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LUCIE BÍLÁ
BÍLÉ VÁNOCE
V OPEŘE LIVE

NOVINKA

DETAIL

SINGL MĚSÍCE

DAVID DEYL
SVATÝ ČAS

DETAIL

Píseň Svatý čas (Santa Claus Is Coming) autora J. Freda Cootse s českým textem Ondřeje Ládka (Xindl X) nazpíval letos
začátkem prosince David Deyl. Tento klasický vánoční song zazněl poprvé v roce 1934 a během let jej nazpívala celá
řada světových hudebních hvězd. Stal se pravým evergreenem. David píseň připravil s Českým národním orchestrem
a dětským sborem Koťata.

Foto © 2013 Dušan Šimánek

Zvukový záznam ze dvou koncertů Lucie Bílé v pražské
Státní opeře repertoárem překračuje původní studiové
album, aniž by ztratil bohatost aranží. O to se
postarali - krom tradiční kapely Petra Maláska - také
muzikanti z Pražského studiového symfonického
orchestru a pěvecký sbor Boni Pueri. Ti všichni
podpořili skvostné zpívání Lucie Bílé, zahrnující
repertoár od klasických témat přes světové vánoční
standardy až po nevynechatelné Rolničky.

PROSINEC 2013

NOVINKA

DETAIL

TIP

MARTA KUBIŠOVÁ &
BRATŘI EBENOVÉ

SOUNDTRACK
KŘÍDLA VÁNOC
Supraphonline přichází ve své bohaté nabídce se soundtrackem z nového
českého filmu režisérky Karin Babinské Křídla Vánoc. Připomenete si
atmosféru vánočního příběhu a jistě
vás potěší písničky, které nazpívali
např. Tomáš Klus, Richard Krajčo se
skupinou Kryštof, Charlie Straight,
Lenny a mnoho dalších zajímavých
muzikantů.

ADVENTNÍ PÍSNĚ A KOLEDY
Dnes již legendární vánoční album Marty
Kubišové, které pro ni na začátku 90. let
vymysleli a uskutečnili bratři Ebenové.
Připomeňte si citlivý výběr krásných českých
koled, které v originálních aranžmá přispívají
k navození slavnostní atmosféry vánočního
času.

NOVINKA
HVĚZDNÉ VÁNOCE

DETAIL

KOUZELNÉ VÁNOCE
S KARLEM GOTTEM, LUCIÍ BÍLOU
PAVLEM ŠPORCLEM
A BONI PUERI
Hvězdné osobnosti populární hudby –
Lucie Bílá a Karel Gott – a hvězdy
první velikosti z oblasti vážné hudby –
harfistka Kateřina Englichová,
houslista Pavel Šporcl a varhaník
Jaroslav Tůma se spojily se světově
vysoce ceněným chlapeckým sborem
Boni pueri, aby pod vedením dirigenta
Pavla Horáka zazářily na exkluzivní
vánoční nahrávce nejkrásnějších koled
a nejslavnějších melodií

TIP
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SEMAFOR OPERA BETLÉM
Celý prosinec loňského roku bylo divadlo
Semafor vyprodané. Hrála se totiž
nepřetržitě vánoční Opera Betlém, která
vrátila Semafor do dob legendární Kytice,
již svou formou trochu připomíná.
Tentokrát se Jiří Suchý inspiroval barokní
operou. Sám říká: "Naše opera Betlém je
upřímný pokus o naivní zpěvohru, která
by vnesla na scénu Semaforu vánoční
náladu, občas lehounce jazzem
dotčenou. Měla by se podobat starým
lidovým betlémům s jejich figurkami
pastýřů, oveček a králů…". Inteligentním
vtipem zpívaných textů, jednoduchostí a při tom originalitou nápadů,
sympatickou lehkostí humoru a zároveň mile dojemným vánočním
sentimentem.

ADVENT

DETAIL

NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ
KOLEDY
DETAIL

HITY VÁNOČNÍ
Dvě alba nejlepších a nejoblíbenějších vánočních písniček v podání
největších popových hvězd. Karel Gott, Hana Zagorová, Helena
Vondráčková, Petra Janů, Petr Spálený, Václav Neckář, Marta Kubišová
a mnoho dalších zpěváků a zpěvaček vás naladí na slavnostní notu těch
nejočekávanějších svátků roku.

Tři desítky nejkrásnějších koled přinášíme ve
skvělém provedení Nových pěvců madrigalů
a komorní hudby, sborů Bambini di Praga,
Kühnova ženského sboru a sólistů. Vánoční
pohodu vám dokreslí skutečně ty nejznámější:
Narodil se Kristus Pán, Dej Bůh štěstí, Já bych
rád k Betlému, Nesem vám noviny, Chtíc aby
spal, Půjdem spolu do Betléma, Syn boží se
nám narodil a mnoho dalších.

COUNTRY TIP

COUNTRY VÁNOCE
Díky naší mimořádné kolekci Country Vánoce
si znovu můžete připomenout písně, které
proslavily celou řadu známých pěveckých
hvězd a které dodnes právem náleží do
zlatého fondu české country hudby.

DETAIL

PROSINEC 2013

LEGENDA

DETAIL

NOVINKA

DETAIL

KAREL GOTT

VÁNOČNÍ VEČER
VÁNOCE VE ZLATÉ PRAZE MILOSLAVA ŠIMKA
V DIVADLE SEMAFOR
BÍLÉ VÁNOCE
LEGENDÁRNÍ VÁNOČNÍ ALBA

Karel Gott nahrál za svoji kariéru několik vánočních alb, ale Vánoce ve zlaté
Praze a Bílé Vánoce patří k těm nejúspěšnějším. Jde již o vánoční evergreeny,
které vždy znovu potěší své posluchače.

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

DETAIL

VÁNOČNÍ PÍSNĚ
A KOLEDY 1929–1946
Výběr vánočních příběhů, písní a koled vydaných na šelakových
gramodeskách v letech 1929–1946 zahrnuje především klasické koledy
v podání pestré palety dobových interpretů, z nichž jmenujme především
proslulý dětský sbor Bakulovi zpěváčci, sbor Farní jednoty Cyrilské u sv.
Ludmily nebo Pěvecký sbor arciděkanské
basiliky v Praze – Smíchově. Zaznívá zde
ale i několik méně známých titulů,
vybočujících – podobně jako jejich
interpreti – z běžného vánočního
repertoáru: například členka činohry
Národního divadla v Praze Olga
Scheinpflugová přednáší vlastní vánoční
pohádku, či někdejší člen kabaretu
Červená sedma Jan Borovanský zpívá
Jiřím Červeným zhudebněnou báseň
z pera Jaroslava Vrchlického.

LEGENDA

DETAIL

WALDEMAR MATUŠKA
VŽDYŤ JSOU
VÁNOCE
Vánoční album nezapomenutelného
Waldemara Matušky je opravdovou
lahůdkou v nabídce Supraphonline.
Jde o speciální digitální album, které
je sestavené z těch nejhezčích
vánočních písniček, jenž kdy
Waldemar za svojí hudební dráhu
nahrál. Nenechte si ujít tento dárek,
udělejte radost sobě i svým nejbližším.

V roce 1984 vznikla tato nahrávka ze svátečního a mimořádného večera,
který každým rokem pořádal v předvánoční době Miloslav Šimek se svým
souborem v divadle Semafor. Tak jako se pod stromeček přinášejí dary,
předvádí zde každý z členů souboru to nejlepší, co má k dispozici ze svých
výstupů a písní, aby obdaroval posluchače a diváky tradiční besídky.
Jak bylo zvykem v besídkách Šimka
a Grossmann, také zde střídají písničky
humorné výstupy. Uršula Kluková
předvádí nesmírně vtipně svou matku,
Luděk Sobota věští z ruky a spolu
s Miloslavem Šimkem je komickým
pacientem ušní ambulance, či
splašeným návštěvníkem redakce
časopisu Svět zvířat. Písnička Miroslava
Palečka s Michaelem Janíkem
Představte si, co jsem dostal od Ježíška
je variantou známé "Šlitrovky", a jejich
kritika konzumu je stále aktuální.

JUBILEUM

DETAIL

TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
SOUNDTRACK
Film, který je evergreenem televizních obrazovek nejen v Čechách a na
Slovensku, ale patří již čtyřicet let k nejčastěji uváděným filmovým pohádkám
na televizních obrazovkách
v Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Každé Vánoce zdobí i televizní
obrazovku ve Švédsku, Norsku,
Rusku… A právě pro velký
a neutuchající zájem, se Supraphon
rozhodl realizovat čistě hudební CD.
Originální soundtrack z filmové
pohádky je po úpravě digitálním
remasteringem ve vynikající zvukové
kvalitě.

TIP
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VÁNOCE S DÁDOU
Mezi autory vánočního alba Dády
Patrasové naleznete mimo jiné
Michaela Kocába, Jaroslava Uhlíře,
Jiřího Šlitra a také například Josefa
Vejvodu. Z textařů pak září osobnosti
typu Zdeňka Svěráka, Ondřeje
Suchého, Jiřího Suchého a Eduarda
Krečmara. Kromě nich využila Dáda
také lidové vánoční koledy, jimiž celý
komplet 22 písní končí v radostném
sledu. Písně jsou sice určeny
především dětem, ale nádherou
vánoční nálady bezpochyby okouzlí
i řadu dospělých.

PROSINEC 2013

PRO DĚTI
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KRTEK A KOUZELNÉ
VÁNOCE
Krteček prožije zázraky,
které se dějí jen o Vánocích!
V milé interpretaci Marka Ebena ožívá
příběh z knihy Hany Doskočilové
a Zdeňka Milera Krtek a Vánoce.
Krteček objeví kouzelný pramen, ze
kterého každý, kdo se napije, zpívá jako
slavík. Jsou Vánoce, Krtek si zdobí
stromek. Vrána mu jej sice ukradne, ale
nakonec Krtek Vánoce nádherně oslaví,
u jiného stromečku, s krásnými
koledami, které si zazpívají všechna
zvířátka v lese. Krteček prožije zázraky, které se dějí jen o Vánocích! Audiokniha
potěší ouška nejen dětských posluchačů. Vtip a nadhled podání Marka Ebena
dělá z této audioknihy to nejlepší ve svém žánru.

VÁNOCE U SPEJBLŮ
Zlatou deskou oceněná nahrávka Divadla Spejbla a Hurvínka přináší dětem
humor i ponaučení, jaké to je, když se mají připravit opravdu krásné
Vánoce. Zaposlouchají se do
komického příběhu s kaprem či
vánočním stromečkem, ale i do
vyprávění, jak pan Spejbl chystal
ptáčkům krmítko a také jak
Hurvínek stavěl sněhuláka.

PRO DĚTI
TIP

Štědrý večer má u Spejblů
pochopitelně poněkud zvláštní
a osobitý průběh. Tím spíš, že se
Spejbl a Hurvínek rozhodnou
připravit si Vánoce včetně
štědrovečerní večeře a všeho, co
k tomu patří, sami. Jejich počínání
ale připomíná spíše grotesku plnou
humorných gagů a nebýt paní
Kateřiny a Máničky, kdo ví, jestli by
se Hurvínek Ježíška vůbec dočkal.
Oblíbený titul protagonistů Divadla
S+H přináší, kromě příznačného
laskavého humoru, dětmi tolik
oblíbenou neopakovatelnou atmosféru Vánoc, včetně starých zvyků,obyčejů
a tradic, které k těmto svátkům patřily a většinou dosud patří.

DETAIL

NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEDY
S CHLAPECKÝM SBOREM
BONI PUERI
V kostele v Rychnově nad Kněžnou
vznikal vánoční titul špičkového
chlapeckého sboru Boni pueri.
Jsou to opravdu ty nejkrásnější vánoční
skvosty, které se třpytí ve hlasech
chlapeckého sboru i ve varhanách
rozeznělých Jaroslavem Tůmou.
Posluchači se mají opravdu na co těšit.
Vánoce se pomalu, ale neodvratně
blíží!

DETAIL

DETAIL

JAK HURVÍNEK
S MÁNIČKOU ČEKALI
NA JEŽÍŠKA

PRO SVÁTEČNÍ CHVÍLE

DETAIL

POHÁDKY Z VÁNOČNÍHO
STROMKU
Vánoční ozdoby – betlémská hvězda,
skleněná rybka, vatový sněhulák
a péříčkový anděl vyprávějí své
pohádky… vánoční knihu Pavla Cmírala
v mistrovské interpretaci Jiřiny
Bohdalové a Josefa Dvořáka umocňuje
hudba navozující atmosféru Vánoc,
kterou složil a nahrál Jiří Toufar.

TIP

DETAIL

ADVENT A VÁNOCE
V BAROKNÍ PRAZE
V bohatém hudebním životě Prahy první poloviny 18. století představovala
doba adventní a vánoční svébytnou kapitolu. Specifický repertoár
spoluutvářela nejen samotná témata tohoto liturgického období (včetně
výrazného prvku mariánské úcty), ale například i vlastní liturgické
a hudební formy. V písních i figurální hudbě se tu najednou ozývala vedle
latiny i čeština a do hudby pronikaly prvky lidové zbožnosti a kultury.
Ty jsou nejslyšitelnější v písních Holana Rovenského s okouzlující poetikou
adventní a vánoční doby. Pražské notové archivy však skrývají i celou řadu
skladeb sofistikovanějších forem, ať již pocházejí od skladatelů v Praze
působících (A. Reichenauer,
J. F. Fasch) či jde o díla
importovaná (Caldara, opisy
skladeb J. D. Zelenky působícího
v Drážďanech apod.).
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HRADIŠŤAN POKOJ VÁM JAN JAKUB RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Jedinečný projekt Hradišťanu
s Janáčkovým komorním
orchestrem přináší výtečnou
nahrávku vánočních pastorel
z Moravy a Slezska.

OSOBNOST

Legendární nahrávka České mše
vánoční od Jana Jakuby Ryby ve
skvělém provedení Symfonického
orchestru hl.m. Prahy (FOK) vedeného
Václavem Smetáčkem a nazpívané
Sólisty Heleny Tattermuschové, Marie
Mrázové, Beno Blachuta a také
Českým pěveckým sborem.

DETAIL

ZUZANA LAPČÍKOVÁ

TO NEJLEPŠÍ

MORAVSKÉ PÍSNĚ ADVENTU EVA URBANOVÁ
A VÁNOC V ORIGINÁLNÍM
ČESKÉ VÁNOCE
ZPRACOVÁNÍ

Světová operní star, sopranistka Eva Urbanová, host nejprestižnějších
a nejslavnějších operních domů a koncertních pódií na své věrné domácí
publikum myslí i v předvánočním
čase a připravuje pro ně vzácný
dárek – novou nahrávku vánočních
pastorel starých českých mistrů
a výběr z nejznámějších i méně
známých českých koled a skladeb.
Eva Urbanová pozvala ke spolupráci
na tomto projektu dva vynikající
umělce – houslistu Václava Hudečka
a varhaníka Jaroslava Tůmu.

Písně adventu a Vánoc z dílny Zuzany
Lapčíkové reflektují snad všechny její
dosud poznané hudební polohy
(zpěvačka a cimbalistka, která
s potěšením hledá ve vodách jazzových
a mezi žánry); vedle vánoční
rozdováděné hravosti tu ale často
zaznívá intimně komorní nálada,
pokora a posvátno. Kromě několika
dobře šlapajících „vypalovaček“ často
střídmě využívá skvělé spoluhráče
svého jazzového kvinteta ke ztišeným
duetům.

HVĚZDY KLASIKY

DETAIL

DETAIL

VÁNOČNÍ ALBUM HVĚZD
ČAS SVÁTEČNÍCH MELODIÍ
Vánoční album hvězd s výběrem písní zpěváků populární hudby od svého
vydání zpříjemňuje sváteční chvíle v desítkách tisíc provoněných
domácností. Populární písničky teď budou posluchači moci proložit
sváteční hudbou, která neodmyslitelně patří ke koloritu Vánoc. Hvězdy
českého "klasického nebe" za léta pro své příznivce u Supraphonu natočily
nejkrásnější české i světové koledy
a slavnostní skladby určené pro ty
nejvzácnější okamžiky.
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SILVESTROVSKÝ SPECIÁL
NESMRTELNÝ HUMOR

DETAIL

SKVOSTY V SUPRAPHONLINE

DETAIL

SMĚJEME SE S FELIXEM
HOLZMANNEM!

JAN WERICH ČTE
ŠVEJKA

Felix Holzmann byl v uplynulých letech ozdobou každého televizního
Silvestra. Holzmannův humor vycházející z nemožnosti dorozumět se
s "pitomcem"je nadčasový, a proto
stále žádaný. Jména jeho partnerů
na tomto titulu jsou dokladem toho,
že Holzmann měl ve svém žánru
výsadní postavení a roli jeho
"nahrávače" se nerozpakovali
přijmout takové osobnosti, jako
Karel Gott či Miloslav Šimek.

Josef Švejk, slavný hrdina románu
Jaroslava Haška, představuje v našem
životě téměř mýtus. Generace čtenářů
znají zpaměti celé pasáže z této
proslulé knihy. Tak jako je spojen
obraz Švejka s obrázky Josefa Lady, je
zvukově propojen Švejk s Janem
Werichem. Ten namluvil Švejka
nejprve pro loutkový film Jiřího Trnky
a posléze načetl celý román. Jeho
interpretace zůstala zachována
v kompletu 17 LP, které postupně vycházely v letech 1977–83.
Kromě Jana Wericha v nahrávce uslyšíte také Vlastu Buriana (polní kurát
Katz), Jiřinu Šejbalovou (paní Müllerová) a Františka Filipovského
(redaktor). Právě Jan Werich dokázal svou četbou věrně zosobnit komickou
postavu Švejka, stále usměvavého dobráka a flegmatika, velkého milovníka
piva, neuctivého ke slušným výrazům a nadřízeným hodnostářům.

GALERIE KOMIKŮ

DETAIL

LUDĚK SOBOTA
„Mým životním cílem nikdy nebylo hrát
vážné role, i když se to považuje za
větší umění. Větší umění je lidi
rozesmát, než je rozplakat,“ říká
populární komik Luděk Sobota.
Luděk Sobota se proslavil stovkami
rolí ať již na divadle, v televizi nebo ve
filmu. Je typem autorského herce,
který musí vždy vědět, o čem hraje,
pro koho hraje. Jeho osobitý humor
zazářil v Divadle Semafor, kde
vystupoval s Miloslavem Šimkem
a Petrem Nárožným. Postupně si
vytvořil typ naivního poplety, který
bohatě zúročil v řadě filmových
a televizních komedií, ale také v nahrávkách pro Supraphon, za něž získal
Platinovou desku.

VESELÉ DIALOGY

DETAIL

TO NEŘEŠ!
EVA HOLUBOVÁ &
JAROSLAV
DUŠEK
Záznam mimořádných vypravěčských schopností Evy Holubové.
V rozhovoru se svým dlouholetým
přítelem, hercem a moderátorem
Jaroslavem Duškem, vypráví
humorně a s nadhledem o své rodině, dětech, sexu, cestování, a celé
řadě dalších podstatných, ale
i komických situací.

HUMORNÉ SCÉNKY

DETAIL

NESTAURNOUCÍ SMÍCH…
ANEB U NÁS V HAHUHOVĚ
Nejlepší scénky a výstupy našich předních
komiků a hereckých osobností vybrané ze
silvestrovských pořadů a estrád vás
příjemně překvapí a pobaví. Je to humor
v podání takových legend, jako byl
Jaroslav Štercl, Josef Hlinomaz, Milan
Neděla, Jiří Lír, Stella Zázvorková nebo
František Filipovský. Jejich smysl pro
humor skutečně nestárne!

GALERIE KOMIKŮ

DETAIL

VLASTA BURIAN
SUPRAPHONline nabízí exkluzivní výběry ze zvukového odkazu krále
komiků Vlasty Buriana. Tituly jsou unikátním edičním počinem, nabízejícím
nestárnoucí humor legendárního komika z doby jeho největší slávy – ze
třicátých a čtyřicátých let. Prastaré zvukové záznamy prošly komplikovanou
technickou úpravou, jejíž výsledek překvapí i odborníky. „Anton Špelec –
ostrostřelec“ a další hity Vlasty Buriana ocení nejen znalci jeho tvorby
a pamětníci, ale i současná mladá generace, protože interpretační
mistrovství krále komiků je stále živé a pořád je čemu se smát.

