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JIŘÍ SUCHÝ
UMÍM HRÁT JEN SÁM SEBE

Supraphon pfii‰el s famózním
dárkem pro pfiíznivce Semaforu.
Vydal komplet jedenácti CD obsa-
hující prvních deset alb Semaforu,
které jsou navíc doplnûny fiadou
bonusÛ a speciálním CD raritních
nahrávek. Pochopitelnû, Ïe jde
pfiedev‰ím o písniãky Jifiího
Suchého a Jifiího ·litra. Kolekce
jich obsahuje neuvûfiiteln˘ch 275!

Jiří Suchý oslavil osmdesátku, ale rozhodně neskládá ruce
do klína. Pracuje ostošest, píše, hraje, zpívá, režíruje,
maluje… Jedna ze skutečných legend československé
kultury neví, kam dřív skočit.

ZÁSAH
DAVIDA DEYLA
Zásah - tak pojmenoval své novinkové
album David Deyl, zpěvák s mimořádnou
barvou hlasu a sugestivním podáním svých
vlastních písní se silnou melodickou linkou,
kterou podtrhuje hrou na klávesy.

Aktuálně…

IVAN KUSNJER
bývá označován za krále českých pěvců
a také prvním českým barytonistou.
Své šedesátiny oslaví 10. 11. vydáním
mimořádného alba Rarity české opery.

EVA URBANOVÁ
pokřtila v Národním divadle své
dvojalbum Dvě tváře. Kmotři CD byli
symboličtí k obsahu nahrávky –
Karel Gott a Luděk Vele.

MARIE ROTTROVÁ
oslaví 13. 11. významné životní
jubileum! Svým posluchačům připravila
hned dva dárky: velké koncertní turné
Všechno nejlepší a 17CD + DVD
komplet Co mám, to dám.

HANA HEGEROVÁ
převzala Diamantovou desku
Supraphonu za 1 500 800 prodaných
zvukových nosičů a novinářům
představila bilanční DVD Pasiáns.
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Asi jste toho teì, kolem sv˘ch
kulat˘ch narozenin, mûl dost, je to
tak?

Je to tak a musím fiíct, Ïe uÏ toho
mám v‰eho dost. Nejsem typ, kter˘
by takové vûci pfiíli‰ proÏíval a tak
jsem rád, Ïe uÏ je to za mnou.

Kolik jste poskytl okolo sv˘ch
nynûj‰ích kulat˘ch narozenin rozho-
vorÛ?

Nemám to spoãítané, ale bylo jich
skuteãnû hodnû…?

Supraphon vydal komplet jede-
nácti CD s názvem Léta ‰edesátá,
základem deseti z nich jsou pÛvodní
ãerné desky. Asi jste byli v 60. letech
minulého století vydáváni pomûrnû
hodnû, je to tak?

Ano. Supraphon to seãetl a zjistil,
Ïe do dne‰ního dne, ov‰em vût‰ina
z toho byla v 60. letech, bylo vydáno
a prodáno 2.300.000 zvukov˘ch nosi-
ãÛ. To je dost, ne?

O to vût‰í náraz byly asi rÛzné
zákazy v 70. letech…

Doba byla tûÏ‰í, musel jsem se
o sebe postarat. Do sdûlovacích pro-
stfiedkÛ, rádia ani televize, jsem
nemohl, a tak jsme s Jitkou Molavco-
vou objíÏdûli rÛzné kulturáky, kluby
mládeÏe a tak dál; ale bylo to taky
hezké.

Jifií ·litr se vyznaãoval specific-
k˘m hlasem a zpûvem; líbily se
vám?

Já to miloval! Jifií ·litr postavil
svoji postavu na absolutní nemo-

houcnosti. Hrál totálního diletanta,
kter˘ se vecpal do ‰oubyznysu, a na
tom si zakládal. âasem samozfiejmû
získával praxi a mohl svÛj hereck˘
i pûveck˘ rejstfiík roz‰ífiit, ale vûdûl,
Ïe by to pro nûj byla vlastnû ztráta.
Îe je zapsan˘ v povûdomí lidí jako
ten „snaÏivej neschopnej“. A toho
hrál v˘jimeãnû.

Nov˘ supraphonsk˘ komplet má
krásnû vybaven˘ booklet se spous-
tou historick˘ch zajímavostí.

To je práce ‰éfa na‰ich webov˘ch
stránek Luká‰e Berného a paní pro-
ducentky ze Supraphonu Nadi
Dvorské. A musím vám fiíct, Ïe
Luká‰ je daleko vût‰í znalec pfies
Semafor neÏ já. Dokonce mû nûkoli-
krát usvûdãil z omylu, stalo se, Ïe
jsem si nûjakou událost ‰patnû
pamatoval a on to uvedl na pravou
míru. Je fajn nûkoho takového mít.
A pfiedstavte si, Ïe je to kluk, které-
mu je teprve tfiicetdva let!

Krásné jsou i obaly jednotliv˘ch
cédéãek kompletu: jsou to vlastnû
repliky obalÛ pÛvodních ãern˘ch
desek…

To je ohromnû roztomilé, tyhle
miniaturky pÛvodních papírov˘ch
obalÛ. Tro‰ku mû u toho pfiepadá
nostalgie. KdyÏ pfiebírám ty zmen‰e-
né LP, ty malé obaly, které jsem kdysi
vydal jako velké, dojímá mû to. Je to
ale nostalgie velice nûÏná, nikoliv
ubreãená.

Jedenácté CD kompletu Léta ‰ede-
sátá obsahuje vzácné rarity, napfií-
klad Sardinku, první písniãku, kte-
rou jste kdy nahrál na desku – bylo
to v roce 1949. Mûl jste u toho nahrá-
vání trému?

Obrovskou! Nahrávka probûhla ve
studiu AR, které sídlilo v Lucernû,
nûkde úplnû nahofie, snad v 6. patfie,
pokud si to dobfie pamatuji. Tam si za
36 korun ãlovûk mohl nahrát cokoliv
a oni mu to tam hned vyryli – nikoliv
vylisovali, to se nelisovalo, vznikl
vÏdy pouze jeden exempláfi. A já
jsem si ten svÛj hned zaãerstva odne-
sl domÛ. Na to nahrávání si dobfie
vzpomínám: mûl jsem tam tenkrát
takové malé banjo, vlastnû ukulele ve
tvaru banja, na to jsem hrál a tfiesou-
cím se hlasem jsem písniãku zpíval.
KdyÏ si ji dnes pou‰tím, fiíkám si: uÏ
jsou tam náznaky toho, Ïe bych mohl
b˘t jako textafi dobr˘… Je to rytmizo-
van˘ text, samozfiejmû silnû ovlivnû-
n˘ Voskovcem a Werichem.

SU 6054-2

„Na albu Zásah jsem pracoval rok
a pÛl. Celou desku jsem vystavûl tak,
aby ani jedna píseÀ nebyla nudná,
aby tam nebyla Ïádná vata. Chci, aby
album mûlo dlouh˘ Ïivot, potû‰ilo
své posluchaãe i po nûkolika letech
od svého vydání…“ fiíká o své novin-
ce David Deyl.

Dva a pÛl roku od vydání debuto-
vého alba Hlavolam pfiichází David
Deyl s novinkou Zásah. Nové album
je zároveÀ první spoluprací Davida
a vydavatelství Supraphon.

Nabyté zku‰enosti z posledních
mûsícÛ ve ‰piãce domácího popu
úroãí David Deyl na 10 novinkách
alba „Zásah“ a jednom bonusu
v podobû spoleãného singlu „Nic

nevzdávám“ s AÀou Geislerovou.
Ten se stal oficiální písní Avon
pochodu z roku 2010.

Album vzniklo v Davidovû vlastní
produkci s osvûdãen˘m realizaãním
t˘mem, kde nechybí kytarista a pro-
ducent Marcus Tran (ex. Ewa Farna,
Embassy), Pavol Hubinák (Veneer,
Creative Music House), kytarista
Jaroslav „Jarmut“ Gabriel (Kruci-
püsk), aranÏér smyãcÛ David Solafi
a v neposlední fiadû Daniel Hádl. Ten
celé album s Davidem mixoval
a zároveÀ se zde objevuje jako aran-
Ïér a autor dvou skladeb. Vût‰inu pís-
niãek si ale napsal David sám, o texty
se podûlili stejnû jako na debutu Hla-
volam Jana Rolincová a Tomá‰ Sta-
nûk, novû potom Magdalena Drsová
a Ondfiej Ládek znám˘ jako Xindl X.

Maximálnû souãasn˘ a moderní
pop kde nechybí souãasn˘ hit „LeÏ
a nech si lhát“, rádiová krásná balada
„Poãítám“ ãi jasn˘ taneãní hit
„Pfiím˘ zásah“ .

Pfiekvapením je úãast rappera
Marpa ve skladbû „Nikdy víc“, kde si
spoleãnû s Davidem „vystfiihli“ neãe-
kan˘ duet.

Za debutové album Hlavolam byl
David Deyl nominován na „Objev
roku“ v rámci v˘roãních cen Andûl
2009 a âeského slavíka 2009. V roce
2010 cenu Objev roku získal ve
v˘roãních Cenách Óãka a o rok
pozdûji jiÏ zvítûzil v kategorii Zpû-
vák roku.
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