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JUBILEUM / 55 LET NA SCÉNĚ

SPIRITUÁL KVINTET

DETAIL

JUBILEJNÍ ALBOVÝ KOMPLET S BONUSY

SPIRITUÁL KVINTET 55: kolekce legendárních alb,
archivních objevů, nových písní a zajímavých bonusů!
Oslavujeme významné půlkulaté jubileum Spirituálu! Ve spolupráci s Jiřím Tichotou vznikla
sestava prvních osmi řadových alb, bonusového disku se singlovými a raritními nahrávkami,
sady úplně nových písní z podzimu roku 2014.
Remasterované záznamy přinášejí komplet albových songů z let 1973 až 1992, tedy od Písniček z roku raz dva po
Rajskou zahradu. Využití původních titulek připomíná dobu vzniku, poslech nahrávek dokazuje, že rozhodně
nestárnou. Po černošských spirituálech se kapela úspěšně popasovala s desítkami lidových, renesančních
i obrozeneckých předloh, aniž by ztratila jedinečnost. Také proto zcela platí podtitul Hudbou propojený svět.
Bonusové disky nabízejí téměř dvacítku historických záznamů (První krůčky) i to nejlepší ze singlů a koncertů (Co
na albech nenajdete), a také zcela čerstvé písničky zcela aktuální sestavy. Mimořádný je také booklet, na 28
stranách plný komentářů, vysvětlení, vzpomínek, zajímavých statistik a fotografií. Shromáždil, sepsal a glosami
vše doprovodil doktor Tichota v jakési kronice Spirituál kvintetu, posunující omlazenou kapelu dál na cestě k těm
nejpěknějším songům pro potěšitelně neubývající diváky a posluchače.
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NOVINKA

RANGERS
ZLATÁ KOLEKCE

PERLA Z ARCHIVU
DETAIL

Bez jedné hned osmdesát skladeb bylo vybráno na tuto vskutku Zlatou
kolekci! Kompilátor Mirek Černý, s kapelou Rangers či Plavci v blízkém
kontaktu už od konce šedesátých let, připravil skvěle poslouchatelnou
sestavu písniček z období 1968 až 1999.
Je to v mnoha ohledech, zejména v sedmdesátých a osmdesátých
letech, výběr typu „hit za hitem“. Jak jinak označit vstupní sestavu
songů Pole s bavlnou, Zvedněte kotvy nebo Ta zem je tvá zem,
následnou Neplač malá, Balíček karet a Smutný psaní s pokračováním
Modrý měsíc, Nos pro trable, Vina vína či Vysočina, Poutník s kytarou
nebo Inženýrská. Mile překvapí
z několika zdrojů licencované
poslední album, důkaz toho, že pod
přívalem zahraničních interpretů
trochu přeslechnutá devadesátá
léta nebyla bez výborných písní.

To nejlepší od Rangers
na 3CD: 79 velkých folk
a country hitů!

LEŠEK SEMELKA
S. L. S.

DETAIL

Zhruba ve stejné době, kdy Tony Jasper vydal v Británii svou
reprezentativní Mezinárodní encyklopedii hard rocku a heavy metalu,
v níž přirovnává v samostatném hesle tvorbu pražského M. Efektu (trio
Hladík-Semelka-Čech) ke kapelám typu Genesis, Rush, Saga a Yes, měl
Lešek Semelka dramaturgicky jasno o prvním albu svého nového
kvartetu S. L. S., tedy Společnosti Leška Semelky. V Hladíkově skupině
hrál Semelka nadvakrát – nejprve ještě v obsazení s Oldřichem Veselým
(viz album Svět hledačů, 1980), potom ve zmíněném triu (album 33,
1981). Mezitím stačil v roce 1975 založit Bohemii, která se však na jeho
vkus začala až příliš vzdalovat rockovému hájemství směrem k jazzu –
proto onen „návrat ztraceného syna“ k Hladíkovi. Leč hra ve trojici, bez
basové kytary, zprvu zajímavá a inspirující, přestala postupem času
ztrácet ono kouzlo výjimečnosti a potom: Hladík i Semelka měli dost
odlišné představy o dalším vývoji skupiny. Jeden z našich nejlepších
kytaristů tíhnul k větším hudebním plochám. Semelka se chtěl naopak
věnovat rockovým písničkám kratších stopáží... V roce 1981 vznikla
skupina S. L. S., jejíž jádro vytvořil Semelka s Vlado Čechem, soubor
doplnili na kvartet členové skupiny F. R. Čecha Jan Kavale (basová
kytara) a Stanislav Kubeš (kytara). Soubor S. L. S. se na naší rockové
scéně zabydlel poměrně rychle; vydal pár nahrávek na malých deskách,
našel si cestu na televizní obrazovku a na rozhlasové vlny.
Supraphonline nyní ze zlatého fondu Supraphonu připomíná jejich
album z roku 1985. Toto devítipísňové album mapuje tvorbu skupiny po
zhruba třech letech společného hraní. Dokládá, že hráči se za tu dobu
sehráli, našli a pochopili.

Nezapomenutelné album
poprvé digitálně!

NOVINKA

MARK KNOPFLER
TRACKER

KULATÉ VÝROČÍ ALBA

ZPÍVÁ KAREL GOTT

DETAIL

PŮVODNÍ LP VYDANÉ V ROCE 1965
V květnu 1965 vyšla pod výmluvným názvem Zpívá Karel Gott první
samostatná LP deska Karla Gotta. Obsahuje například písničky:
Angelina, Oči sněhem zaváté, Maria, Adresát neznámý, Jezebel,
Ptačí nářečí nebo Tam, kde šumí proud. Stejně jako u jiných zpěváků,
tak i u Karla Gotta bylo jeho první vinylové album výběrem
z nejúspěšnějších singlů. Zpívá Karel Gott je tedy přehlídkou jeho
nahrávek z let 1963 až 1965. Právě
letos v květnu si připomeneme
neuvěřitelných padesát let, které
uplynuly od jeho vydání na značce
Supraphon.

Oslavte kulaté výročí
prvního oficiálního alba
Karla Gotta
na Supraphonline!

DETAIL

Mark Knopfler si dal po album Privateering oddech tři roky, aby se mohl
letos vrátit se svoji osmou sólovou deskou, kterou nazval Tracker. Písně
na toto album vznikaly nicméně několik let a sám Knopfler dodává, že
jde o album, s jehož výsledkem je nejvíce spokojen za celou dobu své
dosavadní sólové kariéry. Produkce novinky se ujal on sám,
pomocníkem mu byl jeho dlouholetý kamarád a taktéž bývalý člen Dire
Straits - Guy Fletcher. Ten patřil i do skupiny hudebníků, se kterou
Knopfler album v londýnských British Grove Studios natáčel. Jak zjistíte
ve videu na jeho VEVU, nahrávalo se analogově na magnetické pásky
a na historickou elektronkovou aparaturu.

Osmá sólovka Marka
Knopflera se skvělou
atmosférou a přesahy
do několika hudebních
žánrů.
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SKLADATELÉ ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY

NOVINKA

MADONNA
REBEL HEART

DETAIL

V pořadí třinácté studiové album s názvem Rebel Heart vychází
prakticky přesně po třech letech po předcházejícím MDNA. Tentokrát
sáhla po takových producentech a hitových autorech jako jsou Diplo,
Kanye West, Avicii, DJ Dahi, Ryan Tedder nebo Toby Gad. „Rebel Heart
prozkoumává dvě hodně odlišné stránky mé osobnosti – rebelujícího
odpadlíka a romantickou stránku mého
já,“ prohlásila o albu nedávno Madonna
a dodala, že svoji novou desku natáčela
střídavě v Londýně, New Yorku a Los
Angeles. Ve výčtu hostů opět najdeme
Nicki Minaj, k níž se přidali Kanye
Westa, Nas, Chance The Rapper nebo
boxer Mike Tyson.

Novinka královny popu
nezklame příznivce taneční
hudby!

RETRO

PETR SPÁLENÝ
V LUCERNĚ 1971

Petr Spálený a Apollobeat
v Lucerně 1971 – živě –
až živelně!

Pouze pro digitální prodej jsme připravili řadu Nejvýznamnější
skladatelé české populární hudby.
Tentokrát připomínáme hity letošního jubilanta Ladislava Štaidla.
Kytarista, klávesista, zpěvák, ale hlavně skladatel, aranžér a kapelník,
právě letos sedmdesátiletý. Na začátku šedesátých let rocker (také
s Miki Volkem či Pavlem Sedláčkem), po angažmá s Olympikem
v Semaforu se posunul do melodického středního proudu. Zprvu pro
členy divadla Apollo, později pro
Karla Gotta a řadu dalších napsal
desítky hitových skladeb, zčásti
s texty svého bratra Jiřího.

Tento rozsáhlý výběr
ukazuje zajímavou
stylovou šíři a značný
interpretační záběr
Štaidlovy velmi populární
písňové tvorby.

TIP

JOHNY MACHETTE
SNÍLEK

CHECK THE CZECHS
DETAIL

Další pokračování tematických kompilací mezinárodních písní
v domácích verzích je tu! Tentokrát věnováno legendě Bobu Dylanovi.
Od počátku šedesátých let se svérázný autor a interpret profiloval jako
zpěvák protestsongů, jehož melodicky i textově jedinečná tvorba se
ovšem záhy stala předlohou pro záplavu cover verzí. Také v bývalém
Československu nebyl přeslechnut, ať už v podobě rockové, folkové,
countryové nebo středoproudě popové. Režimem zčásti tolerován pro
zjednodušeně vnímanou levicovost jeho výchozí tvorby, mnohem častěji
však našimi zpěváky a kapelami
oprávněně využit jako autor na první
poslech poznatelných melodií
s celosvětovou popularitou. Naše
nabídka je stylově mimořádně pestrá:
od stejně prostých aranží pro kytaru
a hlas přes bigbandové aranže až po
domácí countryové bardy.

Bob Dylan česky
mnohokrát jinak!

DETAIL

DETAIL

Držitel Zlaté desky Supraphonu Petr Spálený dostal 14. října 1971
v pražské Lucerně příležitost nahrát první živé album. Produkce titulu
se chopil trombonista a kapelník Apollobeatu Jan Spálený. Autentickou
nahrávku – bez dodatečných studiových okras – vydal Supraphon následující rok ve spolupráci s tehdejším
oblíbeným týdeníkem Mladý svět.
Na tracklistu se střídají popové a beatové písně s jazzovými vyhrávkami. Jde
o jedinečný dokument, jak velkou hvězdou a osobitým zpěvákem byl Petr Spálený již od počátku své hudební dráhy.

BOB DYLAN
V ČESKÉM PODÁNÍ

HITMAKER
LADISLAV ŠTAIDL

DETAIL

Rapper Johny Machette, který svou hudbu označuje za raop, tedy
spojení rapu a popu, konečně vydává svou první studiovku. Jeho albový
debut vyšel ve středu 18. března pod názvem Snílek.
Johny svoji sólovou kariéru započal v roce 2013, kdy vydal pět songů,
které na YouTube slyšelo přes deset milionů lidí. Jeho následný mixtape
track Se zbláznim taktéž zabodoval, stal se nejpopulárnějším videem na
českém serveru YouTube pro rok 2013 s více jak pěti a půl miliony
zhlédnutí. Aktuálně ho na jeho oficiálních profilech sleduje přes sto
deset tisíc lidí a na sociální síti Twitter se stal dokonce třetí
nejsledovanější českou osobností ve svém hudebním žánru.
„Album se jmenuje Snílek, protože zkrátka jsem snílek. Neztratil jsem
takové ty dětské iluze a sny, o které většina mých přátel a lidí v okolí
s přibývajícím věkem přichází. Stále věřím, že spousta věcí není
nemožných, a když člověk doopravdy chce, snaží se a důvěřuje sám
sobě, může dokázat opravdu hodně. Jsem zastáncem toho, že jedině
člověk sám si určuje, co je a není
reálné, na co jeho síly stačí a na co
už ne,“ vysvětluje Johny, který na
svůj debut zařadil celkem dvanáct
písní.

Johny Machette konečně
vydává svůj debut!
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HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

TIP

JAZZ ORCHESTRA
F. A. TICHÉHO 1929–1932

JAROMÍR NOHAVICA
TAK MĚ TU MÁŠ

Skladatel populárních písniček a kapelník František Alois Tichý
(1898–1971) stál u zrodu nahrávek obou prvních československých
gramofonových firem Esta a Ultraphon, složil hudbu k prvnímu českému
zvukovému filmu Když struny lkají, úzce spolupracoval
s československou pobočkou anglické gramofonové společnosti The
Gramophone Co. Ltd., byl externím kapelníkem zábavného orchestru
československého Radiojournalu a dirigoval též několik orchestrů
předních pražských hudebních divadel – abychom zmínili jen několik
hlavních činností, kterým se věnoval během třicátých let minulého
století.
Když koncem léta roku 1929 zorganizovala firma Ravitas – jakožto
zastoupení německé gramofonové společnosti Ultraphon pro ČSR –
v berlínském nahrávacím studiu první natáčení snímků s několika
českými zpěváky populáru, odjel s nimi
do Berlína i mladý jazzový nadšenec F.
A. Tichý, aby stanul za dirigentským
pultem studiového orchestru kapelníka
a pianisty Thea Mackebena. Tyto
nahrávky nyní připomíná další album
edice Historie psaná šelakem.

Supraphonline nově nabízí nahrávky písničkáře Jaromíra Nohavici.
Pro tentokrát vybíráme studiové album Tak mě tu máš, které nahrál
v jednom z pokojů prostějovského Grandhotelu v roce 2012.
Střídmá aranžmá písní mají kromě samotného Nohavici na svědomí
akordeonista Robert Kuśmierski, houslista Jaromír Nohavica starší
a klavírista Dalibor Cidlinský mladší. Folková jednoduchost vykonává
svou cituplnou funkci přesvědčivě, beze zbytku. Podmanivými motivy se
nahrávka jen hemží. Východoslovanská melodičnost, jež umí být tklivá
i skočná, nostalgická a rozjímavě
uklidňující i rozverně rozdováděná,
mistrně koresponduje s textovým
obsahem samotných písní.

DETAIL

Čtrnáct Nohavicových písní,
které jsou nejen návratem
k folkové poetice 80. let,
ale i nekompromisním
pojmenováním světa kolem nás!

Unikátní dobové nahrávky
světového orchestru s českým
kapelníkem

FOLK TOP TIP

JAZZ TOP TIP

JAN BURIAN
JINÁ DOBA

TOMÁŠ LIŠKA
INVISIBLE WORLD

DETAIL

Mladý český jazzový kontrabasista Tomáš Liška, zkušený doprovazeč
a člen mnoha kapel (Eternal Seekers, Matej Benko Quintet, David
Dorůžka Trio a mnoho jiných), nositel několika ocenění z evropských
jazzových festivalů, vydává debutové autorské album „Invisible World“.
Album je složeno z Liškových vlastních skladeb, po jedné skladbě
přispěli jeho spoluhráči, s nimiž album nahrál – kytarista David Dorůžka
a italský bandoneonista Daniele di Bonaventura. Na albu hostuje též
zpěvačka Marta Topferova.

Liškovy skladby přinášejí
v akustických a velmi nápaditých
aranžmá hudbu intimní, avšak
současně intenzivní, v níž je
možno zaslechnout názvuky
mnoha vlivů – od flamenca, přes
country folk, jazz, experimentální
hudbu až po tango.

DETAIL

DETAIL

Album Jiná doba spojuje hudbu dvou století. Jan Burian přizval ke
spolupráci na své nové autorské desce třináct známých producentů
a hudebníků české alternativní scény mladé a střední generace, svého
syna Jiřího, Jana P. Muchowa, Martina Kyšperského, duo Dva, Viliama
Béreše, Midi lidi, Mikoláše Růžičku, Ondřeje Ježka s OTK, Bonuse,
Kittchena, Karla Vepřeka a ze „své“ generace pak Dana Fikejze a Jana
Štolbu. Všichni dostali k dispozici skladbu a svobodu naložit s ní dle
libosti. Nahrávky vznikaly v různých studiích, profesionálních
i domácích, i v domácnostech bez studií, a pořízeny byly na nahrávací
přístroje všeho druhu, včetně mobilního telefonu. Většinu písní
vyjadřovací prostředky dneška přenesly do světa elektroniky a obdařily
notnou dávkou svěží energie. Scénářem příběhu však i nadále zůstává
píseň. Je jedno, kdo ji hraje – jde
o to, aby byla uvěřitelná.

Novinkové album písničkáře
Jana Buriana s přesahy
do mnoha hudebních žánrů!

PRO DĚTI

ZDENĚK SVĚRÁK RADOVANOVY RADOVÁNKY
Radovan se vlastně nejmenuje Radovan – původně je to zahradnický kluk Bohoušek. Ale má takovou zvláštnost, že se ze
všeho raduje, a tak mu jeho rodiče říkají Radovan.
Například se Radovan spálí o kopřivu, jiné dítě by začalo plakat, ale Radovan má radost z pupínků, které ještě neměl;
stejně tak má radost z modrého přiskřípnutého prstu nebo se mu nepovede bábovka z písku – jiné dítě by ji vzteky
rozdupalo, ale Radovanovi se líbí, jak je bábovka krásně zkažená… Radovan zkrátka zažívá každý den v zahradnictví svých
rodičů jako jedno velké dobrodružství.

Příběhy z pera autora Zdeňka Svěráka a v jeho vlastní interpretaci jsou milé, něžné, zábavné
a veselé, bez jakékoli známky agresivity či násilí, současně jsou ale výchovné a poučné.

DETAIL
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AUDIOKNIHA

JIŘÍ MÁDL
POJEDEME K MOŘI

TO NEJLEPŠÍ PRO DĚTI
DETAIL

Jiří Mádl vypráví svůj film! Audio pro celou rodinu! Dvojí debut herce
Jiřího Mádla jako režiséra celovečerního hraného filmu a jako
scenáristy příběhu o jedné obyčejné rodině, nahlížený očima
desetiletého Tomáše, který chce být dalším Milošem Formanem.
Dále účinkují: Ondřej Vetchý, Jaroslava Pokorná, Lucie Trmíková,
Miroslav Táborský.

Audiokniha vyprávěná
Jiřím Mádlem podle jeho
úspěšného filmu.

KRTEK VE MĚSTĚ
vypráví MAREK EBEN

DETAIL

Příběh Krtka a jeho přátel, Ježka a Zajíce, kteří se ocitnou uprostřed
městského civilizačního zmatku, patří mezi zvláště oblíbené díly v řadě
populárních animovaných filmů výtvarníka Zdeňka Milera. Děti rády
prožívají s Krtečkem jeho smutek z pokáceného lesa, i radost
z nafukovací přírody, kterou mu lidé připraví v panelákovém pokoji.
Sugestivní vyprávění se přímo nabízelo
k převedení do zvukové podoby. Svým
vlídným stylem s příměsí humoru jej
opět převyprávěl Marek Eben. Tentokrát
vede dialog nejen s Krtečkem, ale
i dalšími zvířátky, a zazpívá si s nimi
písničky.

Dětem vypráví o oblíbeném
Krtečkovi vlídný vypravěč
Marek Eben

POHÁDKA & PÍSNIČKY

SNĚHURKA A SEDM
TRPASLÍKŮ

AUDIOKNIHA
DETAIL

Půvabná animovaná pohádka Walta Disneye ožívá ve zvukové podobě
v přebásnění známé režisérky a překladatelky Olgy Walló. Vyprávění
o Sněhurce, kterou pro její krásu pronásleduje zlá macecha královna,
patřila vždy k těm nejoblíbenějším příběhům. Ochranu najde Sněhurka
u trpaslíků v lesní chaloupce. Jejich soužití je plné humoru, legrace
a pohody. Autorce a režisérce se podařilo přenést půvab kreslených
příběhů do zvuku tak, že pohádka snese plně srovnání s filmovou
předlohou. Sněhurku namluvila s něhou a krásou projevu Lucie
Vondráčková, postavu zlé královny vytváří Radka Fidlerová, prince
představuje Jan Vondráček, který také vytvořil vtipnou doprovodnou
hudbu. Pohádku ilustrují původní
písničky z filmu, převzaté z archivu
Supraphonu, nazpívané mj. Helenou
Vondráčkovou a Waldemarem
Matuškou.

VLADIMÍR PRECLÍK
SMÍRČÍ KŘÍŽE

DETAIL

Sochař, řezbář, spisovatel Vladimír Preclík (*23. května 1929) zemřel
3. dubna 2008. Napsal 20 knih a mezi nimi i knižní předlohu naší
nahrávky.
Vyprávění o kamenech, na které občas narazíme při našich vycházkách
a nevíme, proč tam jsou, co znamenají – smírčí kříže.
Smírčí kříže jsou staré kamenné objekty roztroušené v Čechách a na
Moravě v místech, kde došlo v dřívějších dobách k vraždě.
Podle tradice bylo povinností pachatele vystavět na místě zločinu kříž
jako symbol pokání a konečného smíření…

V jedinečné audioknize nahrané
v roce 1992 uslyšíte
nezapomenutelné hlasy mistrů
slova, jako byli Radovan

Lucie Vondráčková jako
Sněhurka v jedinečné nahrávce
plné známých písniček
z legendárního animovaného
filmu

TIP

JAK KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
HOSPODAŘILI
K nejoblíbenějším postavičkám z TV večerníčků patří už řadu let
Čtvrtkovi skřítkové z pařezové chaloupky – Křemílek
a Vochomůrka. Jejich vizuální podobu vytvořil výtvarník
a animátor Zdeněk Smetana, hlas jim propůjčila herečka Jiřina
Bohdalová a to neopakovatelným způsobem. Nedlouho po svém
televizním debutu promluvili Křemílek a Vochomůrka k dětem
také ze zvukových nosičů. Jiřina Bohdalová za úspěšný prodej
převzala Platinovou desku Supraphonu. Supraphonline ze své
bohaté nabídky tentokrát vybral Jak Křemílek a Vochomůrka
hospodařili.

DETAIL
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OSOBNOST KLASIKY

DAGMAR PECKOVÁ
HŘÍŠNICE

Za provokativním názvem nového alba
mezzosopranistky Dagmary Peckové se skrývá
pozoruhodná dramaturgická myšlenka. Tím, co
spojuje život moderního člověka s hrdinkami
antické mytologie, je princip hříchu –
a odpuštění. Snad všechny zde ztvárněné postavy
jsou ženy chytré a mocné, často obdařené
nadpřirozenými schopnostmi. Ženy odhodlané
použít nejsilnějších prostředků, aby získaly, po
čem touží – nebo aby se pomstily. Ženy zrazené
lstí či zraněné vlastní láskou. Hned úvodní árie
Massenetovy Marie Magdalény otevírá prostor
pro poselství – že totiž jedinou cestou z hříchu je
odpuštění. „Když se podíváte na postavy
v mezzosopránovém oboru, tak téměř každá se
dá označit za hříšnici. Snad je to temnější barvou
hlasu...“ uvádí k nahrávce Dagmar Pecková.
Každá „hříšnice“ je v jejím podání psychologicky
a emocionálně do hloubky propracovaná.
Zdrojem této hloubky a inspirace byla zde vedle
vlastní životní zkušenosti sólistky také skvěle
doprovázející Slovenská filharmonie pod
nekompromisním a svrchovaně muzikantským
vedením Aleksandara Markoviće.

DETAIL

Láska, hřích a odpuštění. Nahlédnutí do tajemné ženské duše!

VELIKONOČNÍ SPECIÁL 2015
K ZAMYŠLENÍ

JARNÍ LEGRACE S HURVÍNKEM

VELIKONOCE
V ÚVAHÁCH TOMÁŠE HALÍKA
DETAIL

Profesor UK, prezident České křesťanské akademie a farář Akademické
farnosti Praha, člen Evropské akademie věd a umění, Prof. PhDr. Tomáš
Halík Th.D. patří mezi významné české intelektuály a morální autority,
uznávané doma i ve světě. Je autorem řady knih, přeložených do
různých světových jazyků. Působil mj. jako konzulár Papežské rady pro
dialog s nevěřícími v Římě a jako člen „Evropské rady moudrých“
v Bruselu, byl hostujícím profesorem mj. na univerzitách v Oxfordu
a Cambridge. Věnuje se mezináboženskému dialogu, byl v USA
a Rakousku vyznamenán za zásluhy o toleranci a duchovní svobodu.
V letech 2006-2007 dostal doma i v zahraničí prestižní ceny za
literaturu. Tomáš Halík považuje
za své hlavní poslání duchovní
doprovázení lidí hledajících
a tázajících se. Svými kázáními
v univerzitním kostele
Nejsvětějšího Salvátora v Praze
se snaží oslovit i ty, „kteří
nezdomácněli v kostelních
lavicích“. Nabízíme výběr z jeho
meditací nad liturgickými texty
hlavních křesťanských svátků.

HURVÍNKŮV KALENDÁŘ

DETAIL

Špalíček národních písní, říkadel a mudrosloví v humorném podání
nestárnoucích dřevěných protagonistů Divadla S+H nabízí titul Zpíváme
s Hurvínkem. Malí posluchači si spolu s Hurvínkem, Spejblem,
Máničkou a tetou Kateřinou mohou
zazpívat více než čtyři desítky
lidových písniček od těch
nejznámějších (Holka modrooká
Já husárek malý atd.) až k těm
méně známým, které si při
poslechu vybaví spíše rodiče.
Tento titul není ovšem jenom
zpěvníčkem. Nechybějí příznačné
slovní „špílce“ napsané s důvěrnou
znalostí dětského vnímání, což je
patrně podstatné tajemství
desetiletí přetrvávající obliby
Divadla Spejbla a Hurvínka.

VESELÉ VELIKONOCE S POHÁDKOU

JARNÍ POHÁDKY &
VELIKONOČNÍ POHÁDKOVÉ
VAJÍČKO
DETAIL

TIP

VELIKONOČNÍ
POHÁDKOVÝ KALENDÁŘ

DETAIL

Skvělý velikonoční dárek pro děti a jejich rodiče! Jedenáct pohádek
s jarní a velikonoční tématikou v podání různých vypravěčů jistě zaujme
mnoho posluchačů. Děti potěší vyprávění o tom, jak Terezka barvila
velikonoční vajíčka, nebo o nevídaném oslím vejci a zasmějí se
u pohádky o kouzelné pomlázce.

Výběr českých pohádek sestavený
speciálně pro období svátků jara.
Na každý den jedna pohádka, od
Květné neděle až do Velikonočního
pondělí. Účinkují Naďa
Konvalinková, Jana Boušková,
Josef Somr, Václav Vydra a další
oblíbení herci.

TOP TIP

VISITACIO SEPULCHRI SCHOLA GREGORIANA
Klášter benediktýnek, založený při kolegiátním kostele sv. Jiří na Pražském hradě r. 973, je zřejmě nejstarším klášterem
na území Cech. Jeho založení se velmi těsně váže na ustanovení pražského biskupství téhož roku – měl napomáhat šíření
latinské liturgie v nově se konstituujícím státním útvaru ve východní Evropě. Svatojiřský klášter se stal brzy střediskem
vzdělávání šlechtických dívek. Bezesporu jednou z nejvýznamnějších etap je doba abatyše Kunhuty, sestry Václava II.,
která zde působila na počátku 14. století (1302–1321). Z této doby se nám zachovala velmi cenná kolekce několika
notovaných rukopisů (převážně procesionálů a sborníků hodinkových officií), dokládající intensivní pěstování chorálního
zpěvu v klášteře. Jejich obsah však doposud až na výjimky zůstává zcela utajen novodobým posluchačům a koneckonců
i interpretům. Jistou výjimku tvoří pouze velikonoční hra (Visitacio sepulchri), která se v tomto století dočkala již dvou
inscenací (v letech 1941 a 1991). Tato nahrávka, obsahující chorální zpěvy určené vesměs pro velikonoční Svatý týden,
vznikla za účelem alespoň částečného vyplnění mezery v diskografii české hudby.

DETAIL
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NOVINKA

VELIKONOČNÍ MEDITACE

JAN DISMAS ZELENKA
LAMENTACE PROROKA
JEREMIÁŠE

DETAIL

LITURGICKÝ ROK

DETAIL

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS

Collegium Marianum a Damien Guillon, Daniel Johannsen, Tomáš Král
Emotivní starozákonní text Nářků připisovaných proroku Jeremiášovi
se již od středověku stal předlohou vícero zhudebnění. To Zelenkovo
mezi nimi zaujímá významné místo. Jako jedno z prvních vrcholných
Zelenkových děl na drážďanském dvoře patří Lamentace společně
s pražskými Sepolkry a Responsorii mezi kompozice určené pro Svatý
týden, kterým vrcholí velikonoční příběh Ukřižování a Vzkříšení.
Lamentace se provozovaly v rámci temných hodinek zvaných Tenebrae
a autorovi se v nich podařilo propojit kontemplativní rovinu se silným
dramatickým nábojem. Zelenkova záliba v neobvyklé instrumentaci
se tu projeví např. v poslední lamentaci (sólové housle, fagot
a chalumeau – nástroj blízký dnešnímu klarinetu). Zelenka zhudebnil
pouze dvě lekce prvního nokturna pro každý den; každé třetí čtení je
na nahrávce provedeno ve formě
gregoriánského chorálu, jak
pravděpodobně znělo i na
drážďanském dvoře. Renomovaný
soubor Collegium Marianum
přináší vůbec první komplet
Lamentací v novém miléniu –
nahrávku důslednou
v instrumentaci, interpretačně
hlubokou a výraznou v pojetí tří
hvězdných sólistů (D. Guillon,
D. Johannsen, T. Král).

Magické hudební putování nabízí
v průběhu roku unikátní album souboru
Schola Gregoriana Pragensis
s uměleckým vedoucím Davidem
Ebenem. Najděte si na tomto albu
nahrávku, která vás přenese do doby
Velikonoc v meditativní náladě
středověkého gregoriánského chorálu.

PÍSNIČKOVÁ POMLÁZKA

HODY, HODY DOPROVODY

DETAIL

ČESKÉ LIDOVÉ PÍSNĚ
Pětadvacet nejkrásnějších lidových
písniček spojených s jarem a oslavou
Velikonoc v podání nejlepších souborů,
které se dlouhodobě věnují jejich
poučené interpretaci. Zaposlouchejte
se do melodií známých i trochu
pozapomenutých, ale vždy skvěle
zahraných Plzeňským lidovým
souborem, Plzeňačkou, Malou muzikou
a souborem Česká píseň.

KRÁSA BAROKNÍCH VELIKONOC

JAN DISMAS ZELENKA
SEPOLCRA

DETAIL

COLLEGIUM MARIANUM
Jana Dismase Zelenku, nejvýraznější osobnost českého hudebního baroka, už dnes není třeba představovat. Jeho tvorba spojená s Prahou však
stále uniká naší pozornosti. Neprávem. Tři sepolkra (kantáty určené
k provozování na Velký pátek u Božího hrobu) obsahují Zelenkovu nejranější dochovanou hudbu; jsou to však již osobitá díla vykazující všechny
znaky skladatelova nanejvýš pozoruhodného kompozičního stylu. Skladby
byly určeny pražskému Klementinu, nejstarší jezuitské koleji v Čechách,
a jedinečným způsobem dokládají bohatý hudební provoz v kostele Nejsvětějšího Salvátora, který patřil k nejvýznamnějším místům na pomyslné
„hudební mapě“ barokní Prahy. Zelenka osobně řídil roku 1709 v tomto
kostele provedení prvního sepolkra. Premiérové nahrávky tří kantát se
o tři století později (v kostele nacházejícím se na opačném konci Karlova
mostu) společně se čtveřicí vynikajících sólistů ujal soubor Collegium
Marianum, jeden z nejlepších českých i evropských barokních
ansámblů. Další díl úspěšné řady
Hudba Prahy 18. století, další pootevřená kapitola pozoruhodného
díla Jana Dismase Zelenky.

TIP Z KLASIKY

ANTONÍN DVOŘÁK
STABAT MATER

DETAIL

V přirozeném spojení s Velikonocemi si poslechněte jedno z vrcholných
děl Antonína Dvořáka. Inspirací mu byla báseň středověkého
františkánského poety Jacoponea da Todi ze 13. století, která líčí utrpení
matky Kristovy, stojící pod křížem, na němž umírá její syn. Dvořák
rozložil text do deseti částí ve dvou základních oddílech, v nichž
k instrumentálnímu základu střídavě a v různých kombinacích použil
sólový pěvecký kvartet a smíšený sbor. V prvním díle skladby je
převládajícím výrazem bolest a zármutek, ve druhém pak lze nalézt
postupné hledání smíření se s tragickým osudem na základě hluboké
křesťanské víry ve znovuzrození člověka. Supraphonline nabízí hned dvě
hudební nastudování tohoto mimořádného díla.

Zelenkovy velikonoční
kantáty po třech stoletích
opět ožívají!
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