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Vypravûãi Ewa Farna a Radek
PastrÀák se povûstí zhostili s velk˘m
citem. Ewa Farna se dokonce v nûko-
lika písních pfiipojila ke kapele

âechomor i pûvecky a spoleãnû tak
zavr‰ují velkolep˘ projekt, jímÏ
Supraphon i âechomor a jeho pfiátelé
vzdávají hold lidové hudbû.

Právû pfied rokem (v listopadu
2008) vy‰la první ãást projektu,
Povûsti moravsk˘ch hradÛ a zámkÛ.
Deska, na níÏ s kapelou spolupraco-
val Miroslav Vladyka, vynesla
âechomoru Platinovou desku. Druh˘
díl s názvem Povûsti ãesk˘ch hradÛ
a zámkÛ (vy‰el v ãervnu 2009), ozdo-
bila sv˘m vypravûãsk˘m umûním
hereãka Barbora Hrzánová.

Hudební vydavatelství Supraphon právû
uvádí na trh, závûreãn˘ díl trilogie,
ve kterém tentokrát skupina âechomor
zpracovává Povûsti slezsk˘ch hradÛ
a zámkÛ.

Po povûstech z moravsk˘ch a ães-
k˘ch hradÛ se Karel Holas, Franti‰ek
âern˘ a âechomor vydali do Slezska.
PrÛvodce na jejich cestû jim tento-
krát dûlají rodáci Ewa Farna a Radek
PastrÀák.

Stejnû jako v pfiedchozích úspû‰-
n˘ch dílech trilogie i na CD Povûsti
slezsk˘ch hradÛ a zámkÛ po kaÏdé
z lidov˘ch povûstí následuje skladba
z dílny âechomoru, která pfiíbûh pfie-
vádí do písÀové podoby.

Na desce nav‰tívíme Bruntál, Fry‰-
tát, Fulnek, Bílovec a dal‰í místa,
jejichÏ tajemné historie inspirovaly
muzikanty z âechomoru k dal‰í
várce písní pln˘ch kouzel, ãárÛ
a magie. Mnohé hrady a zámky ve

T¤ETÍ DÍL OJEDINùLÉHO PROJEKTU SKUPINY âECHOMOR

Slezsku jsou opfiedeny podivuhod-
n˘mi pfiíbûhy, takÏe záhadami, stra-
‰idly a tajemnem se to na aktuální
desce âechomoru jen hemÏí.

Václav Hyb‰ je velkou legendou ãeské popu-
lární hudby posledních 50ti let. Jeho orchestr je
zárukou profesionality a skvûl˘ch interpretaã-
ních v˘konÛ. V následujícím roce oslaví Orches-
tr Václav Hyb‰e neuvûfiitelné padesáté v˘roãí.
K této mimofiádné pfiíleÏitosti vychází u Suprap-
honu v˘bûrové album: Opereta & Muzikál.
Najdete na nûm v‰echny nejznámûj‰í a nejpopu-
lárnûj‰í melodie od Rose Marie pfies Veselou
vdovu, Zemi úsmûvÛ, Polskou krev, Mam’zelle
Nitouche, aÏ po dva nejznámûj‰í v˘stupy
z muzikálu My Fair Lady v podání skvûlé Pavly
Bfiínkové. Od 21. listopadu 2009 je Orchestr Vác-
lava Hyb‰e na velkém vánoãním turné. Zahraje
celkem ve 35 mûstech âech a Moravy.

VÁNOâNÍ TURNÉ ORCHESTRU VÁCLAVA HYB·E 2009

21. 11. Libáň (17:00)
22. 11. Teplice (19:00)
23. 11. Čelákovice (19:30)
24. 11. Česká Kamenice (19:30)
25. 11. Kladno (19:00)
26. 11. Jablonec nad Nisou (19:00)
27. 11. Turnov (19:00)
28. 11. Blansko (19:30)
29. 11. Kyjov (15:00)
30. 11. Havířov (19:00)
01. 12. Valašské Meziříčí (19:00)
02. 12. Zlín (19:00)
03. 12. Přerov (19:30)
04. 12. Opava (19:00)
05. 12. Olomouc (19:00)
06. 12. Třebíč (16:00)
07. 12. Holýšov (19:00)
08. 12. Karlovy Vary (17:00)
09. 12. Praha – Divadlo ABC (14:00 a 19:00)
10. 12. Hořice (19:30)
11. 12. Úpice (19:30)
12. 12. Hronov (20:00)
13. 12. Zábřeh (16:30 a 19:30)
14. 12. Solnice (18:00)
15. 12. Česká Třebová (19:30)
16. 12. Vysoké Mýto (19:30)
17. 12. Police n. Met. (19:00)
18. 12. Nová Paka (19:30)
19. 12. Náchod (16:30 a 19:30)
20. 12. Týniště a Kostelec n. Orl. (15:00 a 19:30)
21. 12. Nové Město (19:00)
22. 12. Pardubice (17:00 a 20:00)
23. 12. Liberec (19:00)
26. 12. Sedlčany (15:00)

ORCHESTR VÁCLAVA HYB·E
S NOV¯M ALBEM A NA TURNÉ!

Tfietí DVD s tvorbou Divadla Semafor je tu! Právem se
jmenuje Unikáty. Obsahuje jedineãné záznamy, z nichÏ
mnohé jsme léta nemûli ‰anci vidût, a jako v˘razn˘ bonus
pak televizní podobu opery Dobfie placená procházka.
Milovníci legendární praÏské scény tak dostávají dal‰í
jedineãn˘ dárek.

O DVD – a také o druhém CD s nejvût‰ími hity
dvojice Such˘ + ·litr – si povídáme s jednou
z jejich autorek, producentkou Naìou Dvor-
skou. MÛÏete nové DVD zafiadit do kontextu
celé fiady?

Re‰er‰e z âeské televize ukázaly, Ïe tam v archi-
vu mají obrovské mnoÏství semaforsk˘ch zázna-
mÛ. Na první DVD vybíral sám Jifií Such˘, na
druhé já. Tfietí, tedy Unikáty, si vzal na starost
Luká‰ Bern˘, jeden z nejvût‰ích znalcÛ Divadla
Semafor. Na nosiã se dostaly záleÏitosti, které se
neve‰ly na první a druhé DVD, ãásti slavného
Recitálu 64, scénky a písnû z jin˘ch pofiadÛ a taky
celá ·litrova a Suchého buffo opera Dobfie place-
ná procházka. Sám Jifií Such˘ prohlásil, Ïe je pfie-
kvapen, co v‰echno jsme vy‰Èourali a co v‰echno
vÛbec s tvorbou Semaforu na rÛzn˘ch záznamech
existuje! Na mnoho vûcí uÏ zapomnûl.

A tohle DVD uÏ se nejmenuje Hity …
Jsou to mimofiádné vûci, ale ãasto ne tak notoric-

ky známé, jako vûci na pfiedchozích DVD. Nûkolik
pfiíkladÛ: Jifií Such˘ zpívá nûkteré písniãky Vos-
kovce a Wericha; Jifií Such˘ v nádhern˘ch scénách
s Naìou Urbánkovou prochází v‰emi stoletími jako
milostná dvojice; Such˘ na hudbu Dukea Elingto-
na zpívá písniãku, do které pfiedvádûjí bfii‰ní tance
Vûra Kfiesadlová s EvÏenem Jegorovem; Such˘
zpívá svou písniãku Pampeli‰ka nebo Hfiebík
v botû, coÏ je písniãka Jifiího Baura a Vlastimila
Hály. TakÏe skuteãnû Unikáty. Druhou ãástí DVD je
bonus – ale velmi podstatn˘: uÏ zmínûná Dobfie
placená procházka a nûkolik scének z Recitalu 64.

Vydání Dobfie placené procházky na DVD je
obrovsk˘ poãin!

PÛvodnû se tenhle kus mûl jmenovat Ve vanû
a mûl b˘t protipólem Blodkovy opery V studni.
Dobfie placená procházka zaznamenaná na DVD
vznikla pro âeskou televizi v reÏii Milo‰e Forma-
na a Jána Roháãe. Se‰lo se tu nûkolik mistrÛ –
vãetnû kameramana Jaroslava Kuãery. V‰echny
árie i recitativy mají zaãátek, prostfiedek a konec,
spoustu poezie, neobyãejnou poetickou sílu. Mám

za to, Ïe Jifií Such˘ patfií
k na‰im nejvût‰ím bás-
níkÛm minulého století.

A k Recitalu 64 – jaké
raritky jsou na novém
DVD?

Tfieba Klímûntajn, pís-
Àová parodie s textem Jifiího Suchého a Jifiího
Krampola zpívaná v ru‰tinû. Tahle verze se prak-
ticky nedostala do televize ani do rádia, po sovût-
ské okupaci âeskoslovenska v roce 1968 uÏ vÛbec
ne. A chci upozornit je‰tû na dva unikáty z archi-
vu Jifiího Suchého: Tfii tety a Co jsem mûl dnes
k obûdu. Mají trochu zhor‰enou kvalitu, ale jsou
natolik jedineãné, Ïe je stálo za to na DVD zafiadit.

Témûfi soubûÏnû s DVD vychází i CD – „dvoj-
ka“ nejvût‰ích hitÛ.

Ano, jde o pokraãování CD z roku 2005. Na
nûm byla spousta vûcí, které se právem daly
nazvat nejvût‰í hity. Na dvojce jsou taky, tfieba
Malé kotû, Dítû ‰kolou povinné, Sup a Ïluva,
Sluníãko, závûr první poloviny Dobfie placené
procházky (opera vy‰la v 60. letech ve zkrácené
verzi na LP). Na novém CD ale vychází také
jedna písniãka úplnû poprvé – jde o píseÀ Kdo
chce psa bít, vÏdycky si hÛl najde. My uÏ ji sice
máme na jednom ze semaforsk˘ch DVD, ale ve
verzi z 90. let, Such˘ ji tu zpívá s Jitkou Molav-
covou; tady je originální verze z roku 1969.
A je‰tû o jedné písniãce se zajímav˘m osudem
chci mluvit – Podivná hodina v Los Angeles.
PÛvodnû se jmenovala Podivná hodina, je to
taková chmurná píseÀ o tom, co v‰echno se
mÛÏe pfiihodit v noci. Cenzura ji tehdy nedovoli-
la, Ïe pfiece v socia-
listickém âeskoslo-
vensku se nûco tak
stra‰ného v noci
pfiihodit nemÛÏe!
Such˘ ji pfiejmeno-
val na Podivnou
hodinu v Los Ange-
les – a ejhle, mohla
vyjít!

DIVADLO SEMAFOR JE UNIKÁT!
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âECHOMOR – KOOPERATIVA TOUR 2009
16. 11. – Litomûfiice, kulturní dÛm
17. 11. – Praha, Kostel u Salvátora
18. 11. – Praha, Kostel u Salvátora
04. 12. – Nivnice, Sportovní hala
11. 12. – Tachov
13. 12. – Brno KC, Semilasso
14. 12. – Fr˘dlant nad Ostravicí, kulturní dÛm
16. 12. – Olomouc, KD Sidia
18. 12. – Praha, Divadlo pod Palmovkou
19. 12. – Praha, Divadlo pod Palmovkou


