Jak příhodné! V měsíci lásky vychází nové CD s titulem Písně milostné a láskyplné. Pro
vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis ho připravila a v následujících řádcích o
něm více prozradí Jitka Novotná-Málková.
Tak jako jsou rozmanité projevy vzájemného citu a okouzlení, nekonečná je i řada písní
milostných a láskyplných. Máme písničky líbezné či dojemné, dále žertovné, rozšafné,
svérázné, najdou se i mravokárné. A pochopitelně mezi nimi nechybí tón baladický. Přesto (či
spíše právě proto) bylo dosti svízelné vybrat tři desítky písní na bezbřehé téma „láska“. Od
samého počátku mě vedla snaha zvolit působivé písničky v interpretaci výrazných pěveckých
osobností.
Původně jsem pomýšlela výhradně na snímky, které doprovodil Brněnský rozhlasový orchestr
lidových nástrojů. Záhy se však ukázalo, že by na albu chyběly další pozoruhodné hlasy či
melodie a že s jediným doprovodným tělesem bych posluchače ochudila o zajímavý výlet za
slováckými regionálními kapelami, které nabízejí odlišné kvality zvukové, výrazové i jiný typ
hudebních úprav.
Proto zde zahrají také muziky z Uherskobrodska, Uherskohradišťska, ze Strážnicka, z
Kyjovska a Podluží. Vedle osobností „ke zpěvu zrozených“ si tak připomeneme i jedinečný
projev hudců zvučných jmen, jako byli Josef Kobzík, Jaroslav Staněk nebo Vítězslav Volavý.
Uvedené národopisné oblasti leží nedaleko moravsko-slovenské hranice. A protože obyvatelé
obou stran k sobě měli a mají blízko nejenom geograficky, ale i kulturně, nezdráhala jsem se
v decentní míře vykročit i na Slovensko.
Některé snímky jsem našla hluboko v rozhlasovém archivu, patří k vzácněji slýchaným,
nicméně jejich výpověď je působivá a nadčasová. Jiné tituly jsou dobře známé. Přesto si naši
pozornost zaslouží, třeba díky půvabnému podání nebo jednoduše proto, abychom si je
zanotovali.
Svébytnou kvalitu písniček představují texty. Ty zvláště zdařilé k nám promlouvají nevídanou
moudrostí, hloubkou, poezií a nádhernými obrazy. Nesmírně si považuji velkorysosti
Radioservisu, s níž umožnil otisknout texty všech písní tohoto CD. Snad ponouknou aspoň
některé z posluchačů ke zpěvu.
Největší inspirací jim však nepochybně bude osobitý a poutavý projev Vlasty Grycové,
Zdenky Hovorkové, Taťány a Jitky Málkových, Magdaleny Múčkové, Věry Příkazské, Jana
Berana, Jožky Černého, Stanislava Gabriela, Jana Gajdy ml., Luboše a Dušana Holých,
Lubomíra Málka, Luboše Svatoše, děvčat ze souborů Kunovjan a Olšava, muzikantů z Danaje
a Hradišťanu nebo mužského sboru z Kyjova.

Album zakoupíte či objednáte u zavedených prodejců CD, event. přímo prostřednictvím
odkazu http://www.radioservis-as.cz/katalog/zbozi.php?detail=1867

