupracovala s jeho tátou.
Jsou si totiÏ velmi podobní a blízcí.
Mají k muzice stejn˘ pﬁístup, oba jsou
perfekcionalisté. KdyÏ zavﬁu oãi, mám
kolikrát pocit, Ïe ve studiu sedí Ivo‰
a ne Adam. Kdysi jsem na Ivo‰e hodnû
dala a s Adamem je to stejné. Má totiÏ
onen zvlá‰tní muzikantsk˘ cit a okamÏitû rozezná, co je dobré a co ne.
Dovede mû kormidlovat tak, abych
nedûlala blbosti. Jin˘mi slovy, s Adamem se mi spolupracuje moc dobﬁe.
PÛsobí sice jako manaÏer a kapelník,
ale v první ﬁadû je to mÛj syn.
Dneska Ïijete nedaleko Ostravy,
v oblasti mezi Bílovcem a Fulnekem.
Jak se vám tam daﬁí?
Myslím, Ïe odejít z mûsta bylo jedno
z m˘ch nejlep‰ích rozhodnutí v Ïivotû. Nejdﬁív jsem si myslela, Ïe tu b˘valou zemûdûlskou usedlost koupím
a opravím jenom pro víkendové poby-
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ty. Abych je tam mohla trávit s vnuãkou Johankou, která se tehdy právû
narodila. Letos v prosinci jí uÏ bude
ãtrnáct… Ale kdyÏ jsem si tam sedla
a rozhlédla se po kraji, ﬁekla jsem si:
Tak odtud mû uÏ nikdo nikdy nedostane! Udûlaly se podlahy, koupila
jsem postel a kamna – a uÏ jsem se
odtamtud nehnula. Je to zvlá‰tní.
VÏdycky jsem byla mûstské dûcko
a na centrum Ostravy jsem nedala
dopustit. A najednou jsem stra‰nû
ráda, Ïe ten barák na venkovû mám.
Jsem totiÏ taková kvoãna, chtûla bych
mít celou rodinu poﬁád kolem sebe.
A oni sem v‰ichni rádi jezdí. K tomu
kolem dokola nádherná pﬁíroda,
absolutní klid, dva psi, koãka…
MÛÏu si pﬁát víc?

Foto © Otto Dlabola

Věra se synem Adamem

Foto © Lenka Hatašová

vou spoustu dobr˘ch star‰ích písniãek, Ïe vlastnû ani Ïádné nové nepotﬁebuji. Kluci jim jenom dají jin˘
drive, písnû získají nov˘ ‰mrnc
a najednou vypadají jako aktuální
novinky. Mám totiÏ k dispozici skladby, které lidé ani moc neznají a navíc
v novém pojetí získají punc souãasného letopoãtu. Jsem moc ráda, Ïe se
znovu dostanou na svûtlo svûta
a nezapadnou.
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MICHAL PROKOP UŽ JE TO NAPOŘÁD
Příznačně v roce svého životního jubilea navazuje Michal Prokop na své albové ohlédnutí z roku 2008 novým
kompletem šesti CD Už je to napořád 2000-2012. Výpravně pojatý box pokrývá – jak název napovídá – období od
Prokopova pěveckého restartu po politické kariéře až do zatím posledního alba Sto roků na cestě. Společně s v létě
vydanou reedicí kultovního Města ER na LP a CD je tak tato kolekce dalším letošním supraphonským blahopřáním
výtečnému zpěvákovi a významné osobnosti české hudební scény.

Foto © Lukáš Kadeřábek

U pﬁíleÏitosti vydání kompletu UÏ
je to napoﬁád jsme se Michala Prokopa zeptali:
V srpnu jste oslavil narozeniny ve
velkém stylu - spí‰ neÏ o rozsáhl˘

koncert s hosty ‰lo vlastní festival.
Jak˘ byl z pohledu oslavence?
Byl to rozhodnû regulérní festival,
dvoudenní, a myslím, Ïe se hodnû
povedl. Krásné prostﬁedí v amfiteátru

v Lokti, solidní poãasí a skvûlá atmosféra v publiku i v zákulisí, dnes veltmansky naz˘vaném „bekstejdÏí“. Ta
nálada myslím docela naplÀovala
motto celé akce. Krásn˘ ztráty Live

70 byly totiÏ moc pûkn˘m setkáním
rÛzn˘ch lidí, rÛzn˘ch generací
a i rÛzn˘ch hudebních stylÛ. CoÏ
jsme pﬁesnû chtûli, kdyÏ jsme pouÏili název, evokující moji nûkdej‰í tele-
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Byla ta pódiová premiéra zaznamenaná?
Ano, byla. Natoãili jsme si ten ná‰
koncert v soukromé produkci
a âeská televize by mûla tenhle záznam, kter˘ mi moje rodina v ãele
s mou manÏelkou darovala jako
dárek k narozeninám, odvysílat snad
nûkdy pﬁed vánoci na kanálu âT
ART. Pﬁesn˘ termín ale v tuhle chvíli je‰tû neznám.
Docela mû pﬁekvapilo, Ïe tam
kromû va‰ich dlouholet˘ch hudebních kolegÛ vystoupily i mladé
kapely jako tﬁeba Jananas. Ty jste si
vybral sám?
Dramaturgie festivalu byla kombinací dramaturgie mé osobní a dramaturgie Davida Gaydeãky a jeho t˘mu
z United Islands, kter˘ celou akci
produkãnû zaji‰Èoval. Ten první den
„starcÛ, co je‰tû Ïijeme a hrajeme“
bylo samozﬁejmû moje dílo, to jsem
chtûl, zatímco druh˘ den byl kromû
Mûsta ER vûnován právû setkání
s tûmi, kteﬁí se dnes tlaãí nahoru,
a pﬁitom mají zdravé hudební základy. Nûkteﬁí, jako Tatabojs, nebo Vojta
Dyk uÏ jsou dnes stálicemi, jiní, jako
tﬁeba Zrní, Jananas, nebo Electric
Lady se jimi, jak vûﬁím, brzy stanou.
No a tady uÏ pomáhal David a jeho
lidi, ale nûkteré ty kapely jsem samozﬁejmû i já znal a jakési poslední
slovo jsem tam mûl taky. Ale abych si
nepﬁisvojoval cizí zásluhy, ten
základní klíãov˘ nápad vãetnû
názvu, to bylo dítû Davidovo. Já jsem
pﬁi‰el s my‰lenkou Ïivého provedení
Mûsta ER, vlastnû jsem s tím pﬁi‰el

je‰tû dﬁív, ale David na to nabalil projekt festivalu. Zajímavé je, Ïe ani
jedna z kapel, vystupující na téhle
akci nepatﬁí k miláãkÛm dramaturgÛ
hudebních rádií. A to mû na tom tû‰ilo taky a zdá se, Ïe to tû‰ilo i hodnû
poãetné publikum. I tohle je jeden
z dÛvodÛ, proã s Davidem, kter˘ je
o generaci mlad‰í spolupracuju uÏ
deset let.
Proã jste zvolili zrovna Loket?
To byl taky prvotnû nápad Davida
Gaydeãky. Já jsem ten amfiteátr znal,
uÏ jsem tam vystupoval, a kdyÏ s tím
David pﬁi‰el, moc se mi to líbilo. Je to
úÏasné místo, pod hradem, u ﬁeky
s kulisou historického mûsta naproti,
v pﬁírodû, veliké tak akorát, nevím,
jestli bychom na‰li jinde u nás
podobn˘ areál. K tomu Mûstu Er se to
hodilo skvûle.
Na koncertû jste i pokﬁtili v˘pravnou reedici, vydanou po 45 letech.
Proã se vlastnû na ni tak dlouho
ãekalo?
Tady do‰lo k jakési neplánované
synergii – kdyÏ jsem se rozhodl
Mûsto ER koncertnû zahrát v Lokti
v srpnu, Supraphon, konkrétnû editor
Karel Deni‰ zároveÀ, ale úplnû nezávisle na tom pﬁi‰el s nápadem vydat
album v reedici v tomhle roce. TakÏe
ta koncertní premiéra vlastnû synchronizovala i termín vydání reedice
právû na to srpnové datum, kdy jsem
slavil své sedmdesátiny. Jedna reedice alba uÏ vy‰la pﬁed lety, ale tentokrát se podaﬁilo album vydat znovu
i na vinylu, a s pÛvodnû zam˘‰len˘m
obalem. Tedy bez bonusÛ, pﬁesnû tak,
jak tehdy v zaãátku normalizace
v sedmdesát˘ch letech vyjít nemohlo.
Je to v‰echno dost podrobnû popsáno
v textu, doprovázejícím vinyl i CD na
obalu a v bookletu.

PraÏskou koncertní premiéru
Mûsta Er chystáte i na vánoãní koncert do Fóra Karlín. To bude poslední moÏnost to spojení s orchestrem
vidût naÏivo?
Doufám, Ïe snad úplnû ne, je zájem
o tohle pﬁedstavení je‰tû v Brnû
a moÏná i jinde v pﬁí‰tím roce, kdy
oslavíme stoleté v˘roãí narození
Josefa Kainara, kter˘ napsal text
k téhle skladbû. Ale je to velmi sloÏité organizaãnû i ekonomicky, je to
v˘jimeãná záleÏitost, solitér, kter˘ se
nedá hrát bûÏnû, a tak moc pﬁíleÏitostí tohle vidût a sly‰et urãitû nebude.
Máte uÏ jasn˘ program? Co v‰echno je‰tû ten veãer zazní?
Kromû praÏské premiéry Mûsta ER
s Karlovarsk˘m symfonick˘m
orchestrem bude jako obvykle v programu i vystoupení dal‰ího hosta,
tentokrát to bude Michal AmbroÏ se
sv˘mi spoluhráãi. Doufám, Ïe se nám
povede zase i nûco spoleãného. Jinak
samozﬁejmû bude koncert prÛﬁezem
na‰í tvorby za tûch uÏ padesát let, co
stojím za mikrofonem.
âerstvû vám nyní vy‰el i ‰estidiskov˘ komplet, shrnující tvorbu od roku
1989, kter˘ bude v Karlínû pokﬁtûn.
Je na nûm opravdu v‰echno? Nebo
jste tam nûco úmyslnû nedali?
Je tam v‰echno, co vy‰lo v dobû od
mého odchodu do politiky v roce
1990, aÏ dodnes. Jediné co chybí,
jsou dva videozáznamy koncertÛ
z Lucerny 2006 a z divadla Archa
2013. S firmou Supraphon, která tenhle druh˘ souhrnn˘ box m˘ch nahrávek „UÏ je to napoﬁád“ vydává, jsme
se dohodli, Ïe pÛjde pouze o audio
záznamy na CD. Jde totiÏ hlavnû
o pokraãování toho prvního boxu
„Poﬁád to platí“ z roku 2008, kter˘ je
i v podobném designu od MaÈo Mi‰í-

SU 6356-2

ka. A já jsem moc vdûãn˘ za to, Ïe to
vÛbec chtûli vydat, i kdyÏ tentokrát
ani jedno z tûch pÛvodních alb není
z jejich katalogu, takÏe se to muselo
licencovat od jin˘ch vydavatelÛ.
Zájem o va‰e koncerty je dnes srovnateln˘ se zájmem o zahraniãní
legendy, ale zároveÀ se blíÏíte vûku,
kdy mnozí kolegové se slávou vyhla‰ují odchod ze scény. Máte to
v budoucnu také? v plánu, anebo
naopak ve vás spí‰ pﬁetrvává ono
rockerské “ameriãtí bluesmani vystupují i v devadesáti, tak proã ne já?”
No tak, Ïe bych ohla‰oval konec, to
tedy rozhodnû ne. A jestli budu hrát
do devadesáti, to taky netu‰ím. Spí‰
ﬁe‰ím jin˘ problém – abych poznal,
kdy toho mám nechat. To je moc
dÛleÏité. Nejhor‰í totiÏ je, kdyÏ vám
to pﬁijde ﬁíct nûkdo jin˘. Snad to je‰tû
nehrozí.

Foto © Martin Kubica

vizní talkshow. No, a pak Mûsto ER,
po pûtaãtyﬁiceti letech od natoãení,
poprvé Ïivû, a s Karlovarsk˘m symfoÀákem. Lep‰í oslavu si asi nedovedu pﬁedstavit.

Foto © Jan Malíř
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MARTA KUBIŠOVÁ SOUL
Marta Kubišová vydala, jak říká, své poslední studiové album. Kéž by to nebyla pravda, ale zpěvačka si celý život vždycky
stála za svým, a tak, obávám se, tomu bude i v tomhle případě. Nicméně na desku s názvem Soul si vybrala písničky,
které vždycky chtěla zpívat a nahrát, ale k tomu nahrání se doteď nějak nedostala. Tyhle písně zpívaly v originále slavné
zpěvačky jako Aretha Franklin, Diana Ross, Shirley Bassey, Dionne Warwick či Cher. Kubišová je nenapodobuje. Prostě si
jejich písně vypůjčila a prožívá je po svém. Ostatně soul rovná se duše. A nové album Marty Kubišové rozhodně duši má.
Táhlo vás to pﬁi práci na albu spí‰
obecnû k soulovému Ïánru nebo jste
písniãky vybírala podle interpretek?
Podle interpretek ne, vÏdycky
jsem vûdûla, Ïe je nepﬁezpívám. Taky
jsem si v první kariéﬁe vybírala

skladby spí‰ od muÏsk˘ch interpretÛ, protoÏe tam to srovnání celkem
ne‰lo. Teì jsem si ale ﬁekla: je mi
ãtyﬁiasedmdesát, co bych brala
ohled! Pﬁece jenom mám natolik jin˘
projev, Ïe nebude nikdo baÏit po

tom, aby mû pﬁistihl pﬁi nûjakém
jinotaji nebo nepﬁesnosti.
¤íká se, Ïe muÏské a Ïenské proÏívání stejn˘ch situací je jiné; máte
pocit, Ïe i soul zpívají muÏi a Ïeny

jinak – a Ïeny tﬁeba s vût‰ím proÏitkem?
To ne. Myslím si, Ïe tﬁeba Aretha
Franklin zpívá Chain of Fools stejnû,
jako muÏ‰tí interpreti. To je v ãlovûku, ne v pohlaví.
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a v duchu jsem si ﬁíkala: tak v padesáti je tohle opravdu dobr˘!
A je‰tû k obalu desky s fotografiemi Jana Malíﬁe…
Petr Malásek chtûl, aby se plakát,
kter˘ mám na své vystoupení
v Divadle Ungelt, shodoval právû
s obalem alba. S Janem Malíﬁem, coÏ
je kameraman, fotograf a reÏisér, uÏ
taky spolupracuji déle, on natoãil
tﬁeba DVD s muzikálem Touha jménem Einodis. A stál i za cédéãkem
z tohoto muzikálu.

Foto © Martin Kubica

A pr˘ se chystáte napsat knihu.
To je pravda, ale napﬁed si odpoãinu. A musím si zaãít trochu rozdûlovat a tﬁídit poznámky, a zamyslet se
nad nimi. Vymyslet, jak je pouÏiju,
jak ta kniha vÛbec bude koncipovaná.

Jak ãasto se vám stává, Ïe nûkdo
vydá desku bez va‰eho vûdomí a pﬁiãinûní?
Párkrát se to stalo, tﬁeba kdyÏ se
moje demosnímky objevily na hotov˘ch singlech. To jsem tedy koukala.
Jak vidno, v‰echno je moÏné. Stane
se tﬁeba, Ïe se na desce objeví záznam z Ïivého vystoupení a to i s kiksem, kter˘ jsem bûhem koncertu udûlala. Samozﬁejmû jsem o nûm vûdûla,
prostû jsem trochu zvorala text ve
druhé sloce. No a na desce se píseÀ
objevila i s tím kiksem. A nikdo se
mû neptal, jestli jo nebo ne.
K va‰emu novému albu Soul: mûla
jste v pÛvodním pﬁedv˘bûru víc
písní?
Vlastnû ne, vybrali jsme jich právû
tûchto dvanáct. Ale my‰lenka na
podobnou desku pﬁi‰la uÏ dávno.
Jsou tu tﬁeba písniãky s texty Pavla
Vrby, které uÏ jsem dávno zpívala
v recitálech, ale nikdy jsem je nenahrála. Podobné to bylo s texty Honzy
Schneidera a ZdeÀka Rytíﬁe. Na tuhle
desku jsem tak byla uÏ dávno pﬁipravená. BohuÏel se jí zmínûní textaﬁi
nedoÏili.
S Matûjem Ruppertem máte na
albu Soul duet. Pr˘ jste se ale pﬁi
nahrávání ani nese‰li…
BohuÏel, nebyl ãas. Komunikovali
jsme spolu po telefonu. Ale byla jsem
ráda, kdyÏ nabídka na duet s ním pﬁi‰la. Vykomunikoval to Petr Malásek,
a já jsem byla v‰ema deseti pro, pro-

toÏe mám Matûje ráda. Monkey Business mi v létû pﬁipravili takov˘ hold,
zpívali Hey, Jude, a bylo to bájeãné.
I spolupráce na písni Protihráã
z desky Soul byla skvûlá, i kdyÏ jsme
se ve studiu nese‰li. Já jsem svÛj part
nazpívala 30. ãervna, on aÏ 18. ãervence. KdyÏ jsem pak ale sly‰ela jeho
v˘kon, byla jsem nad‰ená. Volala
jsem mu s tím, Ïe bez nûj by to ani
nebylo k poslouchání… (smích)
Navíc mi pak Matûj prozradil, Ïe
Michaela McDonalda, kter˘ tenhle
duet zpívá s Arethou Franklin, má
velice rád.
Vy uÏ jste ale s Matûjem a Monkey
Business spolupracovala i dﬁív!
Jasnû, rapovala jsem jim do písnû
Sex and Sport? Never! Skvûlá vûc.
U Soulu jste se tedy s Matûjem
Ruppertem ve studiu nese‰li; nese‰ly
jste se ale ani s Dashou, Naìou Wepperovou a Alenou PrÛchovou, které
vám zpívají sbory.
Nese‰li, bohuÏel. Ale jsou úÏasné.
Myslím si, Ïe Aretha Franklin by je
hned brala, Ïe ani ona tak dobré sboristky nemûla!

ní hnutí mysli. A ﬁekla jsem si, Ïe uÏ
to nikdy neudûlám.
Proã?
Asi k tomu nemám potﬁebné
vlohy. Napadne mû idea, o ãem by
to mûlo b˘t, ale s tím dal‰ím uÏ se
trápím. Myslet na frázování, na pﬁízvuky, to je opravdu velmi tûÏké.
Do‰lo mi to ve chvíli, kdy jsme ten
mÛj text napasovávali na notiãky.
Ale nevadí. Soustﬁedím se na interpretaãní ãást, která je ohromnû
dÛleÏitá. ·patná interpretace mÛÏe
zabít i senzaãní text. Nebo mÛÏete
i jasné blbosti pomoct. Podívejte se
tﬁeba na písniãky Nechte zvony znít
nebo Depe‰e. To ve své dobû byly –
a jsou dodnes – velice milované písniãky; já ale, kdyÏ je mám zpívat na
jevi‰ti, nevím, co u nich dûlat. Tupû
jsem se usmívala do publika

Hlídala jste si na albu Soul aranÏe
nebo jste se svûﬁila do rukou kapelníka a pianisty Petra Maláska?
Svûﬁila jsem se do jeho rukou
a aranÏe jsem nechala plnû na nûm.
A nejen aranÏe. Petr mûl prsty v pojetí obalu desky a tﬁeba navrhoval i to,
komu dá jakou písniãku otextovat.
Nakonec jsme zjistili, Ïe máme tﬁi
básníky, takÏe si vlastnû mohli vybírat. V‰ichni ostatní, které jsem pﬁipravovala na to, Ïe tuhle desku budu
dûlat, stihli zemﬁít. To bylo smutné,
ale ti, co zÛstali, se svého úkolu
zhostili se ctí.
NeuvaÏovala jste o tom, Ïe si nûjak˘ text napí‰ete i sama?
Ani náhodou! Jednou jedinkrát
jsem si napsala text, Sedím na mûsíci a sním, to jsem mûla nûjaké zvlá‰t-

Foto © Jan Malíř

Vás to k soulu táhlo vÏdycky,
jedna z va‰ich desek, Ne, má dokonce slovo soul v podtitulu…
Tu vydal ãlovûk, kter˘ si opatﬁil
licence na písnû a vytvoﬁil z nich
tohle album. Bylo to pro cizinu a já
jsem o tom vÛbec nevûdûla. Pﬁinesl
mi hotovou desku s tím, Ïe vychází
ve ·panûlsku. Znala jsem lidi, kteﬁí
si ji pﬁivezli tﬁeba i z Itálie nebo
z Anglie. Ale v˘bûr písní na tohle
album dûlal onen vydavatel, ne já.

KdyÏ se ãlovûk dívá do va‰eho
Ïivotopisu, vidí i celou ﬁadu
v˘znamn˘ch cen a ﬁádÛ z celého
svûta. Co s vámi dûlají?
Mám z nich radost, o to vût‰í, Ïe je
nikdy neãekám. Asi nejvíc se tû‰ím
z francouzského rytíﬁského ﬁádu.
âekal na mû dlouho, a já jsem tak
nûjakou dobu vlastnû nevûdûla, jestli
mi ho udûlil pan Hollande nebo pan
Sarkozi. Nakonec jsem se dozvûdûla,
Ïe Sarkozi, ale neÏ mi ho francouzsk˘ velvyslanec pﬁedal, chvíli to
trvalo. O to ale byla radost vût‰í.
A pak mám taky radost z ¤ádu
Lucemburského velkovévodství. Na
tyhle ﬁády se ráda koukám – jsou
totiÏ v˘tvarnû nádherné!
Závûrem znovu k albu Soul. Kdybyste se mohla setkat a tﬁeba si dát
skleniãku s nûkter˘mi z autorÛ
písní, které zpíváte, kdo by to byl?
Já ty autory vût‰inou neznám. Mluvila jsem snad jen s Timem Ricem,
kter˘ pﬁijel skouknout do Ungeltu
muzikál Líp se louãí v nedûli, za kter˘
jsem dostala Thalii. Ale v té dobû jsem
zrovna mûla zdravotní potíÏe, takÏe to
bylo takové hoﬁkosladké. Jako ostatnû
v‰echno v mém Ïivotû.
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USÍNÁNÍ S ANDĚLY
Vychází unikátní relaxační album psycholožky, léčitelky a publicistky
Miroslavy Maškové, které je určené dětem, ale potěší i dospělé posluchače.
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Supraphon vydává v prosinci
hudebnû relaxaãní projekt Usínání
s andûly psycholoÏky a léãitelky
Miroslavy Ma‰kové, kter˘ je urãen
pro dûti ve vûku 3 aÏ 9 let. Obsahuje
24 pohádkov˘ch pﬁíbûhÛ z láskyplného Ïivota andûlÛ. Andûlé, jako
nadpﬁirozené bytosti, provázejí dûti
jednotliv˘mi pﬁíbûhy a ukazují jim
správnou cestu. V dûtsk˘ch posluchaãích rozvíjí vyprávûní andûlÛ
svût fantazie, zklidÀuje jejich mysl
a pomáhá jim spokojenû usínat.
U dospûl˘ch probouzí dávné vzpomínky na kouzelnou dobu dûtství.
Miroslava Ma‰ková, autorka
a interpretka nové nahrávky, uvedla:
„ProtoÏe v dne‰ní dobû, plné spûchu
a stresÛ, dûti ‰patnû usínají, mûlo by
jim Usínání s andûly v tom velkou
mûrou pomoci. Prostﬁednictvím ãtyﬁiadvaceti laskav˘ch pohádkov˘ch
pﬁíbûhÛ se dûti ocitnou ve svûtû
andûlÛ, kde vládne harmonie,
radost, ‰tûstí a láska. V dûtsk˘ch
posluchaãích vyprávûní rozvíjí svût
fantazie, zklidÀuje jejich mysl
a pomáhá jim spokojenû usínat.
Hudbu, jeÏ zaznívá pod mluven˘m
slovem Miroslavy Ma‰kové, sloÏila
Jana Bu‰niaková, sbormistrynû dûtského pûveckého sboru MY, kter˘ tyto
písniãky zpívá také v rámci sv˘ch
koncertních vystoupení.“
Usínání s andûly je hudebnû relaxaãní projekt, kter˘ vznikl pod
odbornou garancí pedagogÛ, pediatrÛ a dûtsk˘ch psychologÛ. Souãástí
CD je 24 kartiãek se siluetou andílka,
kterou si dûti mohou vymalovat pastelkami. Pﬁipojená anglická slovíãka
hravou formou obohatí základní znalost angliãtiny.

Foto archiv MM

PhDr. Miroslava Ma‰ková je psycholoÏka, novináﬁka, léãitelka, publicistka, textaﬁka a autorka úspû‰n˘ch
CD: Srdce dokoﬁán s hudbou Petra
Maláska, Cestou duhy, Îivá voda,
Slunce Zemû, Oblaka ticha, Léãiv˘
oheÀ, Noc a den s hudbou Roberta
Jí‰i (vydal Popron Music), CD Muzikoterapie s hudbou Roberta Jí‰i
(vydala Nextera). Je také autorkou
knih: Tajemno kolem nás a Tajemno
v nás. Poﬁádá semináﬁe v tuzemsku
i v zahraniãí, vede poradnu Esotera.
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JAKUB SMOLÍK ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
Zpěvák, kytarista a skladatel
Jakub Smolík přichází s dalším
albem, kterým chce potěšit
své fanoušky. Navíc by tahle
deska měla navodit příjemnou
vánoční atmosféru. A stejně
jako jeho koncerty, je i album
Šťastné a veselé Vánoce
určeno širokému publiku –
od montérů po profesory,
od dětí po staroušky. Jako
si některé filmy zakládají
na tom, že jsou rodinné, je
i Smolíkova vánoční deska
vysloveně rodinná. Však se
na ní podílela i zpěvákova
dcera Petra.
Jakub Smolík, vystudovan˘ strojaﬁ-technik, dﬁíve zamûstnanec
autoservisu i hospodsk˘, pro‰el
rÛzn˘mi obdobími. Dobﬁe tak ví,
o ãem zpívá. Pﬁesvûdãit se o tom
mÛÏou i náv‰tûvníci jeho právû
probíhajícího akustického vánoãního turné.

Ani jako mal˘ kluk jste tedy
Vánoce nemûl rád?
Víte, my jsme nebyli moc movitá
rodina. Pﬁál jsem si kolo, kopací
míã, zahnutou hokejku a podobné
vûci, ale dostával jsem tepláky, boty,
prostû praktické, mûkké dárky. Tak
jsem byl trochu zklaman˘. Mûl jsem
ale i ‰tûstí: aã jsme nemûli peníze na
drahé dárky, maminka nám to vynahrazovala jinak. Ona pochází
z Chodska a vyprávûla nám tamní
pohádky a zpívala tamní písniãky.
No a kluci, kteﬁí ty draÏ‰í dárky
dostávali, chtûli od na‰í maminky
vyprávût pohádky, protoÏe nûco
takového doma nemûli.
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Vánoce jsou v názvu va‰eho
nového alba. Znamená to, Ïe jsou
pro vás dÛleÏité?
Dﬁív jsem Vánoce nemûl moc
rád, vlastnû od vojny. Tam byly
smutné. A pak to pokraãovalo.
KdyÏ jsem je slavil s rodiãi a sourozenci, jako by mi v nich nûco
chybûlo. AÏ kdyÏ se mi narodila
Petru‰ka, svût se mi trochu otoãil
a zjistil jsem, co Vánoce znamenají. A teì, kdyÏ mám je‰tû tﬁíapÛlletého Kubíãka, se na Vánoce vyslovenû tû‰ím. Nejenom, Ïe si odpoãinu po turné, je to pro mû vyslovenû odmûna. Vidût, jak se Kuba tû‰í
na JeÏí‰ka a jak s Petru‰kou rozbalují dárky, jak zpívají koledy… to
je nádhera. Vánoce jsou pro mû
TOP konec roku.
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zvládla to bezvadnû. Trochu se bála,
tak jsem ji drÏel za ruku, a nazpívala
dvû verze, tu druhou asi za patnáct
minut! Jako profík.

Zpívali jste doma koledy i spoleãnû?
Jasnû, maminka hrála na harmoniku a uãila hrát i mû. Zpívali jsme
poﬁád, tﬁeba i u mytí nádobí. Já jsem
byl z nás tﬁí dûtí nejstar‰í, takÏe
nádobí jsem myl samozﬁejmû já.
A zpívali jsme si nejen koledy, ale
lidové písniãky vÛbec.
Dneska zpívají va‰e dûti, Petra
dokonce i na va‰í vánoãní desce!
Tím se mi splnil sen. Jednak tu se
mnou zpívá duet, jednak pomáhá
s vokály. Svoji rodinu mám moc rád
a to, Ïe se mnou Petra na desce
zpívá, pro mû byla ohromná odmûna. Tﬁeba to pro ni jednou bude
vzpomínka na tátu, se kter˘m si
zazpívala ve studiu.
·Èastné a veselé Vánoce ale nejsou
va‰í první vánoãní deskou.
Není, tu pﬁedcházející jsem vydal
asi pﬁed osmi lety. Tam byla nosná
hitovka ¤íkej mi táto od Marcela
ZmoÏka. Ta tehdy oslovila ohromné
mnoÏství lidí v‰ech generací. Od dûtí
po babiãky a dûdeãky. Ale ‰lo to je‰tû
dál. Pﬁekvapením pro mû tﬁeba bylo,
kdyÏ jsme hráli v Ostravû na plese
motorkáﬁÛ Harley-Davidson, a ta
banda tﬁí set drsn˘ch zarostl˘ch
chlapÛ zaãala v noci vytleskávat
právû písniãku ¤íkej mi táto. Za
chvíli mi to ale do‰lo – i tihle motorkáﬁi mají doma dûti, které milují.
TotéÏ platí tﬁeba i o vûzních, kteﬁí mi
psali, Ïe sedí v kriminále, doma mají
holãiãku a píseÀ ¤íkej mi táto je
v tom vûzení dojímá.
Asi chcete zpívat písniãky, kter˘m
lidé rozumûjí.
Pﬁesnû tak! Chci zpívat písnû, které
lidem nûco ﬁeknou a budou jim rozumût. Netváﬁím se, Ïe dûlám nûjaké
velké umûní; zpívám normální písniãky pro lidi. UÏ Petr Novák mi
ﬁíkal, Ïe nepﬁem˘‰lí nad umûním, ale
chce dávat lidem písniãky, které by si
sami mohli zazpívat. No a pro mû je
nejvût‰í odmûnou, Ïe mÛÏu hrát, lidi

na mû chodí a mám vyprodáno.
A rozhodnû to nemyslím jako frázi.
Sám jsem zaÏil období, kdy mû lidi
nechtûli nebo o mnû vÛbec nevûdûli.
V souãasnosti je to pro mû ideální
stav: mám zamûstnání, které je souãasnû m˘m koníãkem. MÛÏu si plnit
sny. Osobnû tvrdím, Ïe sny se mají
snít a kdyÏ ãlovûk hodnû chce, tak se
mu splní.
Muzikanti se vût‰inou brání zaﬁazování do ‰katulek. Vás nûkdo bere
jako country zpûváka, nûkdo zase
jako popového zpûváka. Zaﬁadil
byste se vy sám do nûkterého hudebního ‰uplíku?
Asi ne. Dûlám prostû písniãky.
Tady docházelo k paradoxní situaci:
vût‰ina rádií mû nehrála, protoÏe
jsem pro nû byl moc country a na
druhou stranu Country rádio mû
nehrálo, protoÏe jsem pro nû zase
nebyl dost country. Samozﬁejmû
bych se rád prezentoval i prostﬁednictvím rádií, ale je to tûÏké. PoﬁadÛ,
kde by moje písnû mohly znít, je
málo – a totéÏ platí i pro televize. Ale
vrátím se zase k Petru Novákovi. Ten
mi ﬁíkal: Jakube, lidi si ty písniãky
sami najdou. A mûl pravdu.
Zmínil jste Marcela ZmoÏka. Kter˘mi dal‰ími spolupracovníky jste
se obklopil pﬁi práci na albu ·Èastné
a veselé Vánoce?
Vût‰inou sv˘mi kamarády. Jedním
z nich je Zdenûk Barták – mimochodem, právû on mi napsal jeden
z m˘ch nejvût‰ích hitÛ Jen blázen
Ïárlí. Na mém novém vánoãním albu
má dvû písniãky, Zapálím svíãky
a Vánoãní sen. Petr Janda mi dodal
písniãku, takovou typickou jandovinu, rychlou a rytmickou. Nûjak˘
vánoãní text mi do ní moc nepasoval,
pﬁem˘‰lel jsem tedy, o ãem by mûl
b˘t. A Petr ﬁekl: py‰nej táta! Má‰
mal˘ho kluka, tak o tom. No a já jsem
napsal text, kter˘ sice není úplnû
vánoãní, ale na album se hodí.
A dal‰í autoﬁi: Petr Koláﬁ nejdﬁív

napsal písniãku, která se mi nelíbila.
Ale za ãtrnáct dní poslal jinou, která
je nádherná. Dal‰ím spolupracovníkem je Roman ·andor, mÛj dlouholet˘ pﬁítel, kter˘ mi napsal píseÀ pﬁímo
na tûlo. Shrnuto – v‰ichni jsou to
moji kamarádi, se kter˘mi se vÏdycky skvûle dohodnu. V tomhle pﬁípadû vûdûli, Ïe chci písniãky s vánoãní
náladou, a v tomhle duchu ty písnû
opravdu napsali.
A mluvili jsme o va‰í dceﬁi Petﬁe,
se kterou jste si na desce zazpíval.
Jaké to je?
Krásné! Splnûní tátovsk˘ho snu.
Petru‰ka uÏ asi ãtyﬁi roky hraje na
piano, ale moc nezpívá, takÏe jsem
byl zvûdav˘, jak to zvládne. Ono
totiÏ není vÛbec jednoduché pﬁijít do
studia, zazpívat a nahrát to. Ale

Album uzavírá lidová koleda Byla
cesta, byla u‰lapaná… To je jedna
z nejkrásnûj‰ích koled vÛbec,
a znûla uÏ ve spoustû úprav. V ãem je
originální ta va‰e?
Tuhle písniãku jsme zaﬁadili do
na‰ich vánoãních koncertÛ uÏ vloni
a pﬁedloni, a to s jednoduchou kytarovou aranÏí. Na lidi velmi zapÛsobila. Proto jsme ji zaﬁadili i na na‰e
nové vánoãní album. Chtûli jsme
skrze ni navodit takové ty klasické,
staré ãeské Vánoce. A myslím, Ïe se
to povedlo. I díky té na‰í, nijak sloÏité aranÏi.
Máte nûjak˘ vánoãní sen?
Abych mûl zdravé dûti a vÛbec
zdravou rodinu. Abych dokázal své
dûti dobﬁe pﬁipravit na Ïivot. Jiné sny
nemám. A vím, o ãem mluvím. MÛj
tatínek je teì v nemocnici, maminka
proÏila rakovinu slinivky. Profesor
Pafko mi pak ﬁíkal, Ïe je jednou
z mála lidí, kteﬁí tuhle nemoc pﬁeÏili.
TakÏe to, Ïe mÛÏu poﬁád své rodiãe
nav‰tûvovat, Ïe se tû‰í z Petru‰ky
a Kubíka, Ïe jim mÛÏu dát nové
cédéãko nebo ﬁíct, Ïe zrovna budu
v televizi, to je pro mû ten sen.
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Zdá se mi, Ïe deska ·Èastné a veselé Vánoce je hodnû cílena i na dûti…
Hlavnû jsem na ní chtûl mít melodické, dobﬁe zapamatovatelné písniãky, coÏ by písniãky pro dûti mûly
b˘t automaticky. TakÏe máte pravdu.
Vezmûte si tﬁeba písniãku Vánoce
jsou tady, dûti. Tu mi napsal ·tûpán
Kojan ze skupiny Keks, a nûkteﬁí
muzikanti nad jejím textem trochu
ohrnovali nos. Ale nemûli pravdu.
Na koncertech nûkdy tuhle písniãku
zpívám, na plátno za mnou pustíme
text, a dûti zpívají jako o Ïivot!
A ostatní tanãí a usmívají se. Co
chtít víc?
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PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
NAHRÁL PO 60 LETECH
KANTÁTY BOHUSLAVA MARTINŮ
Kantáty Bohuslava Martinů vychází šedesát let od vydání první nahrávky, kterou tehdy Supraphon vydal na desce
v interpretaci Českého pěveckého sboru a Kühnova dětského sboru se sbormistrem Janem Kühnem. Nová nahrávka
vznikla za podpory Nadace Bohuslava Martinů a naplňuje nejvyšší interpretační nároky a návrat k původní
představě skladatele. Vedle Pražského filharmonického sboru s dirigentem Lukášem Vasilkem se na ní podílela řada
sólistů: sopranistka Pavla Vykopalová, barytonista Jiří Brückler, klavírista Ivo Kahánek, členové Bennewitzova
kvarteta, recitátor Jaromír Meduna a další.
U pﬁíleÏitosti vydání nové nahrávky si povídáme se sbormistrem Luká‰em Vasilkem:
Nové album PraÏského filharmonického sboru pﬁiná‰í ãtyﬁi kantáty
Bohuslava MartinÛ, souhrnnû oznaãované jako „Kantáty z Vysoãiny“.
Kolikrát byl jiÏ tento cyklus natoãen?
Existuje nûkolik kompletních
nahrávek. První vytvoﬁil uÏ Jan Kühn
s âesk˘m pûveck˘m sborem a Kühnov˘m dûtsk˘m sborem. Za nejzdaﬁilej‰í se ale pokládá nahrávka jeho
syna Pavla Kühna s Kühnov˘m smí‰en˘m sborem z konce osmdesát˘ch
let. PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor
nahrál kantáty naposledy pﬁed pat-

nácti lety pod vedením sbormistra
Jaroslava Brycha.
Asi nejznámûj‰í ãástí tohoto cyklu
je bezpochyby kantáta „Otvírání studánek“, kterou pravidelnû provádûjí
jak profesionální ansámbly, tak amatérské sbory i sbory dûtské. Na
novém CD jsou zaznamenány dal‰í
tﬁi kantáty „Legenda z d˘mu bramborové nati“, „Romance z pampeli‰ek“
a „Mike‰ z hor“. Jak ãasto se tato díla
provádûjí koncertnû a dá se mluvit
o tom, Ïe je to bûÏn˘ repertoár PraÏského filharmonického sboru?
Ano, je to pro nás standardní repertoár – kantáty uvádíme pomûrnû

ãasto. Jinak ale tyto skladby v koncertních programech bûÏnû nefigurují,
protoÏe jsou interpretaãnû docela
obtíÏné. Nejznámûj‰í a nejãastûji uvádûné je „Otvírání studánek“. Ta kantáta je jednodu‰‰í a posluchaãsky velmi
vdûãná. Zb˘vající tﬁi jsou ale jiné –
nejnároãnûj‰í je rozhodnû „Romance
z pampeli‰ek“, ve které sbor mj. zpívá
dvanáct minut a cappella. Dokonce je
to jedna z nejobtíÏnûj‰ích skladeb ãeského sborového repertoáru vÛbec.
Je moÏné ﬁíci, jak dlouho se PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor pﬁipravoval
na natáãení?
Na samotné nahrávání jsme se pﬁi-

pravovat moc nemuseli, protoÏe asi rok
a pÛl pﬁed ním jsme kantáty provedli
soubornû v Rudolfinu. Pak jsme navíc
nûkteré z nich je‰tû uvedli i pﬁi jin˘ch
pﬁíleÏitostech, takÏe okolo natáãení uÏ
jsme mûli v‰echno dobﬁe usazené.
V ãem se skr˘vá nejvût‰í nároãnost
tûchto kantát. Je to stránka vokálnûtechnická nebo interpretaãní?
Myslím, Ïe obojí. Hlavnû vy‰‰í
pûvecké party jsou chvílemi dost
vypjaté. MartinÛ vedl hlasy tak trochu
instrumentálnû a pro zpûváky jsou
proto nûkdy hÛﬁ uchopitelné. Nûkteré
akordy jsou navíc posazeny tak, Ïe se
obtíÏnû dolaìují a zvukovû vyrovná-
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vají. Nicménû kdyÏ se to povede, zní
to krásnû. Ani samotná interpretace
pak ale není snadná. KaÏdá kantáta je
totiÏ vlastnû koláÏí obrovského mnoÏství hudebních my‰lenek, které je
potﬁeba navzájem nûjak propojit
a vytvoﬁit z nich logick˘ celek – pro
interpreta je to velk˘ úkol.

Jak se vlastnû MartinÛ dostal
k textÛm básníka Miloslava Bure‰e?
Oba se znali – byli rodáci z Poliãky,
vlastnû pﬁátelé. Bure‰ v roce 1954
poslal text skladateli do zahraniãí
a MartinÛ to téma hned zaujalo. Byla
to pro nûj vzpomínka na dûtství, na
rodn˘ kraj.
Nová nahrávka vychází z pﬁipravované kritické edice. V ãem je edice
jiná a co se zmûnilo?
Nová edice je‰tû nevy‰la – je teprve
pﬁipravena k vydání v nakladatelství
Bärenreiter. Pracovali jsme proto
s pÛvodním vydáním, ale zanesli jsme
do nûj v‰echny opravy, které navrhl
skvûl˘ editor nové kritické edice, pan
Vít Zouhar. Kantáty v této „vyãi‰tûné“
podobû sice nejsou diametrálnû odli‰né, pﬁiná‰ejí ale zmûny v zajímav˘ch
detailech – v textu, melodii, rytmu,
harmonii, obãas i v instrumentaci
nebo tempu. Nûkterá místa, která
pÛsobila ve star‰ím znûní rozpaãitû,
jsou teì naprosto logická a daleko
obsaÏnûj‰í a pﬁesvûdãivûj‰í.

MÛÏete zavzpomínat na nahrávací
proces?
Natáãení bylo dlouhé a nároãné,
plné intenzivní práce. Skvûlá byla
spolupráce s hudebním reÏisérem
Milanem Puklick˘m a zvukov˘m
mistrem Ale‰em Dvoﬁákem. Mûli
totiÏ stejnou pﬁedstavu jako já o tom,
jak kvalitní má b˘t v˘sledek. A to
byla obrovská v˘hoda.

kou hudby Bohuslava MartinÛ. Dal‰ím pûveck˘m hostem byl skvûl˘ barytonista Jiﬁí Brückler – nazpíval legendární závûr „Otvírání studánek“.
Ostatní pûvecká sóla uÏ natoãili ãlenové sboru: Ludmila Kromková, Martin
Slavík a Petr Svoboda. Velkou ctí pro
mne bylo spolupracovat také se ãleny
hvûzdného Bennewitzova kvarteta
nebo s klavíristou Ivo Kahánkem. Spolupracujících umûlcÛ ov‰em bylo
mnohem víc a v‰ichni odvedli v˘bornou práci.

Album bylo natoãeno ve Dvoﬁákovû síni praÏského Rudolfina. Bylo ta
jiÏ od zaãátku první a jasná volba
pro místo natáãení?
V Praze není mnoho prostor, kde
by mohl PraÏsk˘ filharmonick˘ sbor
nahrávat takto zvukovû nároãné
skladby. Rudolfinum bylo pro na‰e
poãetné obsazení v tomto velkém
projektu optimálním ﬁe‰ením.

Hudbû Bohuslava MartinÛ se jako
dirigent vûnujete uÏ mnoho let. Jak˘
je Vá‰ vztah k jeho tvorbû?
Hudbu MartinÛ mám rád a cítím
se v ní dobﬁe. Nûkteré jeho skladby
ale není zrovna jednoduché nastudovat. Hodnû vûcí, které skladatel
moc neﬁe‰il, je tﬁeba pokaÏdé
domyslet: napﬁ. dynamiku, tempa
atd. Velmi ãasto je také nutné opravovat chyby, kter˘mi se to ve vût‰inû existujících edic jen hemÏí. Je to
tedy interpretace se v‰ím v‰udy,
nûkdy i víc neÏ to, a ãasto k ní vede
dost sloÏitá cesta. To je ale právû to,
co mû na MartinÛ baví.

Vedle ãlenÛ PraÏského filharmonického sboru najdeme na nahrávce
i zajímavé hosty. MÛÏete nám nûkteré z nich pﬁedstavit?
Na prvním místû je tﬁeba jmenovat
Pavlu Vykopalovou, která nahrála
sopránová sóla ve v‰ech ãtyﬁech kantátách. Podle mne je ideální interpret-
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Jaké najdeme v kantátách texty?
Pﬁíbûh „Otvírání studánek“ je pomûrnû jasn˘ a zﬁeteln˘. Co ale obsahují
a popisují ostatní tﬁi kantáty?
Nejdynamiãtûj‰í dûj má „Legenda“.
Popisuje pﬁíbûh Matky BoÏí, která ve
venkovském kostelíku sestoupila
z oltáﬁe, aby na‰la svého syna, a tím
ve vesnici zpÛsobila celou ﬁadu originálních pﬁíhod a komick˘ch situací.
Daleko zastﬁenûj‰í uÏ je pﬁíbûh pasáãka v kantátû „Mike‰ z hor“ – tady dûj
nemusí b˘t pﬁi prvním poslechu
úplnû jasn˘ a je moÏná dobré text sledovat i v ti‰tûné podobû. Nûco úplnû
jiného je pak „Romance“. ¤ekl bych,
Ïe hlavní roli v ní hrají milostné city
a jarnû-letní atmosféra vysoãinské
krajiny. Posluchaã se klidnû mÛÏe
nechat jenom tak uná‰et krásnou hudbou a jemnou emocí, a dûj, kter˘ není

nijak epick˘ ani moc konkrétní, vnímat pouze na pozadí.
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