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JIŘÍ KORN
ZLATÁ KOLEKCE
CO MÁM V OČÍCH

Foto © 2014 Robert Vano

Dosud nejkompletnější výběr písní Jiřího
Korna! Formát tří alb umožnil nabídnout
maximum muziky z celého období jeho
stylově pestré a velmi úspěšné kariéry,
tedy v nahrávací praxi od roku 1968 do
současnosti. Zlatá kolekce Jiřího Korna
zachycuje jeho pěveckou dráhu se všemi
velkými zatáčkami i drobnými zákrutami.
Dokázal zdánlivou nevěrnost jednomu
hudebnímu stylu proměnit v suverénní
popasování se s moderními i módními
prvky, vždy zcela po svém a zajímavě.

DETAIL

SINGL MĚSÍCE

DAVID DEYL SOUHVĚZDÍ
Nový letní hit, který zároveň avizuje třetí řadové album Davida Deyla, jež vyjde letos na podzim. Tento song David Deyl
produkoval společně s Marcusem Tranem a Danem Hádlem. Je to taneční píseň, kterou otextoval písničkář Xindl X.
Jistě svým neodolatelným rytmem a pozitivní energií potěší všechny Davidovi fanoušky, ale i ty, co jeho autorské
melodické písničky teprve objevují.

DETAIL
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HUDBA Z FILMU

JUBILEUM

SOUNDTRACK
BONY A KLID
K premiéře filmu režiséra Víta Olmera Bony a klid 2 (Všichni dobří
veksláci) vydal Supraphon soundtrack, který obsahuje písně jak z filmu
z roku 1987, tak i z letošní novinky.
V aktuálním filmu, kromě původních
Frankie Goes to Hollywood, zazní
i scénická hudba (Vindenbona,
Dioda) a nové písně v podání Matěje
Rupperta (I Love You) – ten nahrál
píseň v češtině a angličtině,
Nightworku (Tepláky), Boldyho
(Zlatá mince) a EzyWay (Little
Happy).

DETAIL

NOVINKA

MARIAH CAREY
ME. I AM MARIAH…
Od poslední desky Mariah Carey uběhlo právě pět let a to už je nejvyšší
čas představit nástupce. Americká majitelka pěti Grammy a pětioktávového rozsahu jej nazvala velmi sebevědomě Me. I Am Mariah…
The Elusive Chanteuse. Pro své
čtrnácté album připravila čtrnáct
písniček, z nichž část už představila
různým způsobem prostřednictvím
svého VEVA. Deluxe edice přináší
o tři písničky a dva hosty navíc
oproti standardní verzi. Jen na ní
totiž uslyšíte duety s Mary J. Blige
a R. Kellym.

MICHAEL KOCÁB
ZLATÁ KOLEKCE
POVÍDALI, ŽE MU HRÁLI
Výroční kompilace muzikanta s mimořádným stylovým záběrem
a kvalitou! Šest křížků na zádech tu zastihuje Michaela Kocába v téměř
padesátce nahrávek z let 1980 až 2014, představujících jeho curriculum
vitae v populární hudbě. První album je rockové. Podstatnou část logicky
tvoří Kocábova skvělá spolupráce s Michalem Pavlíčkem, Vildou Čokem,
Jiřím Hrubešem, Klaudiem Kryšpínem a dalšími v rámci Pražského
výběru. Dvojka je příležitostí pro
Kocábovu šansonovou pěveckou
podobu, velmi úspěšnou s písněmi
z projektů Petra Hapky a Michala
Horáčka i těmi vlastními pro
Pražský výběr či sólové album.
Na posledním albu najdete jeho
kompoziční, instrumentální,
aranžérské i produkční práce pro
mnoho různorodých interpretů.

DETAIL
DETAIL

NOVINKA

NOVINKA

FATBOY SLIM
FATBOY SLIM PRESENTS
BEM BRASIL
DETAIL

Britský hudebník Fatboy Slim o sobě nedal vědět několik let. Nyní se ale
Norman Cook vrací u příležitosti
nadcházejícího mistrovství světa
ve fotbale, kdy spojil svoje dvě velké
lásky – fotbal a Brazílii. Dvoualbová
kompilace přináší ve dvaceti
položkách nejen zbrusu nové
skladby, ale i remixy, o které se
postarali například DJ Fresh, Gregor
Salto, Psychemagik, Eats Everything
ad. Částečně jde o songy, ve kterých
jsou nasamplovány známé brazilské
národní písně, jiné jsou pro změnu
inspirovány aktuální brazilskou
hudbou.

THE WHO QUADROPHENIA
LIVE IN LONDON
Oslavy čtyřicetiletého výročí desky kultovních The Who „Quadrophenia“
byly velkolepé. Muzikanti podnikli světové turné, v rámci kterého
odehráli nadšeným posluchačům
písně ze své rockové opery v plné
parádě, a hlavně nevynechali ani
jednu. V rámci koncertní šňůry
vystoupili v loňském roce také
v londýnské Wembley Areně,
a právě z této show přináší svým
fanouškům obsáhlý koncertní
záznam.

DETAIL
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TOP TIP

NOVINKA

CHECK The CZECHS!

50 CENT
ANIMAL AMBITION

zahraniční songy v domácích verzích
Nová nabídka Supraphonline: tematické kompilace mezinárodních písní
v domácích verzích! Ty často vznikaly jako náhražky v československých
obchodech nedostupných originálů, jindy však představovaly osobitý
přístup místních zpěváků a muzikantů ke světovým předlohám.

CHECK The CZECHS
ELVIS PRESLEY
Repertoár amerického zpěváka Elvise Presleyho poskytl za téměř šest
dekád vítanou příležitost mnoha domácím interpretům. Rokenrolové
pokusy byly velmi často proloženy silnými popovými melodiemi,
snesitelnějšími pro tehdejší rozhlasové i televizní vysílání a vítanější pro
široké publikum. Chronologie českého
řazení vedle sebe staví bigbítovou
prehistorii Sputniků, průkopnickou
semaforskou ochutnávku nebo
průběžnou hitovost Karla Gotta.
Najdete tu samozřejmě také elvisovsky
mimořádně disponovaného Karla
Zicha, pozdní nahrávky Mikiho Volka
a Viktora Sodomy, hlasové parády Evy
Pilarové či nezaměnitelné podání Pavla
Bobka, ale také countryovou Věru
Martinovou nebo Michala Tučného.

CHECK The CZECHS!
HITY 80. LET
zahraniční songy v domácích verzích
Tematická kompilace mezinárodních hitů z 80. let minulého století
v domácích verzích! České verze často vznikaly jako náhražky
v československých obchodech
nedostupných originálů, jindy však
představovaly osobitý přístup místních
zpěváků a muzikantů ke světovým
předlohám. Hity 80. let na této digitální
kompilaci jsou ukázkou, jak tyto
coververze zdomácněly a dostaly se
posluchačům pod kůži.

DETAIL

TIP

FOTBALOVÉ HITY
ZELENÁ JE TRÁVA
Fotbalové mistrovství v Brazílii
patří k nejsledovanějším
sportovním svátkům na světě.
Supraphonline přichází s nabídkou
hudebního dárku, který může
svými songy dokreslit tu pravou
fotbalovou atmosféru. Stačí se jen
zaposlouchat a těšit se na zápas.

DETAIL

DETAIL

Zatímco v minulosti Curtis James Jackson III aka 50 Cent sypal jednu
desku za druhou, po albu „Before I Self Destruct“ se odmlčel na
dlouhých pět let. V mezidobí nicméně hostoval na řadě nahrávek svých
kolegů, připravil svůj jedenáctý mixtape a konečně po třinácti
nominacích vyhrál i svoji první Grammy. Letos to ale hodlá fanouškům
vynahradit a vydá hned dvě alba. To
první vychází právě nyní pod názvem
„Animal Ambition“. Spolupracoval
na něm pochopitelně s řadou svých
slavných kolegů, a to jak těch, co
uslyšíte, tak i těch, co zůstali za
mixážním pultem.

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

PETR SPÁLENÝ
DŮM SMÍCHU

DETAIL

Petr Spálený je bezpochyby zpěvák
s nezaměnitelným hlasem,
s barevným kontrastem mezi
hloubkou a výškou, interpret
s komornějším způsobem zpěvu,
bez vnějškových efektů, s důrazem
a soustředěním se na text. V roce
1984 vydal pod názvem Dům
smíchu u Supraphonu své desáté
LP, jehož digitální podobu vám nyní
poprvé představujeme.

RETRO

JITKA ZELENKOVÁ
SINGLY 1970–1986
Stálice naší pop music Jitka Zelenková začínala v Divadle Rokoko, teprve
až mnohem později se domluvila na spolupráci s Orchestrem Ladislava
Štaidla a Karlem Gottem. Vždy přicházela se zajímavými sólovými
projekty, kdy například její Recitál s Rudolfem Roklem byl
v osmdesátých letech nominován
na cenu Bílá vrána Mladého světa.
Supraphonline nabízí nový výběr,
zatím digitálně nedostupných
nahrávek, z let 1970 až 1986. Jako
bonus byla zařazena píseň Jarní led
(Beda) od Vladimíra Vysockého.

DETAIL
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NOVINKA

NEBE
NEŽ SE ROZEDNÍ

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SKLADATELÉ
ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY
DETAIL

Havířovská kapela Nebe se po dvou letech od debutu „Legosvět“ vrací
s druhou studiovou deskou „Než se rozední“, kterou už loni
předznamenal singl „Vteřina“. Celé
album vznikalo ve studiu DC Sound
pod dohledem producenta Dalibora
Cidlinského jr., který stojí za alby
Jarka Nohavici, Xindla X či Daniela
Landy. Z více než půlroční práce
vzešlo dalších osm skladeb a jak
sama kapela tvrdí, došlo
k výraznému hudebnímu posunu.

TIP NA LÉTO

ZELENÁČI MIRKA
HOFFMANNA
ROMANTIKA STARÝCH
KOVBOJŮ

JAROMÍR KLEMPÍŘ
HEJ, PÁNI KONŠELÉ
A DALŠÍ HITY
Naši galerii skladatelů, jejichž dílo stále žije a stojí za připomenutí,
rozšiřuje letošní jubilant čerstvý sedmdesátník Jaromír Klempíř.
V archivu Supraphonu jsou dvě stovky snímků s hudbou Jaromíra
Klempíře, z nichž jsme vybrali cca 70 skladeb. Začínáme jednou
z prvních skladeb z doby angažmá skladatele v nově založené skupině
Apollo (1965), kterou také započala dlouhodobější spolupráce s Karlem
Gottem. Na konci šedesátých let po těžké autonehodě, která mu
zabránila hrát na klavír a odjet s Gottem do Las Vegas, nastupuje do
Supraphonu jako redaktor a pokračuje v komponování. V té době vznikají
skladby jako Cyrano, Proč ptáci zpívají, Radostí opilý, Lipovou alejí, Hej,
páni konšelé atd. I v dalších letech
připravuje skladby pro Hanu
Zagorovou, Waldemara Matušku,
Evu Pilarovou i pro mnoho dalších
předních zpěváků naší tehdejší
populární scény.
DETAIL

Když se řekne česká country,
každý si vybaví jednoho z hlavních
představitelů tohoto žánru
oblíbeného baviče a zpěváka Mirka
Hoffmana a jeho legendární
skupinu Zelenáči. Album
Romantika starých kovbojů by
nemělo chybět u žádného příznivce
tohoto hudebního směru.

DETAIL

PÍSNIČKY NA LÉTO

ZTRACENKA ZPÍVÁ
Ztracenka zpívá aneb Jubilejní trampiáda Jardy Mottla. Legendární LP
se slavnými trampskými písněmi – původně vydané na LP v roce 1969,
nyní ve velmi dobré kvalitě na Supraphonline. Připomene songy
z legendární trampské osady, která před nedávnem oslavila
neuvěřitelných 95 let od svého
založení. Zpívají a hrají hvězdy
tohoto hudebního žánru: Eva
Olmerová, Petr Altman, Jiří Racek,
Setleři, Westmeni, KTO,
Mustangové ad.

DETAIL

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

MÍLA SPAZIEROVÁ-HEZKÁ
ZPÍVÁM KVĚTŮM
Poměrně výjimečným zjevem na poli české populární hudby byla
šansoniérka Míla Spazierová-Hezká, která v letech 1937–1951 natočila
na gramodesky značek Esta a Ultraphon více než čtyři desítky
především zádumčivých šansonů a romancí z pera známých skladatelů
J. Srnky, J. Seidela či J. Kalába, z nichž některé si sama otextovala.
V několika českých filmech zpívala, hrála a někdy také dabovala zpěvní
projev předních českých hereček – nejznámějším případem jsou dvě
hlavní melodie z filmu Noční motýl
s Hanou Vítovou v hlavní roli,
v němž z plátna ve skutečnosti
zaznívá Spazierové zastřený alt.
Její pozoruhodné kompilační
album je dalším cenným
příspěvkem do řady: Historie
psaná šelakem.

DETAIL
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JUBILEUM

PÍSNIČKY NA LÉTO

HOLD JOHNNYMU CASHOVI
22 SONGŮ JAKO POCTA
VELKÉ LEGENDĚ!

NAĎA URBÁNKOVÁ 75
Její letošní významné životní jubileum připomíná Supraphonline ve své
nabídce singlovými komplety, ale i dosud na CD nevydanými alby.
Najdete tu připomínku jejího
skvělého semaforského repertoáru
se značkou S + Š i Š + G,
opomenuty nezůstaly ani
bigbandové nahrávky s puncem
vavřínů velkých písničkových
soutěží, nestárnoucí zlatý fond
jejího katalogu pak tvoří hity
s Country Beatem Jiřího Brabce.

DETAIL

Kompilace více než dvou desítek písní legendárního "Man in black",
mimořádný hold ikoně zámořské country v podobě českých verzí jím
napsaných či proslavených songů! Variace na slavné téma "muže
v černém" se koná i nepřímo: tuto sestavu totiž velice expertně, a zároveň
fandovsky připravil Mirek Černý, pro ten účel u nás nepochybně jeden
z vůbec nejpovolanějších. Jeho speciální výběr písní vás provede báječnou
kariérou amerického Mistra i jeho
domácích následovníků: Pavel Bobek,
Jiří Grossmann s Naďou Urbánkovou,
Rangers, Waldemar Matuška s KTO,
Radek Tomášek, Michal Tučný, Ladislav
Vodička nebo Johnny Band se
popasovali s kultovními předlohami
v minulých desetiletích i docela nedávno
opravdu se ctí.
DETAIL

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

BLAHNÍK A GRATZ
DĚTIČKY, JDĚTE UŽ SPÁT
K období hospodářské krize třicátých let minulého století patřili také
zpěváčci, kteří za vlastního doprovodu zpravidla houslí a heligonky
přednášeli tklivé písně na témata tak říkajíc „ze života“: nejčastějšími
náměty byla chudoba, nezaměstnanost,
smrt v rodině, vzpomínky na mládí či
nešťastný osud obecně. Ze způsobu
jejich zpěvu a poněkud jednostranně
zaměřeného repertoáru si tehdy (i
později) kdekdo utahoval – vzpomeňme
jen píseň Jaroslava Ježka na text dvojice
Voskovec & Werich začínající slovy Na
Poříčí dítě křičí, ženská meje schody…
DETAIL

TIP

MICHAL DAVID
MEJDAN ROKU

KDYŽ ČESKÉ HVĚZDY NEZPÍVAJÍ ČESKY
DETAIL

Největší sbírka hitů Michala Davida, která dosud vyšla! Strhující
tříhodinový koncert k padesátinám Michala Davida s kompletní sestavou
všech jeho hitů a řadou hostů.
Ojedinělá show s dokonalým
zvukem je přehlídkou
diskotékových a muzikálových
šlágrů, balad a hudebních čísel.
Více než 40 písní s účastí Karla
Gotta, Lucie Bílé, Heleny
Vondráčkové, Hany Zagorové,
Drupiho a několika desítek hvězd
naší pop-music. Životní
a neopakovatelný výkon Michala
Davida na scéně!

MICHAL PROKOP & FRAMUS
FIVE BLUES IN SOUL
Od šedesátých let, pod exportní značkou Artia, vznikaly nahrávky českých
interpretů, kteří své největší hity a nejúspěšnější alba přezpívávali
v angličtině. Artia vyvážela tyto nahrávky do zemí tehdejšího východního
bloku. Jedním z prvních exportních LP bylo album Karel Gott – The Golden
Voice Of Prague vydané v roce 1966.
V následujících letech pro Artii nazpívali
v angličtině svá alba skoro všichni
úspěšní interpreti. Mezi ty, kteří své
písně nazpívali v angličtině, patří i Michal
Prokop se svou skupinou Framus Five.
Tyto vzácné, raritní nahrávky z roku 1968
naleznete na Supraphonline v rámci alba
Blues In Soul.
DETAIL
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POP GALERIE

JIŘÍ SCHELINGER

AUDIOKNIHA
DETAIL

STRAKA V ŘÍŠI ENTROPIE
Straka v říši entropie jsou bajky pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští
záhady existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na
vodní hladině i proč někteří samci nepohrdnou samičkou z igelitu.
Jak lišky prochází krizí středního věku a kdo všechno chce být ideálem
krásy. Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem
notorikem. Jak může notorik pád ze schodů omluvit zakřivením
časoprostoru a že i myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost.
Vzrušující témata podstaty vesmíru, která jinak bývají pro laika příliš
složitá, jsou v této knize podána lehce, jakoby mimochodem. Kniha
humornou formou přibližuje klasické fyzikální zákony, které pochopí
malé děti, ale dotýká se i náročných témat fyziky moderní doby, určené
starším dětem a dospělým. Vhodná je
pro rodiče, kteří čtou dětem, ale
současně hledají i knihu pro sebe.
Zaujme také čtenáře, které fyzika
nezajímá, nebo z ní mají dokonce strach
– ti najdou především grotesku, jejíž
hrdinové po cestě vědy docházejí
k filosofii.

DETAIL

V Pop galerii Supraphonline tentokrát
připomínáme zpěváka, skladatele
a kytaristu Jiřího Schelingera, který byl
bezesporu jednou z nejvýraznějších
postav české hudební scény. Balady,
folk, blues, ale především na tu dobu
dost radikální rock dokazují, že jeho
univerzálnost je stále u nás
nepřekonaná – a také, že ten typicky
zastřený hlas je dodnes vskutku
fascinující!

NESTÁRNOUCÍ HUMOR

DIVADLO JÁRY CIMRMANA
ZAPOMENUTÉ VĚCI
ZAPOMENUTÉHO GÉNIA
(TO NEJLEPŠÍ Z TOHO, CO SE NEVEŠLO)
Všechno, co zahrnuje tento titul, bylo původně součástí jednotlivých her,
avšak z nejrůznějších důvodů (většinou
časových) se to do inscenací jaksi
nevešlo. Scénky, básně a písně
seřazené na tomto albu jsou tedy
historickou mozaikou cimrmanovské
inspirace a v osobité interpretaci členů
souboru doslova ohňostrojem jejich
neopakovatelného humoru, na který
mají už více než čtyři desetiletí patent.
DETAIL

PRO DĚTI

HURVÍNEK A KLUCI
MAMELUCI
Určitě víte, jak důležité je mít správné přátele. Hurvínek sice nejvíc
kamarádí s Máničkou, ale někdy se na ni trochu vytahuje, protože
Mánička je „jenom“ holka. Tak se dal jednou do klukovské party
a málem to špatně dopadlo. Proč?
Protože ti kluci nebyli opravdoví
kamarádi, jak se tvářili, ale povedená
kvítka, nebo chcete-li – mameluci.
Nabízíme toto Hurvínkovo dobrodružství
spolu se scénkou Hurvínkův poklad,
v níž Spejbl a bábinka použijí malou lest,
aby Hurvínka a Máničku vyléčili
z nemoci zvané lenora.
DETAIL

PRO DĚTI

POHÁDKY Z BÍLÉHO
PYŽAMKA
Autorka Ludmila Pelcová vyčarovala
z obrázků na obyčejném dětském
pyžamku veselá i něžná vyprávění pro
děti. Jejím půvabným pohádkám před
spaním vdechl život Vlastimil Brodský,
Antonie Hegerlíková a Tomáš Holý
v půvabné nahrávce uznávaného
rozhlasového režiséra Tomáše
Vondrovice.
DETAIL
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AUDIOKNIHA

KAREL POLÁČEK
MUŽI V OFFSIDU

FILM FESTIVAL
DETAIL

Povedená audio podoba Poláčkových Mužů v offsidu je doslova poctou
kráse Poláčkova jazyka a jeho humoru. Hledáme-li v dnešním světě,
plném agrese, úsměvné
starosvětské zastavení, nelze než
sáhnout po této nahrávce, která
patří k vrcholům v oblasti audio
tvorby.

FELIX SLOVÁČEK
SLAVNÉ FILMOVÉ
MELODIE
Felix Slováček patří již několik desetiletí k nejznámějším českým
hudebníkům, veřejností je vnímán především jako virtuózní hráč na
saxofon a klarinet, ovládá ale i několik dalších nástrojů a na svém kontě
má řadu vlastních alb. Jedno
z nejúspěšnějších vzniklo v roce
1975, kdy nahrál s Orchestrem
Ladislava Štaidla album sestavené
ze slavných melodií z českých filmů.
Supraphonline jej nyní nabízí poprvé
v digitální podobě.

DETAIL

TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY

IGOR ARDAŠEV HRAJE
DVOŘÁKA A JEŽKA
Igor Ardašev reprezentuje už dlouho a úspěšně české pianistické umění
na mezinárodním fóru. Interpretační úroveň dovoluje virtuózně
disponovanému a filozoficky orientovanému pianistovi pořádat
samostatné recitály, hrát čtyřručně i na dva klavíry s manželkou
Renatou a spolupracovat s komorními soubory a vynikajícími světovými
orchestry a dirigenty. Je zván na renomované evropské hudební festivaly
(Schleswig-Holstein, Jodoigne
v Belgii, Hannover, Neapol,
Pražské jaro apod.). Z jeho
nahrávek připomínáme populární
kompozice Antonína Dvořáka
a Jaroslava Ježka.

TIP

ZLATÉ HLASY
NÁRODNÍHO DIVADLA
Zaposlouchejte se do nejkrásnějších hlasů operních hvězd Národního
divadla v Praze – z tzv. zlaté éry. Album Zlaté hlasy Národního divadla je
věnováno emeritním tuzemským operním umělcům, které chceme
jednak představit těm, kteří jejich éru nezažili, ale i těm, kteří vědí,
jakou zásluhu na dobré pověsti
první tuzemské scény ve své době
měli. V dobových nahrávkách
zpívají: Václav Zítek; Milada
Šubrtová; Eduard Haken; Naděžda
Kniplová; Ivo Žídek; Věra
Soukupová; Ladislav Mráz; Libuše
Domanínská; Václav Bednář;
Drahomíra Tikalová; Beno Blachut
a Jindřich Jindrák.

DETAIL
DETAIL

TIP

BEST OF VIVALDI
Vybrali jsme z nepřeberného množství Vivaldiho koncertantních skladeb
alespoň malou ochutnávku, o kterou se postarali Pavel Šporcl, Gabriela
Demeterová, Václav Hudeček, Jiří
Stivín, Lubomír Brabec a řada
dalších virtuosů. Nechte se unést
barvami a vůněmi vybraných
pokrmů z kuchyně
nejvyhlášenějšího „šéfkuchaře“
italského hudebního baroka!

DETAIL

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

JIŘÍ MALÁSEK
NOSTALGICKÝ KLAVÍR
Jedinečný klavírista Jiří Malásek
a jeho nezapomenutelný
romantický klavír tentokrát
na nostalgickou notu. Maláska
v nahrávkách doprovází Václav
Hybš se svým orchestrem. Album
vzniklo v roce 1980 vydáno:1981

DETAIL
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HITPARÁDA Supraphonline

ALBA

PŘIDÁNO V ČERVNU

SKLADBY

1

ONDŘEJ
BRZOBOHATÝ
IDENTITY

1

JIŘÍ KORN
SVÍTÍ SLUNCE
NAD HLAVOU

2

HANA ZAGOROVÁ
VYZNÁNÍ

2

MICHAL HRŮZA
ZAKÁZANÉ
UVOLNĚNÍ

3

RADŮZA
GAIA

3

KRYŠTOF
CESTA

4

TOMÁŠ KLUS
PROMĚNAMĚ

4

VIKTOR SODOMA
TAK TO NEJDE
(DISCO BAND)

5

EVA HURYCHOVÁ
NEBUĎ SÁM
(GIVE ME MORE)

6

MARTINA
FORMANOVÁ
DEJ GÓL

7

VÍNO, PIZZA
MAKARONY
(ITALIA 90)

5

6

CHECK THE
CZECHS!
80. LÉTA
ZAHRANIČNÍ SONGY
V DOMÁCÍCH
VERZÍCH
HISTORIE PSANÁ
ŠELAKEM

MÍLA SPAZIEROVÁHEZKÁ

ZPÍVÁM KVĚTŮM

7

JITKA
ZELENKOVÁ
JSEM TADY JÁ
(A DALŠÍ Z LET
1970–1986)

8

PÍSNIČKY
Z VEČERNÍČKŮ

8

HELENA
VONDRÁČKOVÁ
CHYTILA JSEM
NA PASECE
MOTÝLKA

9

ZDENĚK SVĚRÁK
PO STRNIŠTI BOS

9

LINDA FINKOVÁ
A PAVEL NOHA
JSEM TVÉ LÉTO

10

LINDA FINKOVÁ
A PAVEL TAK SI
ASPOŇ JEDNOU
ZAČNI

10

DAN BÁRTA &
ILLUSTRATOSPHERE

MARATONIKA

81 1199-2 The Best of Martha & Tena To nejlepší z let
1969–1982
81 1225-2 Z. Lukáš, Komorní hudba / Vlachová / Ericsson /
Nové Vlachovo kvarteto
81 1228-2 G. F. Händel / J. B. Krumpholtz /
A. F. Boieldieu, Harfa / J. Boušková
81 1338-2 M. Báchorek, Lidice, Stereofonietta,
Hukvaldská poéma / FOK / Trhlík
81 1422-2 K. Stamitz / J. V. Stamic / A. Stamitz Koncerty pro
violu / Pěruška / PKF / Bělohlávek
81 9009-2 K. Husa, Komorní hudba
SU 4159-2 J. Novák, Testamentum. Sborová tvorba / Martinů
Voices
SU 6195-2 Písničky z večerníčků
SU 6251-2 J. Korn, Co mám v očích
SU 6261-2 M. Kocáb, Povídali, že mu hráli Zlatá kolekce
SU 6273-2 Bony a klid 2 (Dirty Money)
VT 7020-2 Česká dechovka 10. / Václav Vačkář Vzpomínka na
Zbiroh
VT 7085-2 Historie psaná šelakem – Blahník a Gratz: Dětičky,
jděte už spát
VT 7086-2 Nejvýznamnější skladatelé české populární hudby
Jaromír Klempíř 1. (1965–1969)
VT 7087-2 Nejvýznamnější skladatelé české populární hudby
Jaromír Klempíř 2. (1970–1979)
VT 7088-2 Nejvýznamnější skladatelé české populární hudby
Jaromír Klempíř 3. (1981–1993)
VT 7102-2 Nejvýznamnější skladatelé české populární hudby
Jaromír Klempíř (a ještě něco navíc...)
VT 7108-2 Historie psaná šelakem –
Míla Spazierová-Hezká: Zpívám květům
VT 7115-2 Zpívající přístavy
VT 7124-2 Classical Anniversary Bedřich Smetana Souborné
dílo 2 Klavírní skladby
VT 8197-2 J. Molavcová, V máji (Margie) / Korálky z rosy
VT 8225-2 Brno-Brass-Band
VT 8347-2 Zelenková,J. Jsem tady já (a další z let 1970–1986)
VT 8378-2 F. Schubert, Smyčcový kvartet č. 14 d moll,
Kvartetní věta č. 9 c moll / Smetanovo kvarteto
VT 8458-2 P. Spálený, Dům smíchu
VT 8477-2 Check The Czechs! 50. léta – zahraniční songy
v domácích verzích
VT 8478-2 Romantické violoncello
VT 8496-2 Čeněk Pavlík, Ivan Klánský (Bach, Čajkovskij,
Rachmaninov, Liszt)
VT 8497-2 České noneto, komorní soubor ČF
VT 8586-2 L. Koželuh, Symfonie F dur, g moll / PKO /
Hlaváček
VT 8872-2 Mini Jazz Klub 38
VT 9663-2 Sonja Salvis Send For Me / Gustav Brom se svým
ochestrem
VT 9673-2 Žáci Máj
VT 9749-2 A. Dvořák, Klavírní kvartety, Maličkosti, Drobnosti,
Gavota / J. Hála / J. Suk / J. Koďousek / J. Chuchro
VT 9758-2 Václav Hybš a jeho hosté
VT 9849-2 Děčínská kotva Panton 2 (1980–1983)
VT 9953-2 Check The Czechs! 80. léta – zahraniční songy
v domácích verzích
VT 9977-2 A. Dvořák, Legends / SFB / J. Pinkas
VT 9985-2 Josef Suk - klavírní dílo / Pavel Štěpán
54084-2
Zelenáči Mirka Hoffmanna Romantika starých
kovbojů
54385-2
Various Artists Zlatý potlach
54416-2
Hop Trop Veselá bída
54417-2
Hop Trop Svátek
54418-2
Hop Trop, Samson a jeho Parta Proč bychom se
netopili
54500-2
Various Vánoční koledy - Kolekce
54526-2
Precedens Drž hudbu!
54539-2
Various Rebelové - Písničky z filmu (Karaoke
Version)
54585-2
Various Muzikál: Dracula (Karaoke Version)
54619-2
Various Taneční
54646-2
Marta Kubišová Gold
54982-2
Various Jasná zpráva? Jedeme dál!
54998-2
P. Kotvald, Vánoce hrajou glórijá (Vánoční koncert)
55123-2
M. David – Mejdan roku
55127-2
B. Němcová, Babička / L. Šafránková
55133-2
B. Říha, Honzíkova cesta / vypráví V. Postránecký
55191-2
Jaro, léto, podzim, zima
55195-2
Kardinál Miloslav Vlk Ohlédnutí, vzpomínky
a zamyšlení
55197-2
Muzikál: Hamlet (The Rock Opera)
55220-2
M. Penk, Tancuj zbožně
55243-2
J. Smolík, Vítám každý nový den
59505-2
J.Náhlovský, J. Mladý, Lepší než drátem do oka
59553-2
Ivan Kraus – Rodinný sjezd
ANO 201401 Tibet Signál
BP 0157-2 Clarinet Factory Echoes from Stone
ck010
Kitchen Echo
ck011
Plum Dumplings L’épitaphe des papillons
HT-0022 Mejzlík Miloslav Vodníci z pohádkové řeky
8,59562E+12 Two Finger Slide EP

KONTAKT: SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 600, fax (+420) 221 966 630, e-mail: podpora@supraphonline.cz
www.supraphon.cz
http://www.youtube.com/supraphon
www.facebook.com/Supraphon

