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Pavel Bobek
Veď mě dál, cesto má
Slavný albový debut znovu na LP, CD a v digitálních formátech s bonusy:
připomínka Bobkových nedožitých 85
Pavel Bobek se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let přeorientoval
z autentického rock´n´rollu k muzice popové, silně vycházející z folk/country
kořenů. V tomto oboru dosáhl opravdového mistrovství jednak důvěryhodně
civilním zpíváním, ale také výborným výběrem především amerických předloh
a spoluprací s vynikajícími textaři. Jeho první album je tak i z dnešního pohledu
silnou sestavou melodií trvale povědomých a slov stále platných. Výchozí repertoár dodali třeba Kris Kristofferson, Roger Miller, Don McLean, bratři Gibbové
nebo John Denver, těmi správnými českými texty je opatřili Vladimír Poštulka,
Jiří Grossmann, Zdeněk Rytíř či Pavel Vrba. Společně s mnohými známými jmény ozdobenou studiovou skupinou Františka Ringo Čecha je to stále dokonale
poslouchatelná, v daném ranku vlastně nepřekonaná práce s hudbou odjinud,
ale posláním, nejen v onom roce 1975, plně komunikující s domácími posluchači. Původní profil M. J. Langera a zčásti málo známé fotografie dotvářejí
význam této vinylové reedice. Cédéčková podoba je doplněna devíti bonusy,
zčásti z předchozích, ale i pozdějších let. Dostaneme se až do roku 1990, kdy
zpěvák natočil Bruce Springsteena, resp. 1993, s Cohenovu Tower of Song.
Ještě předtím se možno pokochat hity „na první“: Ruby, Houston, Vincent nebo
Lucille jsou opravdu nesmrtelné skvosty se zachovanou super kvalitou předloh
i českých textů. Společně s fotografiemi a zasvěceným sleevenotem kompilátora Miloše Skalky dostáváte do ruky v zásadě „best of“ Pavla Bobka na jednom
CD. Krásné vzpomínky na Pavla Bobka, jehož nedožité pětaosmdesátiny si
v září roku 2022 připomínáme.

SU6765-2

CD / MP3 / FLAC / VYCHÁZÍ: 9. 9. 2022

SU6765-1

LP / VYCHÁZÍ: 9. 9. 2022
POP

LP Pojď stoupat jak dým (Don´t Bogart Me) / Má dívka ´N´ (Ann) /
Tam v dálce, tam v horách (Over the Mountain) / Já býval hodný táty syn
(Bronco Bill´s Lament) / Dík, že smím pár přátel mít (Give Your Best to Your
Friends) / Nedělní ráno (Sunday Mornin´ Comin´ Down) / Chvíle, kdy jsem
byl s ní (Me and Bobby McGee) / Venezuela / Tak já se loučím (Smokey Put
the Sweat on Me) / Víš, kdo ti smí z tvých vlásků copy splést? (Who´s
Gonna Shoe Your Pretty Little Feet) / Já jsem byl bloud (I´ve Been a Long
Time Leavin´) / Veď mě dál, cesto má (Take Me Home, Country Roads)
CD + DIGITAL BONUSY Oh, Ruby, nechtěj mi lásku brát (Ruby, Don´t Take
Your Love to Town) / Houston / Vincent van Gogh (Vincent) / Lásko, mně
ubývá sil (Lucille) / Dej mi šanci poslední (Always on My Mind) / Je víc
všedních dnů než svátků (Girls, Women and Ladies) / Dálniční hlídka
(Highway Patrolman) / Muž na konci světa (Seven Spanish Angels) /
Věž tónů a slov (Tower of Song)
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SLOVO (hudba k filmu Beaty Parkanové Slovo)
Nápadité album duetů inspirované filmem Slovo
Film Slovo režisérky Beaty Parkanové sleduje dramatický příběh manželů Václava a Věry z konce šedesátých let, kteří si dali slovo, že budou stát vždy při sobě
a nepřekročí své morální hranice, i když to znamená útisk, ponížení a ztrátu
jistot. U této příležitosti vychází speciální a filmem inspirované stejnojmenné
album duetů, ke kterému si písňové texty napsala sama režisérka. Hudebním
producentem desky je autor filmové hudby Jan P. Muchow, jenž pro jednotlivé
písně oslovil další velmi zajímavé české i slovenské autory – mezi nimi například Michala Novinskiho, Maroše Hečka, Beatu Hlavenkovou, Marcela Buntaje,
Michala Šupáka, Mikoláše Růžičku, Nikolaje Nikitina či Ondřeje Rychlého.
Muchow, který sám sebe nazval kurátorem alba, se s Beatou Parkanovou
předem domluvili, že nebudou při zadávání textů ke zhudebnění nikomu nic
diktovat. Prostě volnost v jakémkoliv žánru. S ohledem na to, že samotný film
je česko-slovenskou spoluprací, požádali pak pro výběr slovenských autorů
a interpretů koproducenta filmu a významného slovenského hudebníka Maroše
Hečka. Ve dvanácti duetech novinky Slovo spolu zpívají Anna Fialová a Ondřej
Ruml, Kristína Mihaľová a Katarzia, Beata Hlavenková a Juraj Benetin, Andrea
a Mikoláš Růžičkovi, Kateřina Winterová a Václav Havelka, Tereza Krippnerová
a Ondřej Rychlý, ale také třeba Ondřej G. Brzobohatý a Daniela Písařovicová
a mnoho dalších česko-slovenských osobností. Album Slovo přináší svět
šansonově laděných duetů, které se liší ve své pestrosti, pojetí a interpretech
a spojuje je určitá hloubka, síla a něha. Předzvěstí toho je pak úvodní singl –
titulková píseň Slovo, kde se ve společném duetu setkávají dvě mimořádné
osobnosti Lenka Dusilová a Vojtěch Dyk.

SU6775-2/5

CD / MP3 / FLAC / HI-RES / VYCHÁZÍ: 9. 9. 2022
POP

Lenka Dusilová, Vojtěch Dyk / Slovo

DIGITÁLNÍ SINGL

VS0067-2
MP3 / FLAC / VYŠLO 8/2022

Slovo – Lenka Dusilová, Vojtěch Dyk / Tajemství – Anna Fialová, Ondřej
Ruml / Obávám se, obávám – Nina Kohoutová, Maroš Hečko / Místa,
která patří vám – Beata Hlavenková, Juraj Benetin / Na obrázku – Daniela
Písařovicová, Ondřej G. Brzobohatý / Jedinou – Eva Šušková, Robert
Pospiš / Jedinou – Markéta Foukalová, Michal Šupák / Vzpomínám –
Kristína Mihaľová, Katarzia / Chyby – Andrea Růžičková, Mikoláš Růžička /
Milostná – Nina Kohoutová, Marcel Buntaj / Příběh květu – Kateřina
Winterová, Václav Havelka / Po bouřkách – Tereza Krippnerová,
Ondřej Rychlý

Lenka Dusilová – foto © Zuzana Bonisch

Vojtěch Dyk – foto © Martin Kubica

Beata Parkanová – foto © Tomáš Třeštík

Jan P. Muchow – foto © Lukáš Kadeřábek
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Holeček & Marcel Project
Light Up Your Fire
Vinylová podoba jarního alba, hutný rock s chutnými přísadami
Dubnové společné CD dvojice muzikantů Honzy Holečka a Pavla Marcela
mělo velmi sympatický recenzní, fandovský i obchodní ohlas. Zpěvák/klávesista
a kytarista se zkušenostmi z řady domácích i zahraničních blues, southern
či hardrockových kapel (ale třeba také Framus Five Michala Prokopa) nabídli
mix čtyř vlastních a pěti cover verzí. Nahrávky vznikly ve spolupráci s výbornými
studiovými a příležitostně i pódiovými kolegy kvalit bubeníka Jiřího Zelenky,
kontrabasisty Petra Dvorského, baskytaristy Stanislava Hörnera, vibrafonisty Radka Krampla nebo hráče na foukací harmoniku Matěje Ptaszeka. Vinyl
přenáší kompletní obsah cédéčka na 180g LP, pro tu příležitost lehce upravený
obal v provedení 30 x 30 cm nabyl ještě větší vizuální sugestivnosti. Komplet
původních písňových textů, spousta stylových fotografií. To nejlepší, co u nás
lze v této rockové kategorii aktuálně slyšet.
The Beast / Light Up Your Fire / Gallows Pole / Circles / Wild World /
Afterwards / Scarborough Fair / Say It Ain´t So Joe / Nothing´s Gonna
Bring Us Down
K DISPOZICI I NA CD

Holeček & Marcel Project / Light Up Your Fire
SU6759-2
CD / MP3 / FLAC / VYŠLO 4/2022

SU6759-1

LP / VYCHÁZÍ: 23. 9. 2022
ROCK

Miloslav Šimek, Josef Fousek: Putování s oslem!
Aleš Háma
Audiokniha na léto a na léta!
Humoristické vyprávění o prázdninových putováních Miloslava Šimka, Josefa
Fouska a jejich přátel po Šumavě. Vtipný cestopis o toulkách několika kamarádů s nevyzpytatelným oslem Honzou. Řada veselých historek je podmíněna
kuriózním společníkem skupiny výletníků – oslem, který celých devět let
dodával svou přítomností jejich výpravám charakter sympatického klukovského
bláznovství. V literární tvorbě Miloslava Šimka je „Putování s oslem!“ ojedinělou
beletristickou prací, kterou napsal společně s Josefem Fouskem. Příběh má
všechny atributy „šimkovského“ humoru a posluchači si jej můžou vychutnat
v podání herce a moderátora Aleše Hámy.
Úvod / Na vandru s Honzou / Oslí reportáže / Epilog
Nezkrácená verze / 4 hod. 29 min.

SU6664-2

CD-MP3 / MP3 / FLAC / VYCHÁZÍ: 23. 9. 2022
MLUVENÉ SLOVO

foto © Martin Kubica
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Kristina Hlaváčková: Ono samo se to...
Vanda Hybnerová
Praštěné historky, u kterých budete slzet smíchy!
Zvuková verze úspěšné knihy, vydané nakladatelstvím Grada pod značkou
Cosmopolis. Legrační historky psané životem jedné trochu praštěné mladé
autorky. Máte občas pocit, že si z vás vesmír utahuje? Chcete se od srdce
zasmát a na cizí účet obzvlášť? Přes veškerou její snahu procházet životem
jako nenápadná seriózní osoba, téhle autorce se dějou… věci. No dobře, tak
je spíš komickou figurkou, co na sebe poutá pozornost svými eskapádami. Ale
nemůže za to. Vážně. Ono samo se to… tak nějak. Co se může, to se podělá.
Ono se teda většinou podělá i to, co se podělat nemůže. Hlavní je, brát to
s humorem. Co jiného taky s tím, když vám lezou medvědi do stanu, lepí
se na vás zvířátka všeho druhu a různého počtu nohou a na chlapy a sezna
mování s nimi máte vážně „speciální talent“, o který nikdo nestojí. Kristina
Hlaváčková je opravdový magnet na maléry. O svých karambolech na české
chalupě, za volantem, pracovním stolem nebo třeba při cestách na Aljašku
a do Austrálie vypráví s humorem a vtipem, u kterého si možná i popláčete
smíchy. S interpretkou audioknihy Vandou Hybnerovou našly víc než
společnou řeč a není to jen tím, že jsou vzdálené příbuzné.
Nezkrácená verze / 4 hod. 36 min.

SU6660-2

CD-MP3 / MP3 / FLAC / VYCHÁZÍ: 9. 9. 2022
MLUVENÉ SLOVO

21 nejhezčích českých pohádek
České pohádky pro celou rodinu!
Velký komplet klasických příběhů – 530 minut.

NOVINKY

Plejáda známých českých herců a hereček, nejhezčí pohádky, kvalitní provedení
nahrávek přístupné nejmenším posluchačům i jejich rodičům a prarodičům.
Vyprávěné i dramatizované zpracování s hudebním doprovodem.
Účinkují: Petr Štěpánek, Jana Hlaváčová, Naďa Konvalinková,
Josef Somr, Linda Rybová, Jiří Langmajer, Věra Galatíková, Jan Čenský,
Libuše Havelková, Vlastimil Brodský a řada dalších
Otesánek / Sněhurka / O kohoutkovi a slepičce / Princezna
se zlatou hvězdou na čele / O Červené Karkulce / O zakleté
princezně / O hloupém Honzovi / Malá mořská víla / Jabloňová panna /
O princezně na hrášku / Pohádka pošťácká / Honza a drak / Tři zlaté
vlasy děda Vševěda / O mužíčkovi, který zastavil pražský orloj /
Princ Chocholouš / Hrnečku vař / O kocouru, kohoutu a kose /
Psí pohádka / O dvanácti měsíčkách / Zlatá jablka a devět pávic /
Hejkal Šramota
Celkový čas: 8 hod. 50 min
PŘIPOMÍNÁME

20 nejkrásnějších českých pohádek

SU6668-2

SU6645-2
CD-MP3 / MP3 / FLAC
VYŠLO 2021

CD-MP3 / MP3 / FLAC / VYCHÁZÍ: 9. 9. 2022
MLUVENÉ SLOVO

50 nejznámějších bajek

50 nejznámějších českých pohádek
SU6602-2
CD-MP3 / MP3 / FLAC
VYŠLO 2020

SU6488-2
CD-MP3 / MP3 / FLAC
VYŠLO 2019
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NOVINKY / PŘIPOMÍNÁME SRPNOVÝ TITUL

Karel Čapek a Josef Čapek: Dětem
To nejlepší pro malé i velké posluchače z tvorby bratří Čapků určené dětem.
Velký komplet audioknih – 654 minut.
Dětské knížky Karla a Josefa Čapkových patří do zlatého fondu české literatury.
Jejich literární texty jsou nadčasové, mají trvalou uměleckou hodnotu a líbí
se již několikáté generaci čtenářů. Krásná čeština, laskavý styl vyprávění
a mimořádná úroveň práce s jazykem činí z tvorby bratří Čapků absolutní klasiku, kterou by měl znát každý. Poprvé vychází takto rozsáhlý komplet nahrávek
mluveného slova, který zahrnuje všechny jejich dětské tituly v neopakovatelné
interpretaci českých herců. Devatero pohádek, Dášeňka, Povídání o pejskovi
a kočičce, Pudlenka, Povídejme si, děti… v provedení Josefa Somra, Petra
Štěpánka, Tomáše Töpfera, Marka Ebena, Ladislava Freje, Jiřího Krampola,
Pavla Rímského, Františka Kreuzmanna, Václava Kopty, Matouše Rumla,
Jiřího Suchého z Tábora, Karla Högera a Dagmar Havlové.
Devatero pohádek / Pudlenka aneb Měl jsem psa a kočku / Dášeňka
čili život štěněte / Povídání o pejskovi a kočičce / Povídejme si, děti
Celkový čas: 10 hod. 54 min.
PŘIPOMÍNÁME

František Nepil: Dětem
SU6452-2
CD-MP3 / MP3 / FLAC
VYŠLO 2017

SU6659-2

CD-MP3 / MP3 / FLAC / VYCHÁZÍ: 9. 9. 2022
Marie Kubátová: Pohádky

MLUVENÉ SLOVO

SU6620-2
CD-MP3 / MP3 / FLAC
VYŠLO 2020

PŘIPOMÍNÁME SRPNOVÝ TITUL

Miloš Kopecký
Známá i neznámá tvář / Nahrávky z let 1958–1989
Miloš Kopecký 100! Jedinečný komplet nahrávek
nezapomenutelného herce.
Na kompletu záznamů z archivu Supraphonu, České televize, Českého rozhlasu,
Opusu a soukromých sbírek uslyšíme skoro vše, co Miloš Kopecký namluvil
a nazpíval sám či se svými spolubesedníky a spoluhráči během 31 let svého
uměleckého života. Úvodem obou CD nás provází řada písní zpívaných Milošem Kopeckým, jimž vévodí nesmrtelný Mackie Messer. Interpret se představí
jako vynikající herec v mnoha rolích světového i českého repertoáru, ale i jako
nesmírně vtipný autor svých povídek, glos a odpovědí publiku při řadě besed.
V bookletu si pak přečteme fragment z vlastního životopisu tohoto umělce, ze
kterého vysvítá, jak neobyčejně hluboký a inteligentní člověk to byl. Vložená
brožurka je také doprovázena mnoha fotografiemi z archivu Václava Chocholy
a Milana Wágnera.
Dekameron / Epištoly k nesmělým milencům / Byl jsem Petrem Vokem /
Dva na Olympu / Umění milovati / O Nosáčovi / Špatně vyučený čaroděj /
Literární a jiné poklesky / Obraťte, na druhé straně jsem já / Večer
s Milošem Kopeckým / S Mikrofórem v Redutě / Zavěste, prosím, volá
Semafor / Za dverami je Miloš Kopecký / Večer s Antonínem Jedličkou
a Milošem Kopeckým / Svět Jaroslava Ježka / Miláček Ornifle / Lakomec /
Věc Makropulos a desítky dalších výstupů a písní
Komplet vybral a sestavil Jakub Kamberský

SU6667-2

2CD-MP3 / MP3 / VYŠLO 8/2022
MLUVENÉ SLOVO

Celkový čas: 19 hod. 37 min.

NOVINKY
PŘIPOMÍNÁME LETNÍ TITULY / NOVINKA
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Virginia Woolfová: Paní Dallowayová
Marie Štípková
SU6656-2

CD-MP3 / MP3
DPH 10 % / VYŠLO 8/2022
MLUVENÉ SLOVO

Překlad Kateřina Hilská
Hudba Edward Elgar, Koncert pro violoncello a orchestr e moll, op. 85
Hraje Filharmonie Brno, řídí Libor Pešek
Zvuky zvonů Big Benu
Celkový čas: 8 hod. 56 min.

Slavný román v podobě audioknihy vychází u příležitosti
140. výročí narození Virginie Woolfové
Nejznámější dílo britské autorky Virginie Woolfové vznikalo v letech 1922 až 1924.
Původně se mělo jmenovat Hodiny, protože údery zvonu Big Benu prostupují celou
knihou jako uvědomění si neodvolatelně uplývajícího času, pomíjivost dění. Dalším
významným vnějším detailem příběhu jsou květiny, kterými autorka dokresluje
povahové rysy postav. Vyprávění o jednom dni hlavní hrdinky, chystající se uspořádat večírek, paralelně doprovázejí popisy pocitů jejích přátel a známých, zároveň
s pozorováním pohybu všech zúčastněných po Londýně, záznam detailů světla,
změn přírody, zvuků města. Autorka o své knize prozradila, že jde současně o svět
viděný očima duševně zdravých a šílených. Třebaže jedna z postav během vyprávění
ukončí sebevraždou svůj život, výsledným dojmem z díla je pocit radosti ze života,
a jak píše v doslovu Martin Hilský: nejhlouběji se vryje do paměti atmosféra toho
nádherného červnového rána, kterým prochází drobná, prošedivělá žena s kyticí
hrachorů v ruce. „Jsem paní Dallowayová,“ jako by říkala, „chyť si mě, můžeš-li.“

Josef Mysliveček: Houslové koncerty – komplet
Shizuka Ishikawa, Dvořákův komorní orchestr,
Libor Pešek
SU4298-2

2CD / MP3 / FLAC
VYŠLO 7/2022
VÁŽNÁ HUDBA

Josef Mysliveček – houslové koncerty C dur, E dur, F dur,
A dur, D dur, B dur, G dur „Pastorální“, D dur
Shizuka Ishikawa – housle, Dvořákův komorní orchestr,
dirigent Libor Pešek

„Il Boemo“ a jeho houslové koncerty – poprvé kompletně
Krátce poté, co roku 1763 odešel z Prahy do Itálie, vydobyl si zde Josef Mysliveček významné místo a záhy oslavil první velké úspěchy se svými operami. Opera
však zdaleka nebyla jediná oblast jeho zájmu. V Padově koncem 60. let ještě zažil
houslového virtuosa Giuseppe Tartiniho a nejspíš právě pod vlivem jeho tvorby
začal pracovat postupně na šestici vlastních houslových koncertů. O vlivu Tartiniho
svědčí i některé archaické prvky, jež v Myslivečkových koncertech nelze přeslechnout. Doba jejich vzniku se kryje s obdobím skladatelových intenzivních kontaktů
s mladým Mozartem a je zřejmé, že Mozart se zase v mnoha aspektech svých houslových koncertů nechal inspirovat dílem svého staršího přítele. Nahrávka Shizuky
Ishikawa, laureátky prestižních soutěží královny Alžběty v Bruselu (1976) a Fritze
Kreislera ve Vídni (1979), představuje patrně jediný komplet houslových koncertů
Josefa Myslivečka. Mladá japonská virtuoska jej pro Supraphon v letech 1983
a 1986 natočila ve Dvořákově síni pražského Rudolfina a jejím uměleckým
partnerem nebyl nikdo menší než dirigent Libor Pešek.

NOVINKA

Soňa Červená
Ohlédnutí dovoleno / Nahrávky z let 1947–1958
164084-2

CD / MP3 / FLAC
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2022
POP

Bývala jsem vždycky dívka / Nenechávej mne samotnou / S. O. S. /
Romance o jednom psaní / U nás doma (How Are Things In Glocca
Morra) / S čertem si hrát (Old Devil Moon) / Jo, jo, jo / Ten, kdo
nemá rád (If This Isn´t Love) / Tam za tou duhou: Už nad mou
kolébkou / Jasná říčka / Madridské noci / Réva sládne / Habanera /
Troubadour / Hluboká řeka / Starofrancouzské písně / Vzpomínáme
na Červenou sedmu
Soňa Červená, Jára Pospíšil, Rudolf Cortés, Jan Werich, Václav Trégl,
Orchestry Jaroslava Maliny, Josefa Venclů, Karla Vlacha, Dalibora Brázdy,
Brněnský estrádní rozhlasový orchestr, Symfonický orchestr hl. m. Prahy
FOK, Jiří Červený, Jan Erml – klavír a další

Populární písně, kuplety, šansony a balady z filmů, muzikálů, her a kabaretu
Červená sedma v podání Soni Červené
Jméno Soňa Červená září na uměleckém nebi nejširší škálou žánrových barev od
oslnivého lesku v opeře po opojná světla ramp v činohře a recitaci. Za 75 let veřejné činnosti vstoupila na scény a pódia pěti kontinentů a zasáhla i do literatury –
jak vlastní, tak překladové. Těžištěm jejího umění byla nepochybně opera, v níž
vytvořila více než sto rolí na desítkách předních scén v Evropě a v Americe. Před
vstupem na operní jeviště získávala zkušenost v hudebním divadle Voskovce
a Wericha i v operetě a po uzavření operní dráhy se zaměřila na činohru a muzikál.
Přece ale zůstává ještě jedna oblast, která Soňu Červenou spoluutvářela od dívčích
let a na samém počátku celou dráhu výrazně urychlila – populární písně. Přestože
se tomuto žánru dál nevěnovala, vstupovala do něj s naprostou jistotou i s okouzlujícím půvabem a vytvořila více než dvě desítky umělecky neopakovatelných, již
historických žánrových miniatur. Kolekce těchto dokumentů z let 1947–1958 edičně
doplňuje dosud nikdy nezmapovanou oblast umění Soni Červené a unikátně doplňuje dosavadní vydání jejích pozdějších cenných záznamů operních, koncertních,
písňových a recitačních.
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Miloslav Kabeláč: Mysterium času
Symfonický orchestr Českého rozhlasu,
Marko Ivanović
Nedoceněný drahokam evropské symfonické tvorby 20. století
Miloslav Kabeláč, jeden z největších českých symfoniků 20. století, svým životem i dílem akcentuje velmi aktuální téma: neústupnost vůči zlu a oddanost
humanistickým ideálům. Obojí prokázal za nacistické okupace i v časech
komunistické diktatury. Za nejtěžší totality skladatel unikal z ideologického
sevření fascinovaným pohledem k hvězdné obloze; v Mysteriu času, jež patří
k nedoceněným drahokamům evropské symfonické tvorby 20. století, hovoří
o citovém rozechvění z vesmírného dění, z pevného řádu, který všemu vládne.
Uvolnění 60. let přináší Kabeláčovi mezinárodní věhlas a dává vzniknout dalším
významným dílům: Hamletovské improvizaci (k 400. výročí Shakespearova
narození) a Zrcadlení. Po sovětské okupaci v srpnu 1968 komunistický režim
opět „utáhl šrouby“ a tvorbu svobodně smýšlejícího skladatele se snažil umlčet
doma i ve světě. Metamorfózy II. dokončil Kabeláč jako své poslední dílo jen
několik týdnů před smrtí. Jsou inspirovány nejstarší českou duchovní písní Hospodine, pomiluj ny, modlitbou, jež symbolicky končí trojím krleš (Kyrie eleison).
Album Mysterium času navazuje na úspěšný komplet Kabeláčových symfonií
(Supraphon 2016) a doplňuje pozoruhodný obraz Kabeláče – symfonika o další
drahokamy.

SU4312-2/5

CD / MP3 / FLAC / HI-RES / VYCHÁZÍ: 23. 9. 2022

Miloslav Kabeláč – Mysterium času – passacaglia pro velký orchestr
op. 31, Hamletovská improvizace op. 46, Zrcadlení – 9 miniatur
pro velký orchestr op. 49, Metamorfózy II. chorálu Hospodine,
pomiluj ny pro klavír a orchestr op. 58
PŘIPOMÍNÁME

Miloslav Kabeláč: Symfonie – komplet / SOČR, Marko Ivanović

VÁŽNÁ HUDBA

Miroslav Sekera – klavír (Metamorfózy II.), Symfonický orchestr
Českého rozhlasu, dirigent Marko Ivanović

SU4202-2
4CD / MP3 / FLAC
VYŠLO 2016

Lilium mezi trním / Adam Václav Michna
Česká mariánská muzika
Hana Blažíková, Collegium Marianum
Dosud přehlížený půvab a nádhera písní ze 17. století
Kdybychom se dokázali přenést v čase o čtyři staletí zpět a prošli se pražskými
ulicemi, z leckterého měšťanského domu, šlechtického paláce i chrámového
kůru bychom patrně zaslechli některou z půvabných a neodolatelně chytlavých
písní Adama Václava Michny, jednoho z největších českých barokních básníků.
Jeho vánoční písně v českých kostelích zcela zlidověly. Méně známá Česká
mariánská muzika nás vtahuje do světa okouzlující poetiky písní opěvujících
Matku boží, jež tvoří výrazný proud v české tvorbě 17. století. Pomyslný kontrapunkt k písním na nahrávce přináší skladby Alessandra Grandiho, Vincenza
Albriciho, Heinricha Ignaze Franze Bibera a Samuela Capricorna. Také tito
skladatelé byli často spojeni s jezuitským řádem a čerpali inspiraci z jeho spirituality. I jejich životy a tvorba byly provázány se zeměmi Koruny české a jejich
hudba se zde provozovala. Zdánlivě jednoduché písně se v celé své hloubce
a kráse rozvinou až v rukou výjimečných interpretů. Nahrávky se ujali hudebníci
mezinárodního věhlasu, kteří své kvality mnohokrát prokázali na „vysokém“
repertoáru Zelenky či Bacha – sopranistka Hana Blažíková a soubor Collegium
Marianum. Michnu mohlo stěží potkat něco lepšího.

SU4317-2/5

CD / MP3 / FLAC / HI-RES / VYCHÁZÍ: 23. 9. 2022
VÁŽNÁ HUDBA

Adam Václav Michna z Otradovic – Česká mariánská muzika – výběr
z písní. Alessandro Grandi – Ave maris stella. Heinrich Ignaz Franz
Biber – Sonáta č. 1 d moll „Annuntiatio“ (Rosenkranzsonaten). Vincenzo Albrici – Sonata a due violini é basso continuo. Samuel Capricornus – Sonáta č. 4 (Taffel-Lust Musik). Giovanni Girolamo Kapsperger
(Canzone prima (Libro quarto d'intavolatura di chitarone)
Hana Blažíková – soprán, harfa. Collegium Marianum:
Jana Semerádová – flétny, umělecká vedoucí, Lenka Torgersen –
barokní housle, Vojtěch Semerád – barokní housle a viola,
Hana Fleková – viola da gamba, Kateřina Ghannudi – trojřadá
barokní harfa, Ján Prievozník – violone, Jan Krejča – teorba,
Filip Hrubý – varhanní pozitiv

NOVINKY
DIGITÁLNÍ SINGLY
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Marek Ztracený / Carpe diem
VD0043-2/5

MP3 / FLAC / HI-RES
VYŠLO 8/2022
POP

Marek Ztracený má letní novinku Carpe diem. Ve znamení tohoto názvu si užívá nejenom každého dne, ale i celého velmi úspěšného období, které zúročil vyprodaným Tour
de léto 2. Samotný singl Carpe diem je ústřední písní nového televizního seriálu Pálava
na Prima TV. Jak je patrno z jeho názvu, odehrává se v krajině dobrého moravského vína
s řadou hereckých hvězd, a jeho pohodovou atmosféru podtrhuje právě píseň Carpe
diem. Ta je opět autorskou záležitostí Marka Ztraceného s výslednou zvukovou podobou producenta Dalibora Cidlinského jr.

SINGL V DIGITÁLNÍ DISTRIBUCI

Totally Nothin / Lilli
VS0068-2
MP3 / FLAC
VYŠLO 8/2022
RAP

Úspěšný rapper a nadějný hudební producent Totally Nothin, který se žánrově pohybuje
na pomezí alternativního rapu a punk-rapu, přichází s novým singlem Lilli. Skladbou
navazuje na silné tracky Mami, podívej nebo Rockstar Lifestyle. Temnější polohu a silně
expresivní výraz zde doplňuje hudební produkce, na které Totally Nothin poprvé spolupracoval s talentovaným multiinstrumentalistou a producentem Prokopem Korbem aka
badfocus. K novince vznikl i videoklip dokreslující emotivní náladu skladby. Poslouchejte a sledujte také na YouTube Forlife Territory.

RODAN / I Just Lost a Friend (feat. Isabella Noel)
[YoungMan Remix]
VS0058-2

MP3 / FLAC
VYŠLO 8/2022
POP

Rodan má na svém kontě čerstvě vydané debutové album Glasses Off, které doprovází
jako pilotní singl duet I Just Lost a Friend. Mladému talentovanému Rodanovi zde skvěle sekunduje ještě mladší, v Praze žijící zpěvačka s kořeny ve Spojených státech Isabella
Noel. Původně vydaný singl v albové verzi nyní doplňuje čerstvý YounMan Remix, jehož
tvůrcem je producent Rodanova alba Jan Čechtický. Ten patří mezi legendy domácí
klubové scény, speciálně pak díky jeho vlastnímu elektronickému projektu Ohm Square.

Police Symphony Orchestra / Obálky
8590233066864
MP3 / FLAC
VYŠLO 8/2022
POP
SINGL V DIGITÁLNÍ DISTRIBUCI

Co kdybychom sepsali, o čem sníme, a svůj lístek spolu se sny dalších lidí na sto let
zavřeli do schránky ve vysoké věži? Třeba nás k tomuto poetickému činu přiměje píseň
Obálky, jíž Police Symphony Orchestra představuje svůj benefiční projekt SEN chystaný
na letošní září. Hudbu na slova Robina Krále napsal Jan Lstibůrek, zpívá Vendula Příhodová, Jan Sklenář a Sbor Police Symphony Orchestra.
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4 Tenoři / Láska prý (CD / MP3 / FLAC / HI-RES)

Vladimír Mišík / (CD / LP / MP3 / FLAC)

Dva roky po vydání prvního eponymního alba, které se díky úspěšnému prodeji
stalo platinovým, chystají na říjen 4 Tenoři novinkovou desku. Těšte se na písně
od Ennia Morriconeho, Davida Fostera, Leonarda Bernsteina z muzikálu West
Side Story, Karla Svobody a mnoha dalších.

Pokračování úspěšné albové reediční řady, remastering ze studia SONO.
Muzika z období po akci „Nechte zpívat Mišíka“: Dopisy, Malá paní,
Samotáři etc. Obal Karla Halouna, doplněný o kdysi zakázanou titulní stranu.

Vlasta Chramostová / Zuzana Stivínová, Václav Jílek
(CD-MP3 / MP3)

Milan Kundera: Nevědění / Radúz Mácha
(CD-MP3 / MP3 / FLAC)

Vzpomínky na důležitá období vlastního života i naší země z pera velké
osobnosti a známé herečky. Na přání autorky čte knihu právě Zuzana Stivínová,
s níž se Vlasta Chramostová spřátelila.

Slavný román Milana Kundery s konkrétními tématy: čas, paměť, láska, krása,
domov, prázdno, v němž se autor rozloučil s Čechami. Kongeniálně přečteno
Radúzem Máchou.
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