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VLADIMÍR MIŠÍK
ŽIVOTNÍ REŽIM – BIGBÍT 1976–2010
Vychází druhý díl best of kompilace
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Po výborně přijaté kolekci balad Královský večer (2014) přichází na řadu sestava
songů různorodě svižných. Nečekejte však
obyčejný výběr bez ladu a skladu. Zpěvák,
autor a kytarista v jedné osobě Vladimír
Mišík totiž vybral písně a sestavil je v pořadí nikoli chronologicky nebo abecedně,
ale podle jeho vztahu k nahrávkám z posledních více než čtyřiceti let a citu pro
jejich souhrnné poslouchání. Najdete tu
tak skladby ze sedmi Mišíkových alb z období 1976 až 2010. Vedle té titulní nechybí

Taxůvka, Bazar, Jednohubky, Šmajdák, Jam
session nebo Cajun, tedy rockovky s flamengovským šmakem, národem milované
klasické poloakustické „mišíkovky“, typické
hořkosladké blues i zábavně funkční skoro
reggae či skoro jigy. Texty nepochybně důležitě patří k té muzice: často Mišík sám,
ale též Jiří Dědeček, Václav Hrabě, Jiří
Suchý, Vladimír Merta nebo Josef Kainar.
Také zabalení čtrnácti skladeb navazuje
na úspěšnou netradičnost vzhledu minulé
„pomalé“ kompilace. Dvojice Karel Haloun

a Luděk Kubík nabízí dévédéčkovou krabičku v papírovém provedení, 52 stran
bookletu s kompletem všech českých textů
a jejich anglických překladů, a jako výraznou
přidanou hodnotu také Halounovy grafiky, výborně souznějící s Mišíkovými tóny
a slovy. Vzniklo tak parádní pokračování
hudební a výtvarné, ale do značné míry
také lidské generační výpovědi. Zdánlivě
příliš silná slova? Ale ono to tak opravdu
je, přesvědčte se!

Foto © Jaroslav Prokop
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ŠTEFAN MARGITA
S MAPOU LÁSKY V ZEMI ŠANSONŮ
Na své nové album Mapa lásky přizval Hanu Zagorovou, Zlatu Adamovskou, Mira Žbirku a také je ozdobil v Čechách
poprvé realizovaným virtuálním duetem, který nazpíval s legendární Hanou Hegerovou! Bezpochyby jde o jedno
z nejpřekvapivějších alb letošního roku. Novinku vydává Supraphon již 25. května 2018 na CD i v digitálních
formátech MP3, FLAC a HI-RES.
Štefan Margita je pravidelným hostem
předních světových operních scén, ale jeho
umělecký rejstřík je ještě bohatší. Minulé
supraphonské projekty nabídly v jeho podání světové evergreeny, slavné muzikálové
melodie a vánoční písně. Nyní připojil lásku
k francouzským šansonům. Jeho novinka
Mapa lásky není však ortodoxně francouzská záležitost, na albu zazní i původně polské, slovenské či speciálně nově napsané
domácí skladby s hudbou Ondřeje Soukupa
a Martina Chodúra.
„K mému výletu do krajiny šansonů mne
inspirovaly písně velikánů francouzského
šansonu Edith Piaf, Charlese Aznavoura, Jacquese Brela, Georgese Moustakiho a hvězd
francouzské populární hudby Barbary, Dalidy a Patricka Bruela. A našich šansoniérek
Hany Hegerové a Hany Zagorové. Jsem moc
šťastný, jak skvělými a osobitými výkony

Foto © Jan Zátorský
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obě Hany spolu se Zlatou Adamovskou
a Mirem Žbirkou mé album ozdobily,“ uvedl
spokojeně Štefan Margita.
Pro tento typ hudby jsou – krom citlivě
oduševnělého zpívání – zcela podstatné texty. Štefan Margita převzal některé z těch
u nás nejzásadnějších od Jiřiny Fikejzové,
Pavla Kopty, Pavla Cmírala, Hany Zagorové,
Miroslava Válka a Vojtěcha Nýdla. Jen pro
tuto příležitost pak byly napsány také texty zcela nové – z pera Gabriely Osvaldové,
Ľubomíra Feldeka, Martina Chodúra nebo
Václava Kopty. Ti tvořili Štefanu Margitovi
přímo na míru.
Gabriela Osvaldová na vznik svého textu
pro Štefana Margitu zavzpomínala: „Když
mi pan Margita zavolal, že by si ode mne přál
text na své CD šansonů, půlka mého já se
nadmula pýchou a druhá pragmaticky řekla:
„Tak todle asi nepude!“ Vzpomněla jsem si

na dětství. Šansony mě děsily. Nervní dámy
(většinou) v nich sdělovaly o dospělých věci,
které jsem vůbec nechtěla vědět. Když paní
Hegerová temně vypálila do prostoru slovo
ROZVOD!, naskakovala mi husí kůže a šla
jsem se podívat na maminku a na tatínka,
jestli už to na ně náhodou taky neleze…
Brr, šanson! A pak jsem na chalupě usínala
v pruhovaných peřinách a říkala si, jakej je
ten pan Margita pohodovej člověk a jak se
dokáže těšit ze světa, a že šanson nemusí
být jen o rozervanym nitru. Text se vysunul
z hlavy jak páska z telegrafu. V polospánku
jsem ho zapsala na zadní stranu pozvánky
na hasičský bál – a dobrou. Lidi si takových
rychlovek neváží – až teď panu Margitovi
sděluju, že text byl hotov za deset minut,
ještě ten večer, kdy si ho objednal. PS: Pan
Margita nádherně chválí. Vždycky jsme si
s Ondřejem říkali, že nejlíp autora chválí

Jitka Zelenková. Pan Margita je mnohem
lepší!!!“
Naprosto mimořádnou záležitostí je
titulní píseň Mapa lásky, duet Štefana
Margity s Hanou Hegerovou, využívající
staršího záznamu hlasu legendární šansoniérky, která oficiálně ukončila svoji pěveckou kariéru v roce 2011. Svým osobním
souhlasem tak podpořila Margitův nápad
uskutečnit první virtuální duet v dějinách
české populární hudby.
Šansony jsou velmi krásná i těžká pěvecká kategorie. Proto se Štefan Margita
dlouho chystal, pečlivě vybíral repertoár
a v produkci Jana Adama a Daniela Hádla
během letošního dubna natáčel své hudební
lásky, jež by měly potěšit především citlivé posluchače, kteří mají rádi poetické,
mnohovýznamové texty spojené s emotivní
melodií.
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POLETÍME?
CHCE TO HIT!

Foto © Tomáš Beran

Banjo, punk, melancholie, vtip i romantika v jednom a po třetí písničce zjistíte,
že je milujete na celý život. Poletíme? mají
zkrátka dobře našlápnuto i díky novému
albu Chce to hit! A není divu. Umí totiž
odlehčenou formou vyprávět o složitých
a smutných věcech, jejich nahrávky dýchají barevnou náladou, svižnou rytmikou

a koncerty tanečními kreacemi publika. I vy
se budete smát, výskat, tančit, nebo vám
přeběhne mráz po zádech, když v písni pojmenují třeba i váš problém. Kladou totiž
důraz na vtipné, poetické a přímočaré texty.
S nimi se rozhodně nudit nebudete, už jen
pro to netradiční nástrojové obsazení, se
kterým kapela zvládá výtečně punk stejně

jako jazz. Kapela dokáže strhnout publikum jak v komorním klubu, tak na hlavní
scéně největších tuzemských festivalů. Kapelníkem, zpěvákem, textařem a zásadní
osobností kapely je charismatický výtvarník Rudolf Brančovský. Ten je také téměř
výhradním autorem repertoáru pro nové
album, které tentokrát vzniklo ve studiu
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Davida Kollera v Mikulově se zvukovým
mistrem a producentem Jiřím Topolem
Novotným.
Celkem 16 písní na albu Chce to hit!
navíc spojuje naprosto přesvědčivá interpretace a originální zvuk, který je poznávacím znamením Poletíme? Album vychází
25. května.
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BARBORA POLÁKOVÁ: MOJE PÍSNIČKY SI
TEĎ BUDOU ŽÍT VLASTNÍM ŽIVOTEM!
Už před samotným vydáním svého očekávaného druhého řadového alba ZE.MĚ si Barbora Poláková odnesla cenu
Anděl 2017 za klip k prvním singlu Po válce a v triumfálním tažení pokračuje i po jeho vydání. Novinka obsadila
první příčku hitparády nejprodávanějších alb IFPI a skvěle si vede například i na iTunes nebo v digitálním obchodě
Supraphonline.cz, většina koncertů turné byla vyprodaná. Více o novém albu, turné, ale třeba i o letošním ročníku cen
České hudební akademie se dočtete v našem rozhovoru.

Novinka ZE.MĚ zatím sbírá samé pozitivní ohlasy. Jak ji ale vnímáš Ty sama?
Jako soustředěnější, ucelenější a zacentrovanější. I proto, že oproti debutu ZE.MĚ
vznikala v mnohem kratším časovém období a je tím pádem kompaktnější.
Hudebně novinka osciluje mezi sofistikovaným popem a tepajícím groovy
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funky. Co je ti blíž a jak probíhal samotný tvůrčí proces s Honzou P. Muchowem
a kapelníkem Davidem Hlaváčem?
Je to takový přirozený růst jednotlivých
skladeb. Nic nikam násilím nerveme. Nejdřív byl vždycky text. A ten si sám musel
říct, kudy chce jít. V tom si, myslím, všichni
tři rozumíme. Honza dostal od Davida už
docela propracovaný dema. Ale jeho zásahy
to přesto zase posunuly dál a jinam, než
by nás dva s Davidem napadlo. Obecně se
dá říct, že do toho docela mluvím. Ale už
nejsem tak paličatá jako dřív. Nechám si
víc poradit.
Cítila jsi po úspěchu debutu větší
očekávání a odpovědnost za výsledek
nebo se snažíš nenechat se tím svazovat
a především si to užít?
Pocity větší odpovědnosti byly spíš na začátku. Ale při samotném skládání jsme se od
toho už myslím oprostili. Ta tvorba samotná
nás pohltila a texty si opravdu samy říkaly,
kudy chtějí jít. A kdybychom bývali neměli
nápady, nic by nebylo. Jedna písnička a pár
textů skončilo v šuplíku. Neprošly sítem.
Snad to bylo dobrý síto.

Jak bys pojmenovala ten hlavní impuls, který Tě vede k tomu tvořit další
písně a alba?
První je asi pocit, že baví někoho poslouchat to, co si myslím. Toho si na tom
dost vážím. Je to ale taky pocit z hudby jako
takové. Na začátku soustředění s Davidem
Hlaváčem jsme nikdy nic neměli a končili
jsme po týdnu se čtyřmi plničkami, které
se vytvořily samy. Tam na tom místě. Ze
vzduchu a všeho okolo. A teď si budou žít
vlastním životem. A sledovat to, co mají,
a dotýkat se toho, koho mají… Je to fakt krása! No a další věc jsou koncerty. Jde z nich
tolik nabíjející energie. Jsem z toho vždycky
tak štastná a myslím, že i kluci z kapely i lidi,
co přijdou. Že si ty večery prostě užíváme.
Tak proč nepokračovat…
Jak už několikrát zaznělo ZE.MĚ,
vznikala v užší spolupráci s kapelníkem
Davidem Hlaváčem, který je podepsán
i coby spoluautor pod většinou textů.
To je poměrně zásadní rozdíl oproti
debutu…
Pracovat ve dvou je větší zábava a je
to i kreativnější práce. Tím, jak jsme si

povídali, se prohlubovala i témata, o kterých jsem chtěla psát. A dovedlo nás to
zas někam jinam, než kdybych si to šudlila někde sama. Taky díky tomu, že jsem
„soustředění“ měla s Davidem, naši i Pavel
hlídali a s Davidem jsme tím pádem získali takový hájený čas. Kdybych byla sama,
nikdo by mě nenechal v klidu, možná ani
já sama bych se nedonutila. Ve dvou se líp
uchopí myšlenky…
Ta témata, která zmiňuješ, se berou
kde? Vznikají rovnou společně s pro
tebe tolik typickou poetikou, neobvyklou prací se slovy a metaforami?
Během celého roku jsem si dělala poznámky toho, co ve mně nějakým způsobem rezonuje. A když to rezonovalo hodně, napsat
pak text na soustředění trvalo třeba hodinu
nebo dvě. Když to rezonovalo míň nebo mi
to přišlo jen jako dobrý téma, dlouho jsem
o tom s Davidem mluvila a pak se dali oba do
psaní. Potom jsme si to přečetli a vzájemně
se bavili tím, co vzniklo. A dali to buď dohromady, nebo se rozhodli jen pro jednu z těch
cest a dotáhli to spolu do konce…

Foto © Kateřina Králová

Ještě než vyšlo nové album ZE.MĚ,
už bylo ověnčeno cenou Anděl, kterou
jsi společně s režiséry Jakubem Machalou a Janem Bártekem získala za
klip k singlu Po válce. Jaký to byl pocit?
Já si to moc přála, takže jsem byla šťastná. Těsně před tím jsem si uvědomila, že
jsem si v hlavě nepřipravila lidi, kterým chci
poděkovat a zapomněla jsem na mojí paní
učitelku na zpěv Pavlu Fendrichovou, se
kterou už rok velmi intenzivně zkoumáme
moje další možnosti. A pak Tomovi Belkovi, který je spoluautor textu písně Po válce
a byl vlastně na úplném začátku. Bez něj
by neexistovala. Je to vždy úplně magické,
kolik věcí se musí stát, aby píseň byla zrovna
taková, jaká je.
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KATAPULT

SLAVÍ 40 LET OD DEBUTU ZLATOU KOLEKCÍ
Pro Katapult, legendu domácí rockové scény je letošní rok ve znamení oslav 70. narozenin frontmana Oldy
Říhy a 40ti let od vydání debutového alba. Jak ale naznačuje Říhovo heslo „Long Live Rock“, nečekejte žádné
melancholické bilancování. Naopak – s nohou pevně přitisknutou na pedálu se Katapult řítí napříč Českem
i Slovenskem od jednoho vyprodaného koncertu k dalšímu, a jedinou drobnou „odbočkou“ je vydání trojalba Zlatá
kolekce Katapult Essential. Vyjde přesně v den Říhova jubilea, 18. května u Supraphonu, a kromě 48 největších hitů
nabídne také zajímavý bonus v podobě zhudebněného Sonetu 66 Williama Shakespeara.
navíc emoce. Vždyť je to tak jednoduché.
Máš chuť na klasiku, na big-beat? Dej si
CDé 1! Je ti smutno? Nebo sedíš někde se
slečnou, pijete víno a ty se těšíš že… Máš
čas. Klídek, zpomal, užij si to. Dej si CDé
2! Jedeš na dovolenou do Chorvatska celou noc, chceš za každou cenu dojet, ale za
volantem usínáš? Hoď tam CDé 3 a dojedeš
až na konec světa. Hodně štěstí!,“ vysvětluje
Říha koncept Zlaté kolekce.
Jak Říha zároveň přiznává, finální počet
skladeb, který připomíná jeho ročník narození, je vlastně dílem náhody: „Hity jsem
poskládal intuitivně podle svého srdce. Až
Jan Gogola ml., objevil a napsal do sleevenote, hele, ta náhoda, narozen v roce ‚48
a má tam 48 fláků. Dost dobrý. Jenomže
na poslední chvíli jsem tam dal ‚novinku‘

Sonet 66. Vyřešil jsem to elegantně. Honza
Gogola vrazil do sleevenote ještě ten Sonet
66, a tak jsem jednomu hitu nedal číslo a dal
jsem ho ‚pod čáru‘, bez čísla, jakože ‚něco
navíc‘ – prostě bonus track!“
Skladby, jež vznikly mezi lety 1976
až 2018, umožňují ucelený pohled na celou kariéru Katapultu. V autorské logice
se vedle sebe ocitají a suverénně fungují
nahrávky dělící mnohdy několik dekád.
Muzika ale vždy zůstává účinně kytarově
prostá, nic nepředstírající, rychle komunikující s posluchači. Booklet pak zaujme
málo známými koncertními fotografiemi
a výše zmíněným textem Jana Gogoly ml.,
který vtipně definuje kapelu i její písně. To
vše v sjednoceném remasteru a se stylovým
obalem. Prostě narozeninový dárek, jak se

na rockovou legendu sluší a patří.
Sám Říha ale bilancovat odmítá: „Slovo
bilancovat neznám a není na to čas. Mám
před sebou velké plány a velkou budoucnost. Stačí jen chtít. Nejradši bych si to
všechno dal znovu pěkně od začátku. Se
vším všudy, jak jsem to zažil! LONG LIVE
ROCK!“
Že to myslí smrtelně vážně, dokazuje
i aktuální turné Šťastné narozeniny, které na podzim vyvrcholí třemi speciálními
koncerty. Konkrétně 9. listopadu v Ostravě
v hale Tatran, 13. listopadu v brněnské hale
Vodova a pomyslnou třešinkou na konec
bude vystoupení v pražském Foru Karlín,
kam Katapult zavítá 15. listopadu. Více info
k jednotlivým koncertům i k předprodeji
vstupenek najdete na www.katapult.cz
Foto © Jiří Antalovský

„Sonet 66 v překladu Martina Hilského,
je tak brutální výpovědí o situaci v dnešním světě /tady a teď/, že jsem nechtěl
posluchače doslova ‚zabít‘, a dopsal jsem
k němu vlastní text na refrén, aby byla nějaká naděje, že to tak prostě nebude! K mému
úžasu mi to Martin Hilský schválil,“ říká
k bonusové skladbě Říha, který celoživotně
zhudebňuje poezii svých oblíbených básníků, zejména těch „prokletých“.
Zlatá kolekce jako taková dále zaujme
mimo jiné dělením dle nálady jednotlivých
písní, které Říha rozřadil do kategorií Hard,
Slowly a Fast. „Každé jedno z těch tří CD
má chronologické pořadí a určitý kontext,
chcete-li porovnání. Z minulosti do současnosti. Ale složení hitů do tvrdě, pomalu
skoro něžněji a rychle mi umožnilo použít
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ZEMĚTŘESENÍ 25 LET

„Vše vzniklo rychle a jednoduše, fanoušci
nás dali dohromady anketou jako superskupinu a my jsme je chtěli potěšit. Nebyl čas
skládat nový společný repertoár, protože
jsme v té době byli všichni aktivní ve svých
projektech. Diskuzí jsme došli k nedokončenému albu Jirky Schelingera Zemětřesení.
Vše do sebe zapadlo, vše mělo smysl a je
to vidět i po těch 25 letech,“ vzpomíná na
vznik projektu Miloš ‚Dodo‘ Doležal a Vlasta
Henych dodává: „Byla to úžasná a úplně jiná
doba. Byli jsme každý zvlášť na svém vrcholu popularity. Album dosáhlo na úspěšný
prodej a o turné byl velký zájem. Fanoušci
se postarali o krásnou atmosféru. Myslím,
že jsme Schelingerův odkaz důstojně připomněli a moc nás to bavilo dělat.“
Desítka skladeb byla sestavena z převážně nevydaných písní Jiřího Schelingera,
ale nechyběli zde ani megahity jako Holubí
dům nebo Jsem prý blázen jen, které se
dočkaly i své klipové podoby. Jak skvěle
tento výběr zafungoval, dokazuje mimo
jiné fakt, že se album Zemětřesení dočkalo
velkého mediálního ohlasu, a patří mezi nejprodávanější rockové tituly první poloviny
devadesátých let.
Aktuální reedici se ikony tuzemské scény
rozhodly doplnit o dvě bonusové písně Zima

a Pohřeb přítele, které nahrály na sklonku
roku 2017 ve Studiu Hacienda společně se
Schelingerovým bratrem Milanem.
„Tyto dvě písně byly součástí koncertního setu v roce ‚93 v bloku, který zpíval Milan
Schelinger. Když Aleš Brichta oznámil, že
se ze zdravotních důvodů nemůže podílet
na práci ve studiu, sáhli jsme po skladbách,
které mohl nazpívat Milan. Jsme přesvědčeni, že za to obě stojí, a že se nám společně
povedly. Dodo je nazvučil tak, aby zapadly
k ostatním věcem, přitom je slyšet, jak se
zvuk od roku ‚93 posunul,“ komentuje výběr
bonusů Henych.
Jak sami protagonisté podotýkají reedicí Zemětřesení tento výjimečný projekt
nekončí. „Dokončujeme natáčení všech potenciálních skladeb, které měly ambice být
na Jirkově Zemětřesení. Album plánujeme
na podzim a bude mít název Zemětřesení
2. Fanoušci tam opět najdou několik zajímavých bonusů. Chceme oslavu 25ti let
podpořit i několika koncerty. Toto by mohla
být vyčerpávající důstojná tečka za celým
projektem,“ prozrazuje Doležal. Chcete-li
to mít z první ruky sledujte oficiální Facebookový profil Zemětřesení.

Foto © Lukáš Kadeřábek

Zemětřesení – v roce 1993 senzace, která notně zahýbala zdejší rockovou a metalovou scénou, dnes legenda,
která letos slaví už čtvrtstoletí existence. A právě při té příležitosti se album, které je poctou prvnímu českému
hardrockovému zpěvákovi Jiřímu Schelingerovi od vítězů ankety Černá vrána 1992, tedy zpěváka Aleše Brichty,
kytaristy Miloše ‚Dodo‘ Doležala, baskytaristy Vlasty Henycha a bubeníka Štěpána Smetáčka, dočkalo výroční reedice
v novém remasteru a s dvěma bonusy nazpívanými Milanem Schelingerem.
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LEGENDÁRNÍ STRAKA V HRSTI
PRAŽSKÉHO VÝBĚRU
JE OPĚT NA VINYLU!
Straka v hrsti – album adorované i nepochopené, tehdejším režimem bez váhaní odsouzené do trezoru. Už z těchto
pár řádků je patrné, že se tehdy v roce 1982 Pražskému výběru podařil majstrštyk, který rockové fanoušky táhne
doteď. A právě nyní, přesně tři dekády po prvním (o šest let odloženém) vydání vychází legendární nahrávka po
dlouhých osmadvaceti letech znovu na LP, navíc v exkluzivní gramáži 180g, remasteru a vybavená kompletními texty.

Foto © Viktor Stoilov

„Zdánlivý chaos má přesný řád. Každá
skladba je pečlivě propracovaná do nejmenších detailů od citlivých nástupů a vrstvení nástrojů v úvodech, přes častá ostinata
a unisono, informační šumy, po stylizovaný
zdvojený zpěv či zpěv po zpátku ve Strace,
dotvářejí scenérii rockového divadla… …
Zub času desce nijak neublížil – zůstává jedním z výrazných vrcholů českého rocku od
doby, kdy tato muzika u nás zdomácněla,“
konstatoval v dobové recenzi v roce 1988
Vladimír Hanzel a my bez sebemenších
pochyb můžeme prohlásit, že totéž platí
i dnes, o více než čtvrtstoletí později.
O to záslužnější se jeví krok firmy Panton
z roku 1988, která se album odvážila po šesti

letech u ledu skutečně vydat a podpořit už
tehdy tak rozšířený kult Pražského výběru. Extrovertní party velmi talentovaných
hudebníků, kteří svou bizarní novovlnnou
vizáží i pódiovou prezentací pobláznili davy
a stali se trnem v oku komunistické garnituře.
A právě léta 1982 a 1983 se pro Pražský
výběr stala svým způsobem aspoň na čas
osudná. Když skupina ve své nejslavnější sestavě, kterou tvořili Michal Pavlíček
(kytara a vokály), Michael Kocáb (vokály
a klávesy), Jiří Hrubeš (bicí) a Vilém Čok
(basa a vokály) v Českém rozhlase nahrála album Straka v hrsti (tehdy však ještě
pojmenované Pražský výběr) materiál

okamžitě skončil v trezoru. A stejně si vedl
i film Straka v hrsti, jenž s výše zmíněnou
čtveřicí natočil nedávno zesnulý režisér
Juraj Herz.
„Po tomhle filmu si nás začali fízlové všímat naplno. V komparzu se objevili lidi,
kteří podepsali Chartu 77, a StB začala ten
film mapovat. Kdo se na něm podílel a o co
tu vlastně jde,“ vzpomíná Michal Pavlíček.
Odsud už byl jen krok k úplnému zákazu
činnosti jako takovému, k němuž došlo po
koncertu v Hradci Králové v lednu 1983.
Hudbu však komunista i přes veškeré
své úsilí nezabil. Straka v hrsti se šířila přehráváním z pásky na pásku po celé zemi
a k její popularitě nemalou měrou přispívala

řada často i nesmyslných historek, které se
tradovaly okolo jejího vzniku a následného
zákazu.
A jak už nyní dobře víme, přežil i Pražský
výběr, který znovuobnovil činnost v roce
1986 pod názvem Výběr (tehdy už ale za
bicími s Klaudiem Kryšpínem, který nahradil tou dobou již v emigraci žijícího Jiřího
Hrubeše). Další osudy nahrávky i kapely
jsou více než známá. Nic to ale nemění na
skutečnosti, že album i skupina, zejména ve
své nejslavnější sestavě patří k těm úkazům
domácí hudební scény, které by neměly být
zapomenuty. Pokud pochybujete, založte
Straku pod jehlu a zmáčkněte play…
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MIROSLAV HORNÍČEK 100
VYCHÁZÍ VELKÝ KOMPLET NAHRÁVEK
Supraphon potěší příznivce chytrého humoru Miroslava Horníčka unikátním kompletem, který obsahuje nahrávky
dosud nikdy nevydané, ale i známé či zapomenuté. Pod názvem Dobře odtajněný Miroslav Horníček vyšly na 3CD-MP3.
K letošnímu stému výročí narození
velkého mistra slova vychází komplet
známých, dříve vydaných, ale i zapomenutých, či dosud nikdy nevydaných nahrávek. Miroslav Horníček je zde představen
jako herec, konferenciér, klaun a interpret
především vlastních textů. Výběr dramaturga Jakuba Kamberského proto obsahuje
několik již dříve vydaných titulů. Kromě

nich se zde objeví nikdy nevydané skvosty
(např. pásmo Zavinil to bubínek, Nocturné), v nichž Miroslav Horníček exceloval
jako průvodce děje, jeho komentátor
a hybatel.
„Abychom zachytili neznámé nahrávky, necháváme v několika případech více
verzí téhož. To se týká například Předscén s Janem Werichem, nebo vlastních

Horníčkových textů Chvála pohybu. Přinášíme záznamy řady her divadla Semafor
s Miroslavem Horníčkem v hlavní roli,
neznámé verze již dříve vydaných pořadů
a recitály dosud nevydané. Komplet uzavírá koláž publicisty a ředitele Divadla Viola
Roberta Tamchyny, nápaditě sestavená
z různých zvukových úryvků, tvořících jakýsi vlastní životopis oslavovaného mistra

slova,“ upřesnila obsah výročního kompletu
producentka Naďa Dvorská.
Název Dobře odtajněný Miroslav Horníček je parafrází jedné ze slavných Horníčkových knížek a audioknih Dobře utajené
housle. Box 3CD-MP3 obsahuje zvukové
záznamy z let 1952 až 2002 v celkové délce
30 hodin, 2 minuty a 23 sekund.

Foto © Milan Wagner
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IGOR OROZOVIČ: JEDINÝ CÍL JE POBAVIT DĚTI!
Právě vychází audiokniha určená dětem Prasátko Pigy a kouzelná pohlednice plná písniček. Mezi tvůrci má své
výrazné místo autor hudby, kterým je herec Igor Orozovič, kterému jsme položili několik otázek. Jeho odpovědi
přibližují, jak písničky vznikaly a co ho na tvorbě pro dětské posluchače těšilo nejvíc. Igor Orozovič také prozradil, na
co se v nejbližší době chystá ve své herecké profesi.
Jak jste se dostal jako autor k projektu CD písní pro „Prasátko Pigy“?
Pro prasátko Pigy už mnoho let pracuje
Eva Spoustová, která mě učila na DAMU
a dodnes za ní chodím pro cenné rady, když
zkouším složitější hry. Je to neuvěřitelně
talentovaná dáma a práce s ní je vždy přínos.
Proto jsem neváhal, když mě oslovila ke
spolupráci na projektu Pigy, pro který mimo
jiné píše texty. Věděla, že miluji hudbu a chci
se jí autorsky věnovat nejenom v mém „domovském“ Cabaretu Calembour. A oba jsme
věděli, že budeme dobře fungující tvůrčí
duo. Vložila ve mě důvěru, podpořila moje
lehce vzdorující sebevědomí a hlavně napsala úplně senzační texty, na které byla
radost skládat. Ke každému zvířátku jsem
dostal explikaci jeho charakteru, což bylo
zázračným vodítkem a tím správným koncem, u kterého bylo potřeba začít. Zeptal
jsem se našeho klavíristy Zdeňka Dočekala,
který mi pomáhá s harmonií, a ostatních
muzikantů, zda do toho půjdou. Šli. A já
jsem jim vděčný.
Jak jste pracoval s hudebními motivy a nástroji?
S celým tvůrčím týmem jsme se shodli,
že bude skvělé, když každé zvířátko bude
směřovat k jinému žánru. K tomu mě vždy
pak navedl text a charakter každé jedné postavičky. Takže je tam nakonec čardáš, rap,

Foto © Lukáš Kadeřábek
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šanson, jednoduchá písnička pro holčičky,
šedesátkové retro, jazz apod. Samozřejmě
je to ale všechno jeden hudební jazyk daný
mými schopnostmi a nástrojovou vybaveností našeho Orchestru Calembour. Je to
živá muzika. Bez jakékoliv elektroniky.
Klavír, housle, flétna a bicí budou vždy
znít jako jedna rodinka. Ale každou píseň
jsem se snažil odlišit nějakým drobným,
ale zvukově výrazným nástrojem. Takové
jedno cinknutí na metalofon, kazu, melodika, foukací harmonika nebo pískání na
pusu a la teremin, dokáží zázraky. Ve dvou
písních náš houslista hraje na klarinet a to
je najednou ještě úplně jiný kafe.
Hudba provází i mluvené slovo, byl
to váš záměr?
Ano, je to tak. Chtěl jsem, aby to mělo
vnitřní logiku a kompaktnost. Zní tam
melodie zvířátek, většinou jako předznamenání jejich písně a charakteru. Vždycky
mě překvapí, co udělá pár tónů znějících
jako podkres pod mluveným slovem. Taková hollywoodská „vydíračka“. Ale upřímná
a sám mám vždycky husí kůži.
Co pro Vás znamenalo pracovat pro
děti? Co pro Vás bylo inspirací?
Byla to obrovská svoboda. Člověk
se může vykašlat na všechny kontrolky
typu: Bude to dost dobré? Originální?

Sofistikované? Jediný cíl je pobavit děti.
Nebo pohladit je melodií. Krása. Hlavní
inspiraci jsem hledal sám u sebe, protože
i já byl kdysi dítě. Vyrůstal jsem hlavně na
audiu. Poslouchal jsem jak písničky, tak
rozhlasovou tvorbu. A víte jak to je, člověk
si tu kazetu nebo desku pouštěl pořád dokola. Takže se do mě totálně zarylo úplně
všechno, co jsem poslouchal a rozhodně
mě to formovalo. A to se možná bude dít
i dětem, co si poslechnou naše písničky.
V době internetu už u toho nevydrží asi tak
dlouho, jako kdysi my. Ale třeba, když se
jim budou líbit… Představa, že mé písničky
s nimi porostou, je pro mě krásná. Ale je to
i zodpovědnost. Proto jsem rád, že uslyší
poctivé hraní na živé nástroje.
Jak moc je pro Vás hudba profesně
důležitá?
Profesně nevím, ale životně hodně.
A mám pocit, že v poslední době je to čím dál
víc. Není to tak, že bych chtěl „šidit“ divadlo,
ale je to pro mě takový útěk. Myslím si i to,
že hudba člověka více harmonizuje a mně
osobně dodává mnohem více endorfinů.
Měl byste chuť natočit na CD Vaše
další věci? Třeba právě hudbu a písně
z Cabaretu Calembour?
Už toto album je můj splněný sen. Neberu to jako „jen“ písničky. A nahrání a vydání

písní Cabaretu Celembour je můj obří sen.
Přece jen už fungujeme 10let a dávám do
toho skoro veškerou tvůrčí a skladatelkou
energii. Je to zatím celoživotní dílo. A další
sen je, že by nám to někdo pěkně zaranžoval
a ty písně by zazněly s bigbandem - mají
ten potenciál. Anebo kdyby mou poslední
věc - operu Streptokok - zahrál symfonický
orchestr. I ve filmu si ty naše písničky umím
představit. Takhle to zní megalomansky.
V reálu hrajeme párkrát měsíčně pro 80lidí.
A je to taky splněný sen.
Můžete nám prozradit, na co se
v nejbližší době chystáte ve své herecké profesi?
V Národním divadle, kde jsem v angažmá, se chystá premiéra hry „Vítejte v Thébách a zároveň bych ještě pozval veřejnost
na krásné představení Noční sezóna v hlavní roli s Janou Preissovou. S Cabaretem Calembour obnovujeme v Divadle pod Palmovkou premiéru jedné naší starší inscenace
Cvidoule di Campo. V květnu a červnu si
opět zazpívám Baladu pro Banditu s Jihočeskou filharmonií, což je naprostá euforie.
A v rámci televizní tvorby se zrovna chystám
na natáčení série pro Českou televizi s Janem Hřebejkem, kde mě čeká krásná role
skoro až záporáka.
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VOJTĚCH DYK HVĚZDOU TvMiniUni
Zpěvák a herec Vojtěch Dyk navštívil televizní pořad TvMiniUni, aby si zazpíval s oblíbenými postavičkami. Stal se
tak dalším z hvězdných hostů tohoto televizního pořadu. Z dalších hvězdných aktérů jmenujme například Kláru
Vytiskovou, Barboru Polákovou, Xindla X, Lenku Dusilovou, Márdiho z Vypsané fixy či Anetu Langerovou. O natáčení
své písničky v TvMiniUni, ale taky o své rodině a o tom, co spolu dělají ve volném čase se Vojtěch Dyk podělil
v krátkém rozhovoru.

Byl jste hostem TvMiniUni, doma
máte tři děti, sledoval jste už někdy
dříve tenhle dětský pořad?
Nesledoval, ale jen kvůli tomu, že nemám televizi. Ale je mi sympatické, že je to
pořad pro děti, vlastně většina věcí, které
se dělají pro děti, je sympatická. Obecně
pořady, které z dětí nedělají blbce, zvlášť
v dnešní době, kdy už jsou dětí o hodně dál,
než jsme bývali my v jejich věku, naprosto
ctím a uznávám.

Pustíte tenhle váš duet s Valentinkou svým dětem?
To asi jo. Mě samotného zajímá, jak to
potom vypadá, protože klíčování do animací, tak jak se to v TvMiniUni dělá, musí být
složité, a mě zajímá, jak vypadá výsledek.
Bavilo vás natáčení s loutkami? Není
jednoduché komunikovat s partnery,

kteří před vámi nejsou, nebo jsou vedení vodiči…
Upřímně řečeno, já jsem s loutkami nikdy nehrál. Ale baví mě to moc. S loutkou
se dá podle mě vytvořit mnohem víc než
s normálním hercem. A víc, než u herců tam
platí ta hra znaku, loutkoherci musejí být
skvělí v tom, že musejí dodržovat určitý
timing loutky, aby vycházely všechny ty
fóry, které jsou ve scénáři… Takže pro mě
to bylo moc zajímavé.
Písničky pro TvMiniUni složil také
Honza Maxián. S Honzou se znáte dlouho, hráli jste spolu v kapele, takže vám

tenhle styl určitě sedí…
No jasně! Pan Maxián mi sedí. :-)
Když nenatáčíte takové věci, jako
jsou písničky pro TvMiniUni, co s dětmi
děláte, co je nejvíc baví?
Děti se věnují hodně počítačovým hrám,
což je dneska velký trend, ale samozřejmě
se je od toho snažíme nějakým způsobem
odpoutat a najít jim nějakou lepší variantu
trávení volného času. A tak když máme čas,
jdeme na procházku do přírody nebo na
hřiště. My jsme celá rodina takové venkovské typy, takže když to jenom trošku jde,
snažíme se chodit do přírody a za kulturou.

Foto © ČT:D

S postavičkou Valentinky zpíváte
o lásce, ona se vás ptá, co je to láska.
Líbí se vám tahle písnička?

Je o lásce, takže je to ta nejkrásnější
písnička ze všech! Její text se pídí po tom,
co to ta láska vlastně je, a myslím, že na
to i přijde. Ale až na konci, musíte si ji poslechnout celou.
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ADINA MANDLOVÁ PO 44 LETECH
VYCHÁZÍ AUTENTICKÉ ZVUKOVÉ
ZÁZNAMY VZPOMÍNEK VELKÉ HVĚZDY
ČESKÉ KINEMATOGRAFIE
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V roce 1974 přiletěl Josef Škvorecký
z Kanady na Maltu do domu Adiny Mandlové a několik dnů s ní nahrával rozhovor,
který měl sloužit jako pracovní podklad pro
knihu vydanou nakladatelstvím manželů
Škvoreckých pod názvem Adina Mandlová – Dneska už se tomu směju. Záznam na
jedenácti kazetách později věnoval Josef
Škvorecký Ondřeji Suchému, který podle
těchto zvukových materiálů napsal knihu
Čemu se smála Adina Mandlová. Tyto kazety
vycházejí nyní, po úpravě maximálního čištění a střihu, v kompletu 3CD, navazujícím
na předchozí podobné album Případ Lída
Baarová, které získalo v roce 2016 ocenění
v anketě Audiokniha roku v kategorii Mluvené
slovo mimo kategorie.

Kromě podrobností k jednotlivým filmům z její kariéry se dozvíme na trojalbu
Adina Mandlová vzpomíná i řadu dosud
neznámých sdělení z dalšího poválečného
života této pozoruhodné ženy, která kromě
krásy měla i nesmírný smysl pro humor.
„Vyprávění Mandlové je maximálně autentické, ona sama fascinuje přirozeností a nesmírnou inteligencí. Dozvídáme se velké množství
zajímavých informací ze světa českého filmu
dvacátých až čtyřicátých let v nekonvenčním
toku myšlenek této velké prvorepublikové filmové hvězdy,“ uvedla producentka vydavatelství Supraphon Naďa Dvorská.
Záznam rozhovorů Adiny Mandlové
s Josefem Škvoreckým vyšel na značce
Supraphon jako komplet tří.

A. Mandlová v roce 1990
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JANA SEMERÁDOVÁ:
UKOLÉBAVKY PAVLA JURKOVIČE MAJÍ V SOBĚ
NEUVĚŘITELNĚ BAREVNÝ SVĚT!

Foto © Lukáš Kadeřábek

Foto © Tomáš Drbohla

Před letošním svátkem Dne matek, který připadne na neděli 13. května, vydává Supraphon ve spolupráci se
Společností Pavla Jurkoviče a za podpory Partnerství OSA jedinečný hudební dárek v podobě nové nahrávky
ukolébavek zpěváka, hudebníka a učitele, kterému několik generací skvělých mladých hudebníků vděčí za láskyplné
uvedení do kouzelného světa hudby. Pavel Jurkovič napsal v průběhu patnácti let „na míru“ pro děti svých blízkých
asi stovku ukolébavek. Dvaadvacet z nich pro nové album vybral zčásti sám autor a zčásti pak jeho hudební přátelé
v čele se sopranistkou Hankou Blažíkovou. Neodolatelné kouzlo a něhu jejího hlasu doplňuje (za tatínky) sametový
baryton Tomáše Krále a celá řada skvělých muzikantů – například cembalistka Jiřina Dvořáková-Marešová, gambistka
Hana Fleková, houslista Jan Hádek a flétnistka Jana Semerádová, které jsme se na vznik nahrávky zeptali.

Jano, kdo stál za myšlenkou natočit
album sestavené z ukolébavek Pavla
Jurkoviče?
První impuls vzešel od Společnosti Pavla
Jurkoviče, která byla založena po jeho smrti
v roce 2016 z iniciativy Jurkovičovy dcery
Barbory a muzikologa Martina Rudovského. Nahrávka se začala připravovat zhruba
před rokem a je složena z ukolébavek, které
Pavel Jurkovič napsal v průběhu zhruba
patnácti let pro právě narozené děti svých
přátel. S radostí musím přiznat, že jedna
ukolébavka vznikla i pro naší malou Josefu.
A bylo to pro nás velkou ctí.
Hlavními interprety nahrávky jsou
sopranistka Hana Blažíková a barytonista Tomáš Král. Jak se dostali k tomuto projektu?
Hana Blažíková je bývalou studentkou
Pavla Jurkoviče, kdy studovala na ZŠ Umělecká s rozšířenou výukou hudební výchovou, kde se hudba provozovala prakticky
denně. A mám pocit, že to jí dalo základ
pro její budoucí profesionální hudební
kariéru. Řekla bych, že když člověk slyší
její hlas, tak slyší „část rukopisu“ Pavla
Jurkoviče – smysl pro intonační čistotu,

Jana Semerádová

vkus a perfekcionismus. Na nahrávce
nejen zpívá, ale hraje i na harfu. Tomáš
Král byl také jasnou volbou – hudbu Pavla
Jurkoviče poznal už před dvěma roky, kdy
nahrál album Písnička jako dárek. A jeho
nádherný hlas a přednes se skvěle hodil
k Haně Blažíkové.
Album se natáčelo v kostele sv.
Vavřince, v sídle Pražského jara. Jak
padla volba pro toto místo?
Je to ideální prostor pro menší hudební
seskupení, což platilo pro většinu ukolébavek. Je tam velmi přirozený dozvuk, který
velmi dobře využili jako zvukový mistr Aleš
Dvořák, tak hudební režisér Jiří Gemrot.
Velká část instrumentalistů je ze
světa tzv. staré hudby. Hrálo se tedy
na „staré nástroje“?
Ano, většinou se hrálo na staré nástroje.
Byla tam barokní harfa, barokní housle,
francouzská barokní flétna, theorba, ale
i moderní kytara nebo cimbál. Velmi důležitou osobou byla Jiřina Marešová-Dvořáková, která se podílela i na vzniku improvizací
se Stano Palúchem, které jsou také součástí
tohoto alba.

Hana Blažíková a Tomáš Král

Jak vnímáte propojení světa tzv.
staré hudby a tvorby Pavla Jurkoviče?
Spojení hudby Pavla Jurkoviče a starých
nástrojů mi přijde doslova ideální. Pavel
Jurkovič psal tyto ukolébavky jednodušším způsobem, ale je tam určitá zvukovost,
která velmi sedí této hudbě. Aranže, které
připravili Hana Blažíková a Martin Rudovský mají v sobě neuvěřitelně barevný svět,
který doprovází tyto ukolébavky a texty od
Pavla Jurkoviče.

i do samotného natáčení alba?
Ano, myslím si, že se to velmi odrazilo
do interpretace, protože i kdybychom nechtěli, tak ukolébavka je pro malé děti. Ta
něha, kterou člověk slyšel v hlasech Hany
Blažíkové a Tomáše Krále, tak ta není ani
v nejmenším hraná. Každý z hráčů měl
k natáčení krásný vztah a věřím, že je to
z CD slyšet.

Nebude Vám jako interpretům vadit,
když posluchači, ač děti nebo jejich rodiče, při poslechu CD usnou?
Rozhodně ne! V tu chvíli to bude velmi
úspěšné album, protože si posluchači pořizují CD s „uspávací hudbou“ v tom nejlepším smyslu slova. Myslím si, ale že ty
ukolébavky jsou tak zajímavé, že si to lidé
budou pouštět znovu a znovu, protože jim
třeba něco uniklo, např. krásné „vyhrávky“
gamby, harfy či mbiru, (nebo u toho usnuli),
a budou to chtít slyšet znovu.
Velká část hudebníků, kteří se podíleli na vzniku nahrávky, je zároveň
rodiči. Máte pocit, že se to promítlo
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NATOČIT MORAVSKÉ DVOJZPĚVY BYL
MŮJ SEN, ŘÍKÁ MARKÉTA CUKROVÁ
Cesta přední mezzosopranistky Markéty Cukrové k hudbě a zpívání vedla oklikou. Vyhledávaná interpretka
s obdivuhodnou hudební všestranností vystudovala na Filosofické fakultě Karlovy univerzity anglický jazyk
a literaturu, věnovala se i uměleckým překladům. Pak ale přece jen zvítězil talent, geny a vliv rodinného prostředí:
„Pocházím z rodiny, kde byli dobří amatérští muzikanti,“ vysvětluje. „Maminka, povoláním vědkyně, biochemička,
se aktivně věnovala sborovému zpěvu. Není divu, že jsem od dětství zpívala i já.“ Milovníci hudby znají Markétu
Cukrovou hlavně z koncertů staré hudby; spolupracuje s předními domácími i zahraničními soubory a orchestry –
Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, z ansámblů v zahraničí např. se švýcarským
orchestrem Musique des Lumières nebo polským Arte dei Suonatori, s Mala Punica, atd. S nemenším úspěchem
zpívá skladby klasicistní, romantické i díla nejnovější. Podílela se na novém CD vydavatelství Supraphon MORAVSKÉ
DVOJZPĚVY Antonína Dvořáka.
Moravské dvojzpěvy v podání vašem
podání jsou nesporně krásné. Také je
půvabný jejich příběh, který v literární a dramatické stylizaci známe z knížky Vladimíra Neffa nebo z televizního
seriálu Sňatky z rozumu: jak Antonín
Dvořák přišel k Neffům, dostal za úkol
složit druhý hlas k lidovým písním,
ale odmítl. Raději zkomponoval na
lidové texty svou vlastní hudbu. A ty
písně přitom jako by lidovým z oka
vypadly…
Moc by mě potěšilo, kdyby je posluchači dokázali takto vnímat. Dvojzpěvy jsou
typickým dílem Antonína Dvořáka a jeho
širokého hudebního srdce. Autor zachovává lidovou notu, ale zároveň k ní přidává
svůj intelektuální obsah a silnou citovost.
Lidovou hudbu povyšuje a zároveň hluboce

respektuje. K tomuto druhu tvůrčího přístupu mám velký obdiv.
Jak se vám zkoušelo v týmu Cukrová, Šaturová, Nekoranec, klavírista
Spurný?
Asi bych to neměla říkat – ale přišlo nám
to překvapivě lehké. V základním pohledu
na dvojzpěvy jsme se totiž naprosto shodli: chtěli jsme vytáhnout na povrch jejich
mládí, hravost a poezii. Sentiment, ladnost,
melancholii, možná i jakousi historickou
estetiku, jistou prostotu.
Musela jste jako interpretka převážně staré hudby něco zvláštního překonávat, řešit?
Obecně vzato, instrumentálně psaná
stará hudba po zpěvákovi nežádá tolik barev

v hlase, ani tolik emocí, vystačíte si s menší
výrazovou paletou. Písňový romantismus
samozřejmě klade na interpreta jiné nároky. Na druhou stranu prostota ve vedení
fráze, ke které musí dospět interpret staré
hudby, najde uplatnění i u Dvořáka. Z jeho
zápisu nevyčtete představu velkooperního
zpěvu, ale spíš schopnost ztišení a detailní
práce s frází. Takže v romantické hudbě využívám všechnu zkušenost z interpretace
historických děl a přidávám to, co dokážu
vyčíst z konkrétního notového materiálu.
Starám se o to, aby můj hlas zněl volně a aby
konsonoval s dalším hlasem. Občas jsme se
se Simonou vzájemně i trochu usměrňovaly, protože když zpíváme velkou operu
ve velkém prostoru, používáme jiný volumen, zpíváme takzvaně na šířku. Chtěly
jsme Dvořákovi dát přesně to, co po nás

žádá on, ne co jsme zpívaly v Rossinim,
Mozartovi nebo třeba Gluckovi.
Co jste si ještě z natáčení odnesli?
Myslím, že jsme se na vzniklé souhře
všichni – zpěváci i klavírista Vojta Spurný
– naučili něco důležitého o komorní hudbě.
A taky o tom, že člověk má být pokorný vůči
tvůrci, má hledat především jeho hudební
představu. Samozřejmě k ní přidá vždy
i něco svého, ale v souhlase s autorovým
záměrem a se znalostí dobových souřadnic.
Říkáte, že se vám zkoušelo lehce, ale
dvojzpěv jako takový přece není snadná
disciplína.
To je pravda. Kdybych se neshodla
s kolegyní zpěvačkou nebo s klavíristou,
kdybychom se lišili v estetickém pohledu

Foto © Supraphon
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nebo vyluzovali nesourodé zvuky, určitě by
to bylo nepřekonatelně obtížné. Ale já jsem
věnovala výběru spolupracovníků velkou
péči. Se všemi jsem se pracovně potkala na
jiných projektech a vím přesně, v čem jsou
jedineční. Volba byla snadná. Hlídali jsme
jen pár technických problémů, například
přirozenou intonaci, která je na komorní
vokální hudbě zásadní.
Zabezpečovala jste uměleckou
a zčásti i manažerskou stránku desky, není to tak?
Manažerskou ne, to neumím, kdybych
to zajišťovala já, deska nevyjde ani za sto
let. Ale uměleckou stránku jsem si hlídala.
Už i proto, že natočit Moravské dvojzpěvy
je prestižní zadání a chtěla jsem co nejlepší
výsledek.
Vybrala jste i skvělého klavíristu.
Ano, klavírista je duší celého podniku.
Vojtěch Spurný dokáže doprovodit zpěváka
lépe, než by se doprovodil on sám. Frázuje
s ním, ví o každém tónu, ví, jak dlouho se
bude zpěvák nadechovat a počká s akordem.
To je talent svého druhu a zpěváci vyvažují
takto empatické písňové klavíristy zlatem.
Při poslechu desky je poznat, že jste
ji natáčeli s chutí.
My jsme se do dvojzpěvů beznadějně
zamilovali! Komořina je nejobtížnější disciplína v rámci klasické hudby. Vyžaduje
velkou technickou i muzikantskou připravenost, hodně síly, tvůrčí energie a fantazie.
A to všechno dvojnásob, pokud je autorem
Dvořák. Je potřeba pečlivě číst jeho zápis,
nic nepřehlédnout. Když jste dostatečně pozorní, Dvořák vás dílem přesně provede. Ve
Dvojzpěvech je plno něhy, poezie, humoru.
Nejsou výlučnou hudbou pro fajnšmekry,
jsou naopak přístupné a srozumitelné všem
posluchačům.

Kterou část kompletu máte nejraději?
To vám řeknu přesně, je to posmutnělý,
melancholický dvojzpěv s názvem Hoře. Zatímco velký cyklus Moravských dvojzpěvů
se někdy v programech koncertů přece jen
objeví, menší cykly se neuvádějí takřka vůbec. Dvořák zde napsal hlasy v těsné harmonické blízkosti. Jako dítě jsem Hoře zpívala
v dětském sboru a na dlouhých dvacet let mi
uvízlo v paměti. Je to jeden z kompozičních
vrcholů desky. Nádherně se tu ukazuje, jak
působivě dokázal Dvořák zhudebnit smutnou, zadumanou náladu. Možná proto je
tak bytostně český, slovanský.

nic pro mě! A tak jsem udělala zkoušky na
Ježkovu konzervatoř s tím, že budu zpívat
jazz. Ten jsem měla a stále mám ve velké
oblibě. Vydržela jsem pouhé tři roky, než
mě výuka jazzového zpěvu přestala bavit,
protože můj hlas si říkal o něco jiného.
Vydala jsem se tedy studovat angličtinu
a jistou dobu se oboru i věnovala.

Jak byste vyzvala publikum k poslechu nové desky?
Řekla bych, aby si Moravské dvojzpěvy
povinně všichni poslechli! Protože pokud
je neznají, mají bílé místo ve vzdělání
a o mnoho přicházejí. Je to jedna z vrcholných skladeb našeho národního dědictví.
Dovolte pár otázek o vás. Kde jste
přišla k tak pěknému, zvláštnímu příjmení? Je originálně české?
Určitě je, kdysi jsem se snažila sestavit
rodokmen a najít k němu podklady, a zjistila
jsem, že naše kořeny sahají až do 14. století.
Na Rakovnicku jsme dokonce vlastnili pár
tvrzí, byli jsme prý zchudlá šlechta a každý
druhý muž z našeho rodu byl falešný hráč
v karty… romantická představa.

Jak jste si doplnila hudební vzdělání?
Samozřejmě jsem hned zjistila, že mi
leccos chybí, a to především technicky. Měla
jsem sice velký potenciál, krásný hlas, ale
neuměla jsem nic. Takže jsem absolvovala
delší kolečko při hledání pedagoga, což vůbec nebylo lehké. Moc se mi nechtělo na
oficiální školy, protože operní obor u nás mi
tenkrát připadal strašně zkostnatělý. Hledala jsem tedy soukromé učitele a naštěstí
narazila na paní Marii Urbanovou. Jí vděčím
za to, že dnes můžu profesionálně zpívat.
Od ní jsem získala všechno, co vím a umím.

Další generace rodu zas měly ve
svých řadách muzikanty. Ale vy jste se
na čas trochu odchýlila - přes hudební
rodinu a zpívání v dětských sborech jste
zvolila jazykové studium. Proč?
V dětských sborech jsme zpívali většinou
klasiku a já jsem se proti tomu v pubertě
vzbouřila. Věkový průměr klasického publika se mi zdál příliš vysoký, to přece nebylo

Kdy přišel ten rozhodující hudební
impuls?
Já jsem se vlastně od hudby nikdy úplně nevzdálila. Rozhodujícím momentem
byl pobyt ve Valticích na letních kursech
staré hudby.

Od začátku jste se chtěla věnovat
staré hudbě, kterou teď převážně interpretujete?
Ano, asi i proto, že tato oblast pro mě
hodně souvisela s jazzem, kterého jsem se
nechtěla úplně vzdát. Stará hudba – stejně
jako jazz - vyžaduje určitou volnost v projevu, schopnost improvizace. Do provozu
barokní hudby se navíc tehdy mohl dostat
i amatér. Pokud byl nadaný a pracovitý,
i bez profesionálního hudebního vzdělání
zpíval v ansámblech, ve sborech, dostával

sóla, což byla veliká motivace, mohl hrát na
různé neznámé, zábavné nástroje. Tenkrát
neexistovaly školy stylového zpěvu, ani hry
na staré nástroje. Má generace je v tomto
oboru plná samouků. Dnes se situace zvolna
mění díky Brnu a Ostravě, kde již lze studovat starou hudbu na vysokoškolské úrovni.
Znalost jazyků se vám asi hodila pro
život i hudbu, že?
Umět jazyky je pro zpěv nezbytně důležité. Život muzikanta je pestrý a plný cestování. Cokoli umíte navíc, nejen jazyky,
vás výrazně obohatí. Jeden z mých kolegů
je ornitolog a zároveň barytonista, jeden
je novinář, další chemik… Líbí se mi, že
neumějí jen zpívat, ale mají širší rozhled.
Na festivalu Dvořákova Praha letos
v září budete zpívat Lužanskou mši.
Jak byste ji komentovala?
Je to skladba, kterou klidně mohl napsat barokní skladatel. Dvořák znal barokní
postupy, samozřejmě znal a ovládal kontrapunkt, uměl skládat podle přísných barokních pravidel. Tahle malá mše připomíná
nádherné cvičení z barokní kompozice. Asi
i proto v ní často účinkují lidé, kteří mají
s tzv. “poučeným” zpěvem něco do činění.
Už jste někdy v této skladbě účinkovala?
Jistě, dokonce mnohokrát. S moderními
orchestry i se soubory staré hudby. Může
se provádět na oba způsoby, oba jsou srovnatelně dobré.
Moc často se ale neuvádí.
Pokud se neuvádí, tak to je jen naše chyba. Patří k nejkrásnějším skladbám české
hudební tradice a já doufám, že Moravské
dvojzpěvy i Lužanská mše se stanou hitem
festivalových programů.

Budete Dvojzpěvy uvádět na koncertech? Možná by se hodilo turné…
Turné s písňovým repertoárem není
vzhledem naší vytíženosti moc pravděpodobné, ale uvést je živě bychom samozřejmě
chtěli na akcích, které se věnují Dvořákovi
nebo písňové tvorbě. Budeme ale muset
plánovat minimálně dva roky dopředu.

Foto © Ilona Sochorová

Tak trochu o tom je i příběh Moravských dvojzpěvů. Měly ve své době nejen umělecký význam, ale i vlastenecky
společenskou roli.
To by nebyl Dvořák, aby napsal pouhé
písničky pro slečny z bohatých rodin. Pod
jeho perem vznikla záležitost, která je otiskem doby, umělecký popis druhé půlky 19.
století.
Dvořák není jediný a určitě ne poslední komponista, který znovu zhudebnil texty lidových písní. Co vy osobně v nich považujete za tolik silné, že
to skladatele stále „bere“?
Přímočarost. V lidových textech je přímé lidské sdělení a také rázovitý, nikoliv
vyumělkovaný jazyk. Už sama zvukomalba
slov a jednotlivé výrazy skladatele určitě
inspirují. A jak říkám, ta přímost sdělení.
On ji chce, ona ho nechce, nebo obráceně.
Jednoduše nastavená výchozí situace jako
ze života; všichni jsme něco podobného
zažili. A když se vrátím k Dvořákovi, jeho
dílo je inspirováno folklórem a zároveň je
intelektuální, není vykonstruované, vždy
obsahuje linii sdělení, jdoucí přímo k duši
posluchače. Jeho hudba je upředená složitě,
ale vždy dokáže citově zasáhnout i člověka,
který jde náhodou na koncert a o klasické
hudbě neví nic.
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SUPRAPHON UCTÍ DÍLO JIŘÍHO BĚLOHLÁVKA!
VYCHÁZÍ KOMPLET 8CD – RECOLLECTION
Supraphon v polovině května vydává výpravný komplet stěžejních i neznámých nahrávek Jiřího Bělohlávka. Kolekce
8CD Jiří Bělohlávek – Recollection je vzpomínkou na nejvýznamnějšího českého dirigenta posledního půl století.
„Tento výběr z odkazu Jiřího Bělohlávka vznikal necelý rok po jeho odchodu na Věčnost a je především vzpomínkou
na výjimečného hudebníka a člověka,“ uvedl producent Supraphonu Matouš Vlčinský.
Život Jiřího Bělohlávka lze krátce popsat
výčtem největších úspěchů: šéfdirigent České filharmonie, BBC Symphony Orchestra,
hostování u Berlínské filharmonie, New
York Philharmonic, Royal Concertgebouw,
v MET, Glyndebourne atd.; nositel Řádu
Britského impéria a čestného doktorátu

Akademie múzických umění v Praze. Sám
Jiří Bělohlávek by však asi dal přednost
vzpomínání nad nahrávkami. Vybraných
třiadvacet z téměř tří set snímků, jež vznikly pro Supraphon mezi lety 1971 a 2016,
představuje jeho pozoruhodné zrání v čele
několika vynikajících českých orchestrů,

počínaje Brněnskou (energický Janáček
z roku 1977, zde poprvé na CD) a konče
Českou filharmonií a PKF. V samém středu
Bělohlávkova repertoáru najdeme díla Dvořáka (Novosvětská), Smetany (Má vlast),
Suka, Janáčka a Bohuslava Martinů, kterého objevoval světu.

Kolekce 8CD Jiří Bělohlávek – Recollection je doplněna o řadu výletů do
dalších repertoárových oblastí (Mozart,
Ravel, Mahler, Bartók), jež dokládají pozoruhodnou šíři dirigentova záběru. Titul
vychází v pátek 18. května 2018.

Foto © Petr Horník
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