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KONCERTNÍ TURNÉ

Foto: RP Music / Kristýna Pražáková (1), Magic Box (1), Knihy Dobrovský (2), Warner Music (1), Radioservis (1), Supraphon (1)

rům jsem dala absolutní vol-
nost a nechala na nich, aby 
ukázali, jak oni mě vnímají 
a co mi nabídnou. Každý se 
trefil, ale jednoznačným pomy-
slným vítězem se stal Ota Ba-
láž s písní Souměrná, která se 
stala mým hitem a zpívám ji na 
koncertech dodnes. Je zvlášt-
ní, že ač má neuvěřitelně po-
etický a zvukomalebný text, 
dodnes nikdo neví, o čem ta 
píseň vlastně je,“ přiznává se 
smíchem Bára Basiková.

Album produkoval Martin 
Němec, s kterým Bára Basi-
ková spojila velkou část své-
ho uměleckého života. Reedice 
v remasterované podobě nyní 
vychází na LP, CD a digitál-
ních službách.

Cena LP: 529 Kč, CD: 319 Kč

MOŘE KOUZEL
Maďarsko-rusko-
-americký animo-
vaný rodinný film 
Moře kouzel (Magic 
Arch) z pera scená-
risty Aleca Sokolo-
wa, který byl nomi-
nován na Oscara za 
film Toy Story: Pří-
běh hraček, vypráví 
dobrodružství mla-
dého delfína Delfi-
ho, jenž je odjakživa 
strašpytlík a  hod-
ně velký stydlivka. 
V moři náhodou ob-
jeví kouzelnou klenbu, která doká-
že každou rybu proměnit v to, čím 
si přeje být. A Delfi by si moc přál 
být statečný, aby v sobě našel od-

vahu vydat se hle-
dat svého záhad-
ně zmizelého otce. 
Delfiho čeká nej-
těžší výzva jeho 
života. S  pomo-
cí svých věrných 
kamarádů se mu-
sí pokusit získat sí-
lu a moc, aby na-
šel otce, porazil 
zákeřné murény 
a  při tom možná 
získal i lásku svého 
života. V  českém 
znění: Jan Maxián, 
Martin Písařík, Jo-

lana Haan Smyčková, Bohdan Tů-
ma, Zdeněk Mahdal, Tomáš Juřička, 
Pavel Soukup, Vendula Příhodová...
 Cena DVD: 199 Kč

DVD
Uršula Kluková, Patrik Rozehnal

KLUKOVINY URŠULY KLUKOVÉ
Kniha je humorně laděným životopi-
sem herečky a komičky Uršuly Klu-
kové, který poprvé vychází v kniž-
ní podobě, a to u příležitosti jejích 
80. narozenin. Publikace je plná pří-
hod, vyprávění a vzpomínek na se-
tkání se zajímavými a inspirujícími 
lidmi. Najdete v ní vyprávění o Jo-
sefu Dvořákovi, Miloslavu Šimkovi, 
Jiřím Krampolovi, Věře Křesadlové 
a dalších výrazných osobnostech 
české kultury. Uršula Kluková v kni-
ze líčí i své zážitky z dětství, popi-
suje profesionální dráhu porodní 
asistentky i svou cestu k divadlu, 
nechybějí tu ani veselé životní pří-
běhy a historky. Kniha je doplněna 
fotografiemi z autorčina archivu, 
doprovázejícími vyprávění v textu. 

„Jsem rád, že tato knížka vznikla, 
protože je v ní spousta veselého. 
A humor potřebujeme,“ píše v kni-
ze Jiří Krampol. Cena: 249 Kč

KNIHA

I Zpěvačka se rozhodla 
ohlédnout se a zavzpomí-
nat na své sólové začátky. 

Vánoce klepou na dveře 
a Richard Pachman 

s Ditou Hořínkovou se 
chystají na své adventní 

koncerty. 

ADVENTNÍ 
KONCERTY 2021
27. 11. – Zruč nad Sázavou
28. 11. – Uhříněves
  1. 12. – Louny
  9. 12. – Mukařov
11. 12. – Ledeč nad Sázavou
12. 12. – Slaný
14. 12. – Praha
17. 12. – Olomouc
18. 12. – Prostějov
21. 12. – Říčany
22. 12. – Žilina u Kladna

Richard Pachman     Dita Hořínkován     D

í 

v

Výtěžek z koncertů je jako každý rok věno-
ván Dětskému centru Chocerady (dříve 

Dětskému domovu Strančice). Diváci si po-
slechnou nejen adventní a slavnostní písně 
a koledy, ale mohou se seznámit i s několika 
skladbami z Vánočního alba nebo z novinko-
vého CD Světlo naděje. Zazní také vzpomín-
ka na Pachmanovo album Scarabeus, které 
nedávno vyšlo v nové edici k 25. výročí vy-
dání. Hostem pražského koncertu je Komor-
ní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, hostem 
žilinského koncertu zpěvák Jakub Vostřák.

Výtěžek věnují dětem

„Jde o naše dvacáté společné adventní 
turné s Ditou Hořínkovou. Je pro nás i naše 
publikum jakousi náhradou za loňské zruše-
né adventní turné, místo kterého jsme na-
točili pouze on-line koncert. O to více se na 
naše předvánoční publikum těšíme. Jsme 
rádi, že vedle destinací, kam jezdíme roky 
a kde jsme vytvořili jakousi tradici našich ad-
ventních koncertů, máme letos na programu 
i místa, kde budeme v předvánočním čase 
zpívat poprvé. Po skončení adventních kon-
certů již tradičně navštívíme Dětské centrum 
v Choceradech, 
kam již podva-
cáté přivezeme 
finanční výtěžek 
z koncertů. To je 
vedle radosti ze 
samotného zpí-
vání druhá veli-
ká radost,“ pro-
zradil Rytmu 
života Richard 
Pachman.
Cena vstu-
penky: 200 Kč 
až 350 Kč

Adventní Adventní 
koncerty už koncerty už 
podvacáté
Tradiční adventní koncerty skladatele a zpěváka 
Richarda Pachmana (55) a muzikálové herečky 
a zpěvačky Dity Hořínkové (45) se letos 
uskuteční od 27. listopadu do 22. prosince.
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