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KAREL GOTT

S TOU PRAVOU PÍSNÍ V TEN PRAVÝ OKAMŽIK
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Zdá se, že jste už dosáhl úplně všeho,
co si jen zpěvák může vysnít. Existuje
vůbec ještě něco, po čem ve své profesní
kariéře toužíte?
„Když člověk po něčem moc urputně touží, většinou mu to nevyjde. Prostě, když se
moc tlačí na pilu, je to často věci jenom na
škodu. Jsem proto příznivcem každodenní,
často mravenčí a mnohdy neviditelné práce. Když se ale posléze její výsledky zúročí
v úspěchu, mám pokaždé radost jako malý
kluk. A hudba, věřte mi, to je věrná milenka
i manželka na celý život. Takže vlastně to
jediné, po čem opravdu toužím, je zbavit se
zdravotních problémů, které mě v poslední
době nepříjemně zaskočily.“
A co říkáte stálé přízni svého věr
ného publika? Navíc vám přibývají
i fanoušci mladších posluchačských
generaci, což je vidět zejména na va
šich koncertech…
Řekněme si upřímně, že bez přízně publika by to nešlo. Vlastně všechno, čemu se
věnuji, dělám pro své posluchače a diváky.
Kdybych z jejich strany doslova fyzicky necítil – a to už vlastně déle než pětapadesát
let – příznivou odezvu, nemohl bych svou
práci už dávno dělat. Snad jenom jako příjemné a celoživotní hobby, ale pouze sám
pro sebe. Nikdy mě ani ve snu nenapadlo,
že bych mohl zpívat do svého současného
věku. A to ještě nekončím (smích).

Co je tím hnacím motorem, který vás
i dnes stále žene kupředu?
Určitě láska k hudbě. Navíc hudba je
z onoho druhu lásek, které vás nikdy nezklamou, nepodvedou, nezradí… Hudba
je vám prostě věrná v okamžicích radosti,
stejně jako v obdobích, kdy vám není zrovna
nejlíp a kdy nemáte, na koho byste se obrátil. Jak už jsem říkal, taková ideální a věrná
milenka na celý život. A propos, život. Ten
musí mít člověk taky rád! Kdo nemá rád
život, jenom se někde v koutku užírá, je zapšklý, nepřející, závistivý. K sobě i ke svému
okolí. A že takových lidí je! Naštěstí mám
v tomhle ohledu hodně šťastnou povahu,
takže mi nic takového nehrozí. Ze života se
raduji doslova každý den. A po překonání
nemoci o to víc. Hned od okamžiku, kdy
ráno otevřu oči.
Když ráno otevřete oči, co vás čeká
jako první?
Samozřejmě mé dvě nejmladší dcery
Charlotte Ella a Nelly Sofie – a manželka
Ivanka. To jsou pro mne, vedle profese
zpěváka, opravdu velké životní radosti
a současně jistoty, které ale patří do oblasti mého soukromí. To ostatní, co se v mém
životě odehrává, je už – vedle zdravotních
problémů z poslední doby – vlastně spjaté
výhradně s mou pěveckou kariérou…
Podívejme se blíže na vaše aktuál
ní album Ta pravá. Kde se vzal jeho
název?
Název mu dala skladba, kterou pro mě
napsal zpěvák a skladatel Marek Ztracený.
Ale zároveň jsme si se spolupracovníky ze
Supraphonu říkali, že je skvělé, že, Ta pravá‘

může být i žena, láska, píseň, chvíle, doba,
nálada… prostě každý si může dosadit to,
co je pro něj momentálně to pravé!
Můžete zavzpomínat, jak album
vznikalo?
Začali jsme natáčet v roce 2013, ale pak
přišel nečekaný a hodně velký zdravotní
problém. Když jsem byl potom z nejhoršího
venku, následovalo delší léčení a už jsem
vlastně ani nepočítal s tím, že bych se k natáčení vrátil. Moc jsem totiž nevěřil tomu,
že by to ještě šlo. Popravdě řečeno, ani jsem
se tím nezabýval, protože myšlenky jsem
měl někde úplně jinde. Ale když jsem na
tom byl zdravotně mnohem líp, uspořádal
jsem pár menších, v podstatě komorních
vystoupení. A během nich jsem ke svému
příjemnému překvapení zjistil, že to jde.
A dokonce bezvadně! Vypravil jsem se tedy
znovu do studia ORM a v natáčení pozvolna
pokračoval.
Jaké písně posluchači na albu na
jdou?
Jsou to písničky, které mě zaujaly během
let, a vždy z nějakého, objektivního důvodu
jsem je zatím nenahrál. Mezitím se z nich
stala popová klasika, kterou zpívá po světě
už i více interpretů. Těší mne, že českými
texty je opatřili nejlepší textaři, jaké máme:
Eduard Krečmar, Zdeněk Borovec, Jaroslav
Machek, Pavel Cmíral, Richard Bergman,
Michael Prostějovský a Miloš Skalka. Překvapením pak může být moje první spolupráce s písničkářkou Radůzou, která přebásnila text k písničce ze zpěvníku Gartha
Brookse, velké hvězdy moderní americké
country music.

Letos v květnu, jako jedna z posled
ních nahrávek nového alba, vznikal
duet s Dashou. Můžete k němu pro
zradit něco víc?
Dlouho jsem hledal píseň, kterou bych si
zazpíval s Dashou, jež s námi vystupuje už
osmnáct let! Jako sboristka i jako sólistka.
Podle mě je to jedna z vůbec nejpozoruhodnějších, nejmodernějších a současně
nejstylovějších zpěvaček u nás. Tak jsem si
říkal: Jak to, že pořád chodíme kolem sebe,
spoustu jsme toho společně zažili, jenom
nemáme duet. A pak jsem přišel na píseň
Somewhere Out There, kterou s věhlasným,
dnes už bohužel zesnulým autorem filmové
hudby Jamesem Hornerem, napsali hitmakeři Barry Mann a Cynthia Weil. Řekl jsem
si: Tak tohle je přesně píseň, kterou bych
chtěl s Dashou nazpívat. Navíc mi skladba
silně připomíná Beethovenovu Klavírní
sonátu, což je její další plus.
Jak došlo na spolupráci s Markem
Ztraceným?
S Markem jsem se vlastně neznal. Viděl
jsem sice v televizi jeho profil, kde mě zaujal,
ale to bylo všechno. A pak se najednou sám
ohlásil. Byla to doba, kdy jsem se zrovna
vrátil z nemocnice, kde jsem strávil opravdu
hodně času. Proto pak do té písně vložil
slova, štěstí se jenom na chvíli unavilo‘.
Naštěstí pro mě. Ale hlavně, co do stylu je
to velice zajímavá píseň. A Marek mě dokázal dostat do takové hlasové polohy, do
pěveckého stylu, který bych si sám neuměl
najít. Jsem mu za to vděčný. Proto vůbec
ne náhodou se tohle moje album jmenuje
Ta pravá.

Foto © Martin Kubica

U příležitosti vydání nového studiového
alba TA PRAVÁ poskytl KAREL GOTT vydavatelství Supraphon tento autorizovaný
rozhovor:
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MAREK ZTRACENÝ

VLASTNÍ SVĚT, KDE SE MAJÍ VŠICHNI RÁDI
Marek Ztracený vydal před pár týdny nové album Vlastní svět, o kterém prohlašuje, že je přesně takové, jaké si
vysnil. Aktuálně ho reprezentuje singl MinuLost, jehož videoklip natočil za 56 hodin v šesti zemích.
Prahy. Máme čtyři hodiny materiálu, jeden záběr lepší jak druhý, jenže bohužel
má písnička jen necelé čtyři minuty. Ledaže
bychom k tomu vydali DVD. (smích) Celý
nápad pojmout takto klip vznikl tři dny
předtím, než měl být realizován, takže to
bylo šílený, narychlo jsme odletěli jen s batůžky. Dopředu nebylo nic připraveno a jeli
jsme "na punk".
Čím je tvé nové album zvláštní?
Do bookletu jsme umístili 200 vzkazů
s různým věnováním, které nám fanoušci
posílali.
Který vzkaz je podle tebe nejori

ginálnější a nejdojemnější?
Například "Ahoj Vašku, kdy mi vrátíš
těch 5000 Kč? Michal…" Dojemných je
spoustu, vytvořili jsme tím takový vlastní
svět, kde se mají všichni rádi.
Desku produkoval Dalibor Cidlinský
jr. Jak se ti s ním pracovalo? V čem byl
jeho největší přínos?
Spolupracovalo se s ním skvěle, protože
je diplomat, psycholog, muzikant a producent v jednom. Často ve studiu vznikají třecí
plochy v souvislosti s rozdílností názorů.
Dalibor si to uměl dobře nastavit, všechno
mi popsal a dal mi vědět svůj názor bez urážky, hlavně respektoval právo veta. Zvukově

je album takové, jaké jsem si přesně vysnil.
Kdy a kde bude křest?
Budou dva! V pražském klubu Roxy vystoupím 31. října a v Sonu Brno se koncertní
křest alba odehraje 7. listopadu. Vstupenky
již jsou v prodeji a těší mne, že je o ně takový zájem.
Co tě ještě čeká na podzim?
Nyní je prioritní moje nové album a pak
DVD z Fora Karlín, které vyjde na den přesně rok po výročním koncertě. Už jsem se
na pár záběrů díval a měl jsem z toho husí
kůži. Hodně lidí se na něj ptalo, snad je to
taky tak zasáhne.
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MinuLost je i tvůj nový singl. Video
klip vznikl v šesti evropských zemích…
jaké to bylo?
Původní plán byl osm zemí, jenže do
Curychu nám uletělo letadlo, takže jsme
v Německu jen přestoupili a jeli zpět. Ve
finále jich máme šest, ale to stačilo. Byly
to snad nejzajímavější tři dny, které jsem
za svůj život zažil. Nejdřív jsme letěli do
Paříže, tam jsme byli čtyři hodiny, poté jsme
cestovali na Mallorku, kde jsme se zdrželi
šest hodin. Odtud jsme letěli do Barcelony, po chvíli spánku jsme zamířili do Říma,
odkud jsme měli letět do Curychu, což se
nepovedlo, nestihli jsme letadlo. Proto jsme
letěli rovnou do Londýna a z něj zpátky do
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KAREL PLÍHAL

SLAVÍ ŠEDESÁTINY! JAKO OHLÉDNUTÍ VYCHÁZÍ JEHO RANÉ NAHRÁVKY!
Rozšířená albová reedice je víc než jen
připomínkou srpnových šedesátin jednoho z našich nejdůležitějších písničkářů.
Shrnuje totiž poprvé prakticky celé jeho
supraphonsko-pantonské nahrávací období, vymezené osmdesátými léty. Tedy
především první dvě dlouhohrající práce
a také singlové či festivalové bonusy. Debutové album v roce 1985 přineslo výseč
z několika desítek Plíhalových starších

písniček, posluchači již milovaných. Stopáží minipříběhy s vtipně poetickými texty
a originálním kytarovým doprovodem dodnes platí za špičkové kousky, a nejen té
dekády. Natáčení v českobudějovickém rozhlasovém studiu umožnilo doplnit výchozí
kytaru + hlas přizvanými hosty a nechalo
ve vstřícném krajském poklidu vzniknout
a do světa poslat zajímavou vizitku. Tamtéž
se točilo na jaře 1988 i o rok později vydané

druhé album, spolupráce Karla Plíhala
s jeho olomouckým kamarádem Emilem
Pospíšilem, výborným kytaristou a hráčem
na sitár. Podobně fajnová muzika a chytře
hravé texty, celkový posun dál, odrážející se
také v následném společném vystupování.
Bonusy na prvním CD představují singlové
a koncertní verze sedmi písniček, včetně
Oldfieldova Ommadawnu. Čtyřpoložkový
přídavek na druhém cédéčku je pak malým

koncertním záznamem roku 1989, od letních Svojšic po prosincovou Lucernu, tedy
od ještě jinotajné Špíny po vědoucně ironické polistopadové Co jsme si, to jsme si.
Karel Plíhal již ve vstupní nahrávací etapě ukázal jedinečnost, kterou si podržel
dodnes. Jsme rádi, že nyní můžeme jeho
důležité začátky tímto speciálním albem
připomenout.

Foto © Vladimír Merta
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Karel Plíhal v roce 1986
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VLADIMÍR MIŠÍK HRANÍ MĚ POŘÁD TĚŠÍ NEJVÍC!
Čtyři roky po výborně přijaté kompilaci balad Vladimíra Mišíka Královský večer / Royal Evening vyšla legendě domácí
hudební scény letos na jaře u Supraphonu její pokračování. Kolekce čtrnácti písní pojmenovaná Životní režim / Run
of the Mill tentokrát nabízí pomyslné best of Mišíkových bigbítových skladeb z let 1976 až 2010. K této příležitosti
jsme si s Vladimírem Mišíkem povídali – a to nejen o tomto výběrovém albu.

Píseň Životní režim, jejíž název na
konec celou kolekci pojmenoval, ovšem
nepatří zrovna k těm největším hitům.
Proč právě ona?
Protože jsem naopak uvažoval tak, že
nejde o to, řídit se podle hitovosti. Takové
kritérium mě nebaví. Smysl mi dávalo to,

že si pořád myslím, že je v repertoáru Etc…
hodně zajímavých skladeb, které stojí za to
připomenout. Tedy nikoli těch, o kterých
platí, jak říkával Werich, “To je blbý, to se
bude líbit”. Ostatně my jsme se v kapele
nikdy nesnažili tímto směrem o muzice
přemýšlet. Ten výběr je do značné míry
osobní, chtěl jsem, aby tam byly i skladby,
které mi konvenují, třeba dobrým textem,
nebo svou náladou, a přitom splňují tu prvotní charakteristiku – tedy že jsou svižné.
Na hity nebo to, co by si možná publikum
přálo, jsem tentokrát, s prominutím kašlal.
Takže ani například zastoupení
osvědčených autorů textů, jako je Jiří
Dědeček, od kterého je ten titulní, ne
hrálo roli?
Ne, vůbec. S podobnými úhly pohledu
jsem vůbec nekalkuloval, a ani mi nešlo o zastoupení například všech období. Je to čistě
pocitové. Kdysi, když v rádiích nebylo moc
na výběr a všichni jsme měli “kazeťáky”,
dělali jsme si do auta vlastní výběry – tak
aby i dlouhá cesta zpět, jako je ta z Ostravy
nebo z Bratislavy, lépe utíkala. Chtěl jsem,
aby to byl podobný výběr, který se bude
například v autě příjemně poslouchat.

Pamatujete si všechny svoje sklad
by? Představuji si, že probírat se svými
starými písničkami musí být podobné,
jako listování ve fotoalbu…
Musím říct, že občas jsem byl i docela
překvapený. Některé jsem přece jen neslyšel
docela dlouho.
Vždy jste měl blízko ke zhudebňo
vání básní. Objevil jste, teď v posled
ní době, nějaké pro vás zajímavé nové
autory? Nebo se držíte jen těch léty
prověřených?
Přiznám se, že ne. Ale není to chyba těch
mladých básníků, to je spíš můj problém,
že už nemám širší rozhled a přehled o tom,
co vychází. Asi to i trochu souviselo s mými
zdravotními problémy, kdy jsem nějaký čas
měl trochu jiné starosti. Ale na druhou stranu i v těch dřívějších dobách jsem neměl
potřebu něco cíleně vyhledávat – vždy se
mi to dostalo do ruky spíš náhodně. A vždy
jsem také měl kolem sebe hodně lidí, které
jsem považoval za básníky už v době, kdy
to ještě nebylo tak zdůrazňováno – jako
třeba Vladimíra Mertu. Kteří mi ale zároveň
dávali k dispozici ze svých textů, cokoli se

mi zamanulo. Speciální případ byl Josef
Kainar – jeho verše byly natolik melodické, že si o zhudebnění přímo říkaly. A jeho
převody – protože to zdaleka nebyly jen
překlady – starých bluesových textů, mě
od počátku fascinovaly.
Album doplňuje opravdu úctyhod
ně rozsáhlý, dvaapadesátistránkový
booklet. Dnes už spíš všichni naopak
volí opačnou cestu, a někdy na bookle
tu i šetří. Je to rozhodnutí “době na
vzdory”?
Zaplaťpánbu dlouhodobě spolupracujeme s Karlem Halounem a Luďkem Kubíkem, a myslím, že i proto ty desky vždy
byly výtvarně výjimečné. Ono se to může
jevit jako detail, ale tady Karel skutečně
docílil po dohodě s vydavatelem toho, že to
už není jen informační sešitek, ale zkrátka
malá knížka. A moc se mi líbí i to, jak texty
doplnil grafikami, které souvisí s jejich náladou. Představuji si, jak tu desku někdo bude
poslouchat, vytáhne si tu krásnou knížku
a bude si pročítat texty – protože přiznejme
si to, ne vždy ve zpěvu všemu rozumíme,
a mnohdy nám obsah slov dojde až ve psané formě, obzvlášť když interpret různě
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Vladimíre, u kompilací je vždycky
nejzajímavější klíč, podle kterého se
skladby zařazují. Vám už navíc několik
výběrů vyšlo. Podle čeho jste vybíral
tentokrát?
Pravda je, že Supraphon už všechno
vydal (smích). A zaplaťpánbu za to! Je
skvělé, že znovu vyšlo Kuře v hodinkách
na “elpíčku” nebo opravdu obsažné krabice Déja Vu 1976 – 1987 a 1989 – 1996.
A protože minule vyšly na výběru Královský
večer balady, a také poslední řadové album
Ztracený podzim už je z roku 2010, tak jsme
se tentokrát s Karlem Denišem domluvili,
že vybereme ty “svižnější pecky”.
Chvilku to celé mělo i pracovní název
“Rock’n’Roll”, ale pak jsme se shodli, že to
je přecejen u nás vnímáno jen jako jeden ze
stylů rocku, a pokorně jsme se vrátili k tomu
staročeskému pojmu “bigbít”.
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Nevyčerpali jste už tímto albem
všechny vaše archívy?
Opravdu si moc nedovedu představit,
kdyby mě teď někdo oslovil s nějakým
dalším výběrem, co bychom na něj dali…
(smích) Ale líbí se mi současná móda vinylových desek, kdy znovu mohou vycházet
na elpíčkách starší desky, tak jako vyšlo
Kuře v hodinkách a “jednička“… Tam určitě
ještě je kam sáhnout. A je to dobrý důvod
původní nahrávku i zvukově remasterovat
a nebo třeba udělat nově a pořádně obal,
který třeba měl být tenkrát jiný, ale někdo
ho nepovolil.

Když jste se těmi, občas letitými,
skladbami proposlouchával, nestalo se
vám, že byste si třeba řekl “Proč vlast
ně tohle už tak dlouho nehrajeme?”
a rozhodl se znovu některé zařadit do
koncertního playlistu?
Ano! Přece jen, když zrovna nepřipravujeme novou desku, máme ten svůj koncertní
blok celkem zažitý. Což je určitě pozitivní – šlape to, je to vymyšlené tak, aby to
fungovalo, lidi reagují, a na jednotlivá místa
jezdíme zhruba jednou za dva roky, kdy vždy
zhruba obvykle sestavu a pořadí skladeb
obměňujeme, a jak pro kapelu, tak i pro
vyznění koncertu je to tak dobré. Ale když
už dlouho hrajeme stejný repertoár, vždy
někdo z kapely přijde s tím, že už bychom to
mohli změnit. Pak obvykle vytáhneme něco
hodně starého, co už jsme dávno zapomněli,

a tím je to pro nás jako nová skladba. Takže
abych odpověděl – ano, i tentokrát jsem se
docela inspiroval, a našel tam písničky, které
bychom zase mohli po delší době zařadit.
A naopak? Že byste si řekl “Tohle
jsme asi vůbec neměli nahrávat?”
I to se pochopitelně dostavuje. Já se celkem netajím tím, že moc nemám rád album
Etc… 4. A to tam jsou třeba Skoumalovy
Doteky, moc krásná písnička. Skoumal byl
génius, a jak s námi tehdy i jezdil na koncerty, tak to bylo pro mě zajímavé i lidsky.
A povahově – on byl na rozdíl od nás ostatních “rockerů” takový seriózní intelektuál,
takže docházelo k vzájemnému ovlivňování.
Chystáte k tomuto albu nějakou spe
ciální akci, třeba koncert, kde byste

hráli jen skladby z něj?
Ne. To by asi chlapci nevydrželi, tolik
zkoušek, které by k tomu musely proběhnout (smích). Možná ale o tom budu povídat
na Radiu Beat.
Baví vás stále často koncertovat?
Mám zkušenost, že muzikanti s po
stupujícím věkem dávají manažerům
podmínku “maximálně tolik a tolik
koncertů měsíčně, víc ne!”
Baví. Jezdíme pořád. I když jsme to také
trochu omezili, teď máme tak pět koncertů
za měsíc, ale ještě nedávno jsme jich mívali
i třeba dvanáct. A jsem za ně rád. Co bych
taky jiného dělal? Jako důchodce chodil po
Letné? Parky tu sice máme pěkné, i hospody… ale hraní mě pořád těší víc.

Foto © Ája Dvořáčková

vykřikuje, tak jako já (smích) – tak dostane
komplexně všechno najednou, včetně toho
grafického prožitku. Určitě je to podařený
artefakt.
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POLETÍME?

JE DŮLEŽITÝ, ABY TO LIDEM CHUTNALO!
Letos vydané nové řadové album kapely Poletíme? Chce to hit!, se fanouškům už dostává pod kůži. Svůj díl
na tom má jeho nakažlivá energie, která nenechá jednoho v klidu, stejně jako skutečnost, že Poletíme? v čele
s charismatickým frontmanem a výtvarníkem Rudolfem Brančovským neponechávají nic náhodě a během festivalové
sezóny se rozhodně neflákají. Ujít byste si ale neměli nechat ani podzimní křest alba, který proběhne 4. října
v pražském Lucerna Music Baru.
O tom, proč Poletíme? tak rádi koncertují a hrají pro lidi, o nových písních, změnách
v sestavě a dalších vážných i nevážných tématech se více dočtete v našem rozhovoru
s Rudolfem Brančovským.
Minulé album jste přímo pojmeno
vali Turbošansón, jeho předchůdce zas
Kroskántry. Pro novinku jste si žádný
“neožánr” nevymysleli?
Je to soubor písní, které už hrajeme
dlouho, těch, které hrajeme nově, a těch,
které ještě před vydáním lidé neslyšeli. Ale
tendenci škatulkovat je pod nějaký pseudostyl jsme tentokrát neměli. Vlastně mě
to ani vůbec nenapadlo, ji nějak stylově
pojmenovávat. Každá ta písnička je jiná.
Snažili jsme se do nich zachytit zkušenosti
z jedenácti let, které hrajeme, a také všechny
změny, které nás potkaly.

Foto © Tomáš Beran

Změnou myslíte i to, že od minulé
nahrávky máte jiného baskytaristu?
Ano, po minulém albu jsme vyměnili baskytaristu a už po předminulém

bubeníka. Ale navíc nám nyní přibyl banjista, což mi na pódiu hodně ulehčuje hraní,
protože už jsem v poslední době koncerty,
které mají třeba dvě hodiny, fyzicky moc
nezvládal. Tedy zároveň zpívat i hrát na
banjo. Na banjo se hraje dost silově, tak
třikrát víc než například na kytaru. Kadence
rytmů je náročná, a naopak naše texty jsou
občas delší, slov je v nich hodně, a já pak
často lapal po dechu, jak jsem se nestíhal
nadechovat. Proto banjo do značné míry
přebral nový člen, a je už slyšet i na desce.
Nové album vzniklo v mikulovském
studiu Davida Kollera. Proč jste si ho
vybrali?
K tomu došlo tak, že jsme se chtěli vrátit ke zvukaři, který s námi dělal první tři
desky, což je Jiří ‚Topol‘ Novotný. On mezitím profesionálně hodně “vyrostl”, začal
pracovat s kapelami, jako jsou Kryštof nebo
Lucie, zvučí i ty největší koncerty u nás.
Máme s ním společné, abych tak řekl, “brněnské srdce a čmuch”. Nemusíme mu nic
moc vysvětlovat, a on přesto ví, jak by to

mělo znít. A ten nám nabídl Mikulov, protože tam často pracuje. Navíc je to ideální
vzdálenost od Brna – není to ani daleko,
ani blízko – a je tam hezky.

lesní roh tam hraje tatínek našeho bubeníka. Zatím spolu chodili jen na ryby, teď
si i zahráli ve studiu.

Dnes se hodně natáčejí desky po
staru, všichni najednou. Vy jste se na
opak vrátili k nahrávání jednotlivých
nástrojů. Proč?
Ano, nahrávali jsme hezky postupně,
po stopách, a s klikem. Rozhodli to basista
a bubeník, kteří to tak chtěli, a já to nechal
na nich. Je to jen otázka postupu: osobně
mi to připadne, jako když se kuchaři baví
mezi sebou o tom, zda v guláši mají cibuli
krájenou na kostky nebo na kolečka. Pro mě
je důležitý, aby to lidem chutnalo.

Měli jste tentokrát popovější am
bice? Před časem mě pobavil titulek,
tuším v iReportu, který vás označoval
za “hvězdu české alternativy”.
Haha. Ono to vždy záleží na tom, odkud
je veden ten pohled. Pro ty z tábora českého
popu jsme asi alternativa, zatímco pro posluchače z tábora alternativy to rozhodně
žádná alternativa není. Mám dojem, že
kdybych o sobě někdy prohlásil, že jsem
alternativa, že si od fanoušků alternativy,
a obzvlášť té brněnské, koleduji o nakládačku. Ale pop taky nejsme.

Co hosté?
Hosty jsme tentokrát šetřili, chtěli jsme,
aby to základní bylo takové, jaké to uslyší
posluchači na koncertech. Přesto se tam
ozve lesní roh, cimbál, cello nebo tahací
harmonika. Vždy jsme zavolali kamarádům
do Brna, ať přijedou na výlet. Například

Nicméně od minulého alba jste ab
solvovali poměrně velká společná turné
s Děda Mládek Illegal Band, Wohnout
nebo Divokým Billem. Znamená to, že
si hledáte jiné publikum?
Ve své podstatě děláme, a vždycky jsme
dělali, svým způsobem „lidovou“ hudbu.
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Takže se zase dostáváme k těm táborům,
které se na sebe dívají zbytečně nepřátelsky. Osobně je mi vcelku jedno, s kým na
turné jedeme, důležité je jen to, abychom
se s ním cítili dobře. Což ve všech jmenovaných případech tak bylo. Mají nás rádi
kluci s rovnýma kšiltama, mají nás rádi
staří lidé i mladí lidé, v Plzni přišly dámy
v kostýmku…, ten záběr je široký. Čili nám
jde nejvíc o to, aby nás všichni slyšeli. I ti,
kteří to ještě nevědí, že nás třeba budou mít
rádi taky. A já zas toužím hrát lidem. Takže
moc neřešíme, jak někdo vnímá kapelu, se
kterou jedeme na turné.

Foto © Tomáš Beran

Ještě před albem se jako singl objevi
la titulní skladba, asi nejméně typická,
a od ostatních poněkud odlišná. Chtěli
jste vyvolat ty kontroverzní reakce,
které pak nastaly?
Ano, elektrickou kytaru nebo hammondy od nás asi ještě lidé neslyšeli. Docela mě
baví sledovat reakce fanoušků, a to, jak je
ta rocková kytara a zpěv, které tam jsou

naschvál a vědomě, poněkud vyděsily. A že
si někteří, když ten singl vyšel, mysleli, že
taková bude celá deska a propadali panice.
Přitom je to parodie, tak trochu legrace ze
všech kapel, které se urputně snaží dostat
ke slávě. Někteří fanoušci nám i psali, jestli
jsme se nezbláznili?
Znáte písničku Silný refrén kapely
Horkýže slíže? Ta totiž má velmi po
dobné téma…
Znám. Ale uvědomil jsem si to až potom,
co jsem zjistil, že podobnou písničku mají
i Sto zvířat. A jedna paní mi teď říkala, že
i Rybičky 48… Zpětně ji beru jako určitý
úvod do toho alba, jakýsi nástin toho, co
se bude dít dál.
Na albu ovšem máte i skladby vylo
ženě lyrické, jako je například Pojď se
mnou, lásko má nebo Dřevěný, železný,
kamenný, kde naopak veselí a sarkas
mus chybí. Což také pro Poletíme? ne
bylo v minulosti typické. To byl záměr?

Pro mě je i celkem náročné takové písně
hrát, protože mám pocit, že v nich o sobě
říkám celkem hodně, možná víc, než bych
chtěl. A mohl by mě za to někdo i odsoudit.
Do humoru se dá dobře i “schovat”, zatímco
tady je ho procento až dvě. A když je člověk
upřímný, tak minimálně riskuje to, že se mu
budou ostatní smát. Ale jinak to nejde – to
bych musel zpívat úplně vymyšlené texty
a příběhy, které jsem neprožil.
Z minulosti máte písničku Mám
depresi rád. Loni ale médii prolétlo
hned několik rozhovorů, ve kterých
jste zveřejnil své zdravotní problémy
s tzv. Úzkostnou poruchou, kvůli če
muž jste nějaký čas i nekoncertovali.
Projevilo se to do života kapely i jinak?
Třeba při přístupu ke skládání a podobě
nových skladeb?
Projevilo se to hlavně v mém soukromí.
V tom, že jsem si uvědomil, kam chci napnout své síly. Čím se chci zabývat, a čím
už se ničit nechci. Takže jsou témata, ke

kterým se mám potřebu stále vyjadřovat,
a pak jsou i témata, ke kterým ať už se vyjadřuje někdo jiný. Poprvé pro mě přijela
sanitka, když jsem zrovna chvíli předtím
prožíval obrovskou euforii; hráli jsme ve
zkušebně novou skladbu, hrozně nás bavila, a říkali jsme si takové to “to je přesně
ono!”. Těžko se to vysvětluje někomu, kdo
to nezažil: v tom momentě máte pocit, že
právě umíráte. Byly i případy, kdy k někomu
startoval vrtulník Záchranky – a přitom
opravdu šlo jen o psychiku. Pak jsem měl
období, kdy jsem se snažil s problémy bojovat, získával jsem informace, a teď už jsem
ve stádiu, kdy se cítím mnohem lépe. Ale
abych se vrátil k té písničce o depresi: U té
se mi často stává, že za mnou chodí lidé,
kteří se s ní léčí, s tím, že ji mají od nás
nejraději. Takže vlastně i taková písnička
může udělat někomu radost. Abych to řekl
po našem: Za to su rád.
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TRUHLICE PLNÁ HORNÍČKA
ANEB DOBŘE ODTAJNĚNÝ MIROSLAV HORNÍČEK
o technicky i dramaturgicky zatím největší
výzvu. Vždyť jeho tvorba sahá hluboko do
minulosti, obsahuje řadu poloh i způsobů/
cest, jimiž Horníček s posluchači či diváky
komunikoval. To vše musel Jakub Kamberský vstřebat a zohlednit. A i když Dobře
odtajněný Miroslav Horníček nenabídne
opravdu kompletní sestavu Horníčkových
„promluv“, předkládá natolik celistvý vhled
do jeho tvorby a působení, až srdce posluchače zaplesá.
Zaprvé tehdy, díváte-li se na projekt
z perspektivy odborníka či zasvěceného
laika. Kompilace má obrovskou historickou
hodnotu. Provádí nás životem a tvůrčím
působením významného představitele českého humoru. Horníčka začleňuje do kontextu divadelní scény (zejména spolupráce

s Werichem), skupiny českých komiků a herců, ale také ilustruje televizní zábavu, krátké
i delší formáty rozhovorů či komentářů,
v neposlední řadě pak nabídne ochutnávku
Horníčkovy autorské knižní tvorby. (A dokonce s bonusem, kdy Horníček interpretuje
cizí texty.)
Nahrávky, sebevíce rozdílné místem svého vzniku a způsobem distribuce, stejně
tak svým stářím, mají velmi kvalitní zvukové ošetření Petra Benesche. Ne snad, že
by onen zub času či způsob nahrávání (na
divadelních prknech) nebyl stále rozpoznatelný, přesto lze track za trackem poslouchat, aniž by nás to rušilo, přesto – a to je
hlavní – je v každém případě mluvenému
slovu dobře rozumět.
Druhý důvod pro srdceplesání je ten čistě

posluchačský. I bez ohledu na onu historickou hodnotu kompletu dostáváme díky
Jakubu Kamberskému a Supraphonu neuvěřitelných třicet hodin zábavy. Inteligentní, mnohdy provokující, jízlivé vůči lidským
malostem či nesvobodě, laskavé s ohledem
na naše obyčejné chybování a zranitelnost.
Třicet hodin humoru, který vzbuzuje tu
úsměv, tu hlasitý smích. Nepředpokládám
(aspoň taková je má zkušenost), že byste si
pustili Dobře odtajněného Miroslava Horníčka „na jeden zátah“ jako jinou audioknihu. Ostatně, ono dávkování po kouscích
dává příležitost se minimálně měsíc pravidelně potkávat s osobností, jejíž inteligence
a humor ani po těch letech nezestárly.
(recenze z portálu „naposlech.cz“ od Lukáše Gregora)
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V listopadu tomu bude sto let od narození Miroslava Horníčka. Blížící se výročí
bylo podstatným důvodem pro to, aby dramaturg Jakub Kamberský inicioval vydání
kompletu zvukových nahrávek, které Horníčka představí v nejrůznějších polohách –
coby herce, konferenciéra, klauna či (v neposlední řadě) interpreta vlastních textů.
Naštěstí, i díky producentce mluveného slova Nadě Dvorské, se Kamberského
nápad dostal přes fázi příprav k realizaci
a Supraphon tak v březnu letošního roku
vydal komplet čítající celkem 30 hodin zvukového materiálu. Nebyl to první obdobný projekt, své komplety mají Cimrmani,
Šimek s Grossmannem, Jiří Suchý nebo
trojice Šimek-Sobota-Nárožný. V případě
Horníčka si však troufám tvrdit, že jde
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JANA SEMERÁDOVÁ

UKOLÉBAVKY PAVLA JURKOVIČE JSOU PLNÉ NĚHY
Zkušené maminky vědí, jak velikou moc
má ukolébavka, když je třeba děťátko ukonejšit k sladkému spánku. Ale kolik ukolébavek vlastně umíme zazpívat? Rodičům, kteří
nechtějí zůstat jen u Halí belí, jistě udělá radost předkládaný barevný výběr z ukolébavek Pavla Jurkoviče – zpěváka, hudebníka
a učitele, kterému několik generací skvělých
mladých hudebníků vděčí za láskyplné uvedení do kouzelného světa hudby. Jurkovič
postupně napsal "na míru" pro děti svých
blízkých asi stovku ukolébavek. Dvaadvacet z nich pro tuto nahrávku vybral zčásti
sám autor, 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. V ukolébavkách se nezapře láska Pavla
Jurkoviče k moravské lidové písni ani jeho
znalost barokních kancionálů. Proto také
poetické aranže písní vycházejí především
z barokního a lidového instrumentáře. Niternou krásu těchto drobných drahokamů
doplňují půvabné ilustrace v bookletu. Svou
„nejkrásnější“ si mezi ukolébavkami jistě
najde každý z (pra)rodičů i jejich ratolesti,
které budou při poslechu za odměnu spokojeně usínat.
O nové nahrávce jsme si povídali s flétnistkou Janou Semerádovou, která osobně Pavla
Jurkoviče znala a na vzniku CD se nemalou

měrou podílela. Navíc její manžel Martin
Rudovský byl producentem celého projektu.
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 (mého manžela) 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 baryto
nista Tomáš Král. Jak se dostali k to
muto 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,

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 CD
Písnička jako dárek. A jeho nádherný hlas
a přednes se skvěle hodil k Haně Blažíkové.

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.

Album se natáčelo v kostele sv. Vav
řince, 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.

Nebude Vám jako interpretům vadit,
když posluchači, ač děti nebo jejich ro
diče, 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 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.
Jak vnímáte propojení světa tzv. sta
ré hudby a tvorby Pavla Jurkoviče?
Spojení hudby Pavla Jurkoviče a starých
nástrojů mi přijde doslova ideální. Pavel
Jurkovič psal tyto ukolébavky jednodušším

Velká část hudebníků, kteří se po
díleli na vzniku nahrávky, je zároveň
rodiči. Máte pocit, že se to promítlo
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.

Foto © Tomáš Drbohla
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