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Olympic
60
Limitovaná vinylová akce k velkému kapelovému jubileu
Můžete již mít doma nejrůznější kompilace Olympiku, ale tuhle příležitost
byste rozhodně neměli prováhat. K šedesátinám kapely totiž vychází výpravný
kartonový 5LP box obsahující:
1. 60 písní z celé éry Olympiku, jejichž výběr byl schválen Petrem Jandou
2. 5 různobarevných vinylů s maximálně možným Hi-Res zvukem, připraveným
z dostupných pásů
3. 5 albových obalů, plných cenného biografického čtení a koukání
4. 5 retro podpisových karet
5. 2 plakáty v původní velikosti, jeden historický, druhý aktuální
6. 1 fotoknihu v LP rozměru, sestavenou ze zčásti neznámých záběrů
7. To vše v počtu jen 800 přísně limitovaných a individuálně číslovaných kusů
Popisovat zásadní význam a trvalou úspěšnost Olympiku nedává smysl, to
se za těch šedesát let mnohokrát prokázalo. Teď je tu unikátní příležitost vše
shrnout v mimořádné reediční položce ze supraphonského katalogu, potřebně
doplněného licencemi. Ta jedinečně atraktivně sumarizuje skvělou kariéru, bez
níž je domácí rock a pop zcela nepředstavitelný. Výjimečná kapela, výjimečná
muzika, výjimečný box, výjimečná šance!
LP1 Smutný holič z Liverpoolu / Dědečkův duch / Nejím a nespím /
Snad jsem to zavinil já / Dej mi víc své lásky / Vzpomínka plíživá /
Nebezpečná postava / Želva / Krásná neznámá / Strejček Jonatán / Kufr /
Pták Rosomák / Čarodějka / Čekám na zázrak / Otázky
LP2 Dynamit / Bon soir, mademoiselle Paris / Tvé neklidné svědomí /
Vrať mi moji hořkou lásku / Vůně benzínu / Slzy tvý mámy / Únos / Slunce /
To znáš / Sprcha / Mráz / Nechoď dál! (Město)
LP3 Nejsem sám / Ty slzy dávno vpila tráva / Vlak, co nikde nestaví / Taky
jsem se narodil bos / Co všechno se tu může stát (Voda) / Nikdo nejsme
akorát / Okno mé lásky (Láska) / Co s tím? / Je to tvá vina / Osmý den /
Kanagom
LP4 Já (Sobectví) / Blíženci / Pohlazení skoro jako láska / Jako za mlada /
Jasná zpráva / Když ti svítí zelená / Písečnej červ / Dávno / Proč zrovna ty /
Giordano Bruno
LP5 Manekýny / Krása dýmů / Smečka psů / Květinové dítě / Jednou /
S tebou / Pane můj (Rocková modlitba) / Já nejsem zlej / Nech si o tom
zdát / Ještě jednou chtěl bych býti klukem / Pádím / Pálím tvář
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3. strana
1. Dynamit (2:58)

Petr Janda / Zdeněk Rytíř
dokončeno 31. 1. 1970, Studio Dejvice

2. Bon soir, mademoiselle Paris (3:48)
Petr Janda / Zdeněk Rytíř
dokončeno 17. 11. 1970, Studio Dejvice

3. Tvé neklidné svědomí (3:32)

Petr Janda / Pavel Chrastina
dokončeno 2. 1. 1969, Studio Dejvice

4. Vrať mi moji hořkou lásku (2:40)
Petr Janda / Zdeněk Rytíř
dokončeno 8. 1. 1973, Studio Dejvice

5. Vůně benzínu (4:20)

Petr Janda / Ivo Fischer
dokončeno 26. 2. 1973, Studio Dejvice

6. Slzy tvý mámy (4:19)

Petr Janda / Václav Babula
dokončeno 24. 4. 1973, Studio Dejvice

4. strana
1. Únos (5:06)

Petr Janda / Zdeněk Rytíř
dokončeno 8. 1. 1973, Studio Dejvice

2. Slunce (3:38)

Petr Janda / Jiří Oulík
dokončeno 3. 9. 1973, Mozarteum

3. To znáš (2:22)

Petr Janda / Jiří Oulík
dokončeno 27. 12. 1974, Mozarteum

4. Sprcha (3:03)

Milan Broum
dokončeno 12. 5. 1978, Mozarteum

5. Mráz (4:52)

Petr Hejduk / Jiří Oulík
dokončeno 2. 5. 1977, Mozarteum

6. Nechoď dál! /Město/ (3:11)

Petr Janda / Zdeněk Rytíř
dokončeno 12. 4. 1979, Mozarteum

OLYMPIC

Petr Janda – sólový zpěv (3/1, 3, 5, 6; 4/2, 3, 6), kytara, zpěv
Jan Antonín Pacák – sólový zpěv (3/2), bicí, zpěv (3/1–3), kazoo (3/3)
Ladislav Klein – kytara, zpěv (3/1–3)
Miroslav Berka – klávesové nástroje
Jan Hauser – basová kytara, zpěv (3/1, 2)
Pavel Chrastina – basová kytara, zpěv (3/3)
Petr Hejduk – sólový zpěv (4/5), bicí nástroje, zpěv (3/4–6; 4/1-6)
Jiří Korn – sólový zpěv (3/4; 4/1), basová kytara, zpěv (3/4, 5; 4/1)
Ladislav Chvalkovský – basová kytara, zpěv (3/6; 4/2)
Pavel Petráš – basová kytara (4/3)
Milan Broum – basová kytara, zpěv (4/4–6)
Jan Spálený j. h. – tenorsaxofon (3/1)
Orchestr řízený Vladimírem Popelkou (3/2)
Otakar Petřina j. h. – kytara (3/2)
Karel Vlach se svým orchestrem (3/6)
Jiří Tomek j. h. – conga (4/5)
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9. strana
1. Manekýny (3:54)

Petr Janda / Pavel Vrba
dokončeno 31. 5. 1986, Mozarteum

2. Krása dýmů (3:32)

Petr Janda / Pavel Vrba
dokončeno říjen 1994, Studio Propast

3. Smečka psů (4:23)

Petr Janda / Miroslav Černý
dokončeno leden 1990, Studio Propast

4. Květinové dítě (3:30)

Petr Janda / Pavel Vrba
dokončeno říjen 1994, Studio Propast

5. Jednou (4:02)

Petr Janda / Pavel Chrastina
dokončeno 1. 10. 1994, Studio Propast

6. S tebou (3:20)

Petr Janda / Vlastimil Henych
dokončeno 10. 5. 2010, Studio Propast

10. strana
1. Pane můj /Rocková modlitba/ (3:30)
Petr Janda / Karel Šíp
dokončeno září 2013, Studio Propast

2. Já nejsem zlej (3:36)

Petr Janda / Petr Janda
dokončeno září 2013, Studio Propast

3. Nech si o tom zdát (3:32)

Petr Janda / Pavel Chrastina
dokončeno září 2015, Studio Propast

4. Ještě jednou chtěl bych býti klukem (4:04)
Petr Janda / Petr Janda
dokončeno červenec 2018, Studio Propast

5. Pádím (4:00)

Petr Janda / Aleš Brichta
dokončeno srpen 2020, Studio Propast

6. Pálím tvář (3:55)

Petr Janda / Lukáš Koranda
dokončeno srpen 2020, Studio Propast

OLYMPIC

Petr Janda – kytara, zpěv
Miroslav Berka – klávesové nástroje (9/1)
Milan Broum – basová kytara, zpěv
Jiří Valenta – klávesové nástroje, zpěv (9/1–6; 10/ 1–4)
Milan Peroutka – bicí nástroje (9/1–6)
Martin Vajgl – bicí nástroje, zpěv (10/1–6)
Pavel Březina – klávesové nástroje, zpěv (10/5, 6)
Jan Antonín Pacák j. h. – flétna (9/4)
Ladislav Křížek j. h. – sbor (9/5)
Vladimír „Boryš“ Secký j. h. – saxofon (9/5)
Eren Basbuk j. h. – klávesové nástroje (10/4)
Alek Darson j. h. – sedmistrunná kytara (10/4)
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Na začátku roku 1971 oznámil odchod z kapely bubeník Jan Antonín Pacák, který se rozhodl pro původně vystudované povolání výtvarníka. Ostatně to byl on, kdo vtiskl podobu prvním třem olympickým albům. Tím třetím byla deska
Jedeme, jedeme (1971) s tehdy často používaným rozkládacím obalem a krásnou obrazovou koláží členů kapely coby
báječných mužů na létajících a jezdících strojích počátku 20. století. Na desce najdeme například hit Bon soir, mademoiselle Paris, zatímco např. nesmrtelný Dynamit si fanoušci mohli koupit na singlu. S odchodem Pacáka odešel i Jan
„Papírek“ Hauser a kapelu čekalo období velkých a častých změn.
Hned první změna ale vypadala na první pohled slibně. Za bicí
usedl hudebně nadaný Petr Hejduk, který v minulosti působil
v Golden Kids a v Olympiku hrál příležitostně mimo jiné i na klarinet, flétnu či klávesové nástroje. Jako baskytarista přišel Jiří
Korn, dříve člen legendárních Rebels, ale nyní vycházející hvězda
pop music. Oproti Olympiku s Pacákem se po příchodu Hejduka
s Kornem zvuk skupiny znatelně změnil, což můžeme posoudit
porovnáním prvních třech nahrávek této desky s následujícími
Vrať mi moji hořkou lásku či Vůně benzínu. Změnily se nejen vokály, nyní postavené na trojhlasu Janda-Korn-Hejduk, ale kapela
šla s dobou a v rámci dostupných možností obměnila nástroje
i aparát. Petr Janda si pořídil legendární kytaru Gibson Les Paul
a Miroslav Berka první elektrické piano. Obměna ovšem nastala
i v řadách fanoušků. Mnohým se Olympic s Kornem přestal líbit,
a naopak začalo chodit nové publikum, tvořené z velké části mladými fanynkami atraktivního baskytaristy. Jiří Korn navíc začal
být velmi populární nejen u nás, ale i ve východním Německu
a Olympic se musel přizpůsobovat jeho zahraničním zájezdům.
V létě 1972 odešel druhý kytarista Ladislav Klein a skupina začala na dlouhý čas vystupovat ve čtyřčlenném složení. Jiří Korn
zpíval na koncertech téměř polovinu repertoáru a do programu
se dostaly i některé písně z jeho kariéry mimo Olympic. Petrovi
Jandovi to nebylo úplně po chuti, ale fanoušci to tehdy vyžadovali. Jednoznačně nejslavnější olympická skladba
v Kornově podání je pak bezesporu Únos. Vzniklé
napětí mezi Kornem a zbytkem kapely pak vyústilo po vzájemné dohodě v Kornův odchod na konci
dubna 1973.
Basové kytary se tehdy chopil Ladislav Chvalkovský, výborný baskytarista i vokalista. Na
chystané čtvrté album Olympic 4 (1974) dotočil zbývající tři snímky, dále s Olympikem nahrál
například singlové Slunce, ale především další
megahit Slzy tvý mámy. Bohužel v kapele dlouho
nevydržel a ještě s koncem téhož roku na vlastní
žádost odešel. V tisku se spekulovalo, jestli Olympic neukončí kariéru, ale místo toho na začátku
roku 1974 nastoupil v pořadí pátý baskytarista
Pavel Petráš. V kapele hrál dva roky, během kterých sice nevzniklo žádné album, zato s touto sestavou vyšlo čtrnáct písní na singlech, z nichž jsme vybrali skladbu To znáš, která se v pozměněné podobě udržela
v playlistu i s dalším basistou. Petr Janda nebyl
spokojen s málo výrazným Petrášovým hraním
a na konci roku 1975 místo něj přijal dalšího
baskytaristu – Milana Brouma.
S Broumem se zvuk Olympiku opět radikálně
proměnil, vzhledem k jeho nepřeslechnutelnému
stylu ovládání baskytary Fender Jazzbass. Neměl
ambice zpívat sólově, hned zpočátku ale přispěl
do repertoáru kapely vlastní instrumentální skladbou Sprcha, s chytlavými basovými riffy. Vedle Petra Jandy v té době zpíval sólově na koncertech už
jen Petr Hejduk, ale jeho písně dostávaly stále míň
prostoru a jednou z posledních byla jeho vlastní
skladba Mráz. V nově vznikajících projektech už
ale pro ně nebylo místo vůbec…

Olympic 60 - 5/5
Během koncertní pauzy v letech 1993 a 1994 se Petr Janda věnoval rodině a hudebním aktivitám mimo Olympic. Ale
už na podzim 1994 svolal bývalé spoluhráče Milana Brouma, Jiřího Valentu a Milana Peroutku do studia, aby společně
natočili nové album Dávno (1994), první vydané
u Jandova soukromého vydavatelství Best I.A.
A když už deska, tak i turné. Oboje bylo nečekaně úspěšné, ačkoliv se Petr Janda na každém
koncertě omlouval, že znovu hrají. Skupina se
rázem ocitla na třetím vrcholu popularity. U hraní
už zůstalo a do roku 2007 následovaly čtyři další
novinkové studiové desky Brejle (1997), Karavana
(1999), Dám si tě klonovat (2003) a Sopka (2007).
Dále dvě alba nově natočených starých hitů To
nejlepší z Olympicu, album koled Rockové Vánoce
(2008) a nově natočená kompletní trilogie Prázdniny na Zemi, Ulice a Laboratoř pod názvem Trilogy (2006). Olympic si také zahrál se smyčcovým
orchestrem a fanouškům vyšel vstříc sériemi klubových koncertů, kde postupně oprášil všechna
alba. K různým výročím pak vycházely výběry
a reedice starých desek.
Skupina postupně oslavila 40 a 50 let existence a nikoho nenapadlo, že by tehdejší sestava nebyla tou definitivní.
Bohužel ale zasáhl osud. Při turné k padesátinám kapely po koncertě v Karlových Varech v květnu 2013 nešťastnou
náhodou tragicky zemřel bubeník Milan Peroutka. Petr Janda byl opět postaven před dilema, zda v hraní pokračovat
a znovu rozhodl, že ano. Za bicí usedl jeden z našich vynikajících bubeníků, devětatřicetiletý Martin Vajgl, který musel
kvůli nasmlouvaným termínům koncertů zvládnout celý repertoár doslova „přes noc“, což se mu podařilo na výbornou. Vajgl se netajil tím, že je zároveň fanouškem kapely, ovládá bubenický styl přechozích bubeníků a mnohým
skladbám vrátil jejich původní bubenické aranžmá. Petr Janda v něm zároveň našel vokální oporu a do písní Olympiku
se tak vrátily kdysi typické sbory.
A jako by Olympic opět chytil další dech (kolikátý už?), znásobil svoji studiovou aktivitu. V letech 2013–2015 vydal
tři alba, interně nazývaná novodobou trilogií, jinak ale nesoucí názvy Souhvězdí šílenců (2013), Souhvězdí drsňáků
(2014) a Souhvězdí romantiků (2015). Tyto desky vyšly
opětovně u původní mateřské firmy Supraphon poté,
co Jandova Best I. A. ukončila vydavatelskou činnost.
V roce 2016 odjel Petr Janda na krátký čas vyučovat
na Berklee College of Music,
odkud pak v roce 2018 přijali jeho pozvání dva mladí nadaní muzikanti, Eren
Basbug a Alek Darson, aby
hostovali na dalším olympickém albu Trilobit (2018).
Zde se sluší objasnit původ
písně Ještě jednou chtěl
bych býti klukem z této
desky. Je věnována fanynce
a fotografce Áje Dvořáčkové. Ta v 80. letech prodávala v optice a muzikanti si k ní chodili nechávat ultrazvukem čistit
struny, které byly nedostatkovým zbožím. Bohužel se vydání písně nedočkala…
Zhoršující se zdravotní stav klávesisty Jiřího Valenty vedl v roce 2020 k jeho nečekanému odchodu z Olympiku po
dlouhých 34 letech. Na jeho nástupce byl vypsán konkurz, z něhož vzešli čtyři finalisté. Jejich společné vystoupení
v květnu 2020 ze studia Propast živě vysílala televize Mall.TV a rádio Frekvence 1. Novým hráčem na klávesové nástroje ve skupině Olympic se pak stal osmačtyřicetiletý zlínský rodák Pavel Březina. S ním ještě v tomtéž roce skupina
natočila další nové album Kaťata (2020).
Píše se rok 2022 a Olympic si hrdě připomíná 60 let existence. A slaví je v čele s čerstvým osmdesátníkem Petrem
Jandou, který chystá velkolepé oslavy výročí skupiny. Na současných koncertech kapely se nyní potkává šest generací fanoušků. Kdoví, kolik z nich si už během, řekněme, posledních třiceti let říkalo, že je to naposledy a Olympic už
nikdy neuvidí. Dnes už víme, že v případě Olympiku bychom ale raději nikdy neměli říkat nikdy.
Oldřich Zámostný
červenec 2022
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5. strana
1. Nejsem sám (3:41)

Petr Janda / Zdeněk Borovec
dokončeno 22. 10. 1979, Čs. rozhlas

2. Ty slzy dávno vpila tráva (4:26)
Petr Janda / Zdeněk Borovec
dokončeno 12. 5. 1978, Mozarteum

3. Vlak, co nikde nestaví (3:26)
Petr Janda / Miroslav Černý
dokončeno 16. 10. 1980, Mozarteum

4. Taky jsem se narodil bos (4:15)
Petr Janda / Zdeněk Borovec
dokončeno 2. 5. 1977, Mozarteum

5. Co všechno se tu může stát /Voda/ (4:35)
Petr Janda / Zdeněk Rytíř
dokončeno 12. 4. 1979, Mozarteum

6. strana
1. Nikdo nejsme akorát (3:34)

Petr Janda / Miroslav Černý
dokončeno 23. 12. 1982, Mozarteum

2. Okno mé lásky /Láska/ (4:51)
Petr Janda / Zdeněk Rytíř
dokončeno 25. 3. 1981, Mozarteum

3. Co s tím? (3:13)

Petr Janda / Zdeněk Rytíř
dokončeno 15. 1. 1984, Mozarteum

4. Je to tvá vina (3:33)

Petr Janda / Pavel Vrba
dokončeno 23. 11. 1984, Mozarteum

5. Osmý den (3:46)

Petr Janda / Pavel Vrba
dokončeno 5. 5. 1980, Mozarteum

6. Kanagom (3:42)

Petr Janda / Pavel Vrba
dokončeno 4. 3. 1985, Mozarteum

Olympic 60 - 3/5
Jediná deska našeho výběru, kde všechny
písně hraje stejná sestava, která spolu beze změny účinkovala deset let a zažila naprostý vrchol
popularity skupiny: Petr Janda – kytara, Miroslav
Berka – klávesy, Petr Hejduk – bicí, Milan Broum –
basová kytara. Po příchodu Brouma kapela ožila,
natočila LP Marathón (1978), ze kterého pochází
hit Taky jsem se narodil bos, a začala připravovat
na svou dobu velkolepé projekty. Tím prvním byl
v roce 1979 koncertní program Prázdniny na Zemi.
Monotématický pořad na téma ekologie s sebou
nesl koncert se scénou v podobě nakloněného
plátna, které zakrývalo a postupně odhalovalo
muzikanty, s na svou dobu působivými vizuálními efekty. Dále LP desku s hudbou Petra Jandy
a texty Zdeňka Rytíře a televizní film. Projekt měl
velký úspěch, ačkoliv album neobsahuje žádný
hit. Přesto se např. k písni Co všechno se tu může stát s podtitulem Voda Olympic rád vrací i na současných koncertech.
S prvním opravdu velkým hitem této kapelové sestavy přišel až singl Osmý den, který navázal na dřívější spolupráci
s textařem Pavlem Vrbou a proměnil ji na velmi úspěšnou. Rokenrolový Vlak, co nikde nestaví s textem Miroslava Černého pak fanoušci našli na druhé straně singlu. Po výborném ohlasu Prázdnin na Zemi skupina ohlásila vznik dalších
dvou tematických projektů, a sice na téma mezilidských vztahů Ulice a další na téma vědy a techniky Laboratoř.
V roce 1981 tedy měla premiéru Ulice, opět s písněmi Petra Jandy a Zdeňka Rytíře. Pódiu tentokrát dominovaly
velké, až dvoumetrové nafukovací bílé balóny, na
kterých probíhaly doprovodné projekce. Koncertní
scéna je zachycena v televizním filmu i na obalu
LP stejného názvu (Ulice, 1981), kterého se prodalo v řádu statisíců kusů. Ulice byla opravdu mimořádně úspěšná a přinesla s sebou hity Okno mé
lásky a Já, z nichž první se od té doby nikdy nepřestal na olympických koncertech hrát, a je tak
nejstarší nepřetržitě hranou písní v historii skupiny. Olympic se ocitl na nejvyšší hranici popularity,
které v této míře vlastně už nikdy v dalších letech
nedosáhl. K absolutnímu vrcholu mu pomohly
i velkolepé oslavy dvaceti let skupiny na sklonku
roku 1982, kam byli pozváni mnozí bývalí členové.
Neopakovatelnou atmosféru jednoho z beznadějně vyprodaných koncertů v pražské Lucerně zachytil televizní záznam. Všem tehdy připadalo, že dvacet let existence
jedné kapely je opravdu hodně. Kolik že to Olympic slaví dnes?
Třetí komponovaný program nesl název Laboratoř a premiéru měl na podzim 1983 s impozantní scénou plnou až
čtyřmetrových figurín robotů, které během vystoupení ožily. Téma vědy a techniky už ale nebylo zdaleka tak nosné,
nepodařilo se dohodnout natočení doprovodného filmu a také trochu začala váznout spolupráce Petra Jandy se
Zdeňkem Rytířem. Kapela navíc dostala téměř roční zákaz natáčení LP, a tak deska vyšla až v létě 1984. Laboratoř už
zkrátka nebyla tak úspěšná, ale přesto prodeje alba přesáhly hranici 200 tisíc kusů. Za připomenutí stojí třeba typicky laboratorní skladba Co s tím?, která se v koncertním repertoáru objevovala i v pozdějších kapelových sestavách.
Tou dobou už se ale začínalo schylovat k další velké změně ve složení skupiny...

OLYMPIC

Petr Janda – kytara, zpěv
Miroslav Berka – klávesové nástroje, zpěv
Petr Hejduk – bicí nástroje, zpěv
Milan Broum – basová kytara, zpěv

OLYMPIC 60
SU 6773-1

20 let Olympiku v pražské Lucerně (1982)
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Jan Spálený
Asi v tom bude nějakej háček
Legendární album v podobě LP a CD, zvuková gratulace k osmdesátinám

SU6768-2

CD / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 4. 11. 2022

SU6768-1

LP / FLTS2 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 4. 11. 2022
ROCK

Jan Spálený natočil a stále natáčí krásnou muziku, tohle album je však v jeho
diskografii do jisté míry unikátní. Vedeno jako jeho sólové, tedy bez ASPM,
vyfutrováno skvělými studiovými hudebníky. Vedle pěvecky a nástrojově
omnipotentního Spáleného jsou tu Petr Kalandra (harmonika, zpěv), Michal
Pavlíček (kytary), Jiří Veselý (baskytara, akordeon) a Jiří Hrubeš (bicí, perkuse).
Opatřeno „varováním“ o nevyužití syntezátorů je to čistá radost z poslechu
uceleně znějícího repertoáru pro výborné muzikanty a svérázný hlas. Tentokrát
jen dvě cover verze, zbytek z vydatného JS zdroje, s texty Pavla Vrby, Petra
Kalandry, Zdeňka Rytíře a samotného skladatele. Je to z chodu života lehce
posmutnělé, mile ironizující, zdánlivě odevzdaně nazpívané, ale zároveň plné
skryté energie, jedinečného sentimentu a uvěřitelné v každém tónu a slovu.
V polovině osmdesátých let už se začalo rozednívat a tohle je deska, která
nám tu dobu užitečně připomíná. Nový remastering, lisování na 180 gramů
těžký vinyl. Původními tvůrci – grafikem Karlem Halounem a fotografem
Jaroslavem Prokopem – rekonstruovaný obal, poprvé v podobě, jak měl v roce
1985 vypadat. Tedy i s fotografií emigrovavšího bubeníka Hrubeše, soudruhy
původně zapřeného. Cédéčková verze k původním dvanácti písničkám přidává
dalších osm, zčásti ze supraphonského archivu, ale především ze tří alb, Janem
Spáleným natočených pro firmu Lotos. Honza si je sám vybral, takže muzikální
kontinuita je tím až do roku 2007 zachována. Dohromady více než sedmdesát
pět minut poslouchání letos v prosinci osmdesátiletého solitéra, jehož autorský,
interpretační, producentský i lidský podíl na československé muzice je již od
půlky šedesátých let minulého věku vskutku bohatýrský.
CD/LP Myslím teď na tebe, moje milovaná / Už zrezly bezy / Stoupá
dým / Aceton blues / Asi v tom bude nějakej háček / Bojler blues / Špitál
u sv. Jakuba (Saint James Infirmary Blues) / Hádej / Tak jo / Mý lásky
pouťový / Mezi břehy / Blues Nádržní ulice (Basin Street Blues)
CD BONUSY Ještě jednou si vrznout / Sekáčová Lady / Krok-sun-krok /
Zlatý zuby zebou / Tonda B III. / Hospoda U černýho světa / Blues o lásce
a rumu / Quasimodo

SLOVO (hudba k filmu Beaty Parkanové Slovo)
Nápadité album duetů inspirované filmem Slovo tentokrát na vinylu
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 vyšlo 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. Album Slovo přináší
svět šansonově laděných duetů, které se liší ve své pestrosti, pojetí a interpretech a spojuje je určitá hloubka, síla a něha.
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
K DISPOZICI I NA CD

SU6775-1

LP / FLTS4 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 25. 11. 2022
POP

SLOVO (hudba k filmu Beaty Parkanové Slovo)
SU6775-2
CD / FLTS3 / DPH 21 %
VYŠLO 9/2022
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Škwor
Vyhlašuju boj
Kultovní debut Škworu poprvé na vinylu v novém remasteru
Debutové album skupiny Škwor pod názvem Vyhlašuju boj vyšlo na úplném
závěru roku 2002 a nese plným právem označení kultovní nahrávka. Stalo se
tak na základě vítězství v jedné tehdejší populární vyhledávací hudební soutěži
a jeho vydání odstartovalo více než dvacetiletou cestu tohoto pražského těžkotonážního kvarteta z undergroundových klubů až k vyprodaným halám. Desku
produkoval Aleš Brichta a skupina se poprvé představila širokému auditoriu
i díky tehdy oblíbenému žánru a médii přidělené nálepce „new metal“. Nekompromisní texty Petra Hrdličky už tehdy naznačily mimořádný talent frontmana
a zpěváka kapely oslovit široké posluchačské publikum. Ve spojení se schopností jít po melodičnosti s moderním rockovým zvukem tak byl položen základní kámen pro úspěch dalších alb v bohaté diskografii Škworu. Největším hitem
alba je skladba Mý slzy neuvidíš, dodnes zásadní píseň na koncertech Škworu.
U příležitosti 20 let od vydání nyní poprvé vychází Vyhlašuju boj i jako vinylové
LP v novém zvukové remasteringu.
Mý slzy neuvidíš / Lojza / Takhle teda ne / Kapitalistickej šit / Klenot /
Reklamy / Bohém / Ruleta / Policajt / Řekni co ti nevoní / Kořalky / Ulice /
Vyhlašuju boj
K DISPOZICI I NA CD

Škwor / Vyhlašuju boj – speciální edice

SU6236-1

SU6236-2
CD / FLS / DPH 21 % / VYŠLO 2014

LP / FLTS2A / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 4. 11. 2022
ROCK

Tata Bojs
Kluci kde ste?
Kluci kde ste? poprvé na vinylu – výpravná reedice v novém remasteru
a speciální grafickou úpravou

SU6774-1

LP / FLTS16 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 4. 11. 2022
POP

Rok 2006 byl zdánlivě tichým rokem v historii Tata Bojs. Koncertů i jiných
veřejných aktivit bylo pramálo, protože kapela pracovala na novém albu.
Výsledkem této snahy je právě deska Kluci kde ste?, která vyšla v dubnu 2007
a nyní vychází poprvé na vinylu jako výpravná reedice v remasterované verzi
se speciální grafickou úpravou a vloženým plakátem. Album vznikalo v dnes již
neexistujícím legendárním studiu Gui-tón na Deltě, která v té době byla pro kapelu prakticky domovem, a částečně též na tradičních soustředěních v Hlásné
Třebáni. Během příprav alba se zpěvačka Klára Nemravová rozhodla po sedmi
letech ukončit spolupráci s Tata Bojs. O jednoho „neustálého hosta“ tak sice
skupina přišla, ale zároveň se sestava nově rozšířila o klávesistu Jiřího Hradila.
Ten drobně hostoval již na Nanoalbu a jeho následném koncertním provedení
v rámci Nanotour, ale teprve na Kluci kde ste? se podílel už od samého začátku
i jako spoluautor na novém repertoáru. Písničky na Kluci kde ste?, na rozdíl
o předchozího Nanoalba, nerámuje žádný příběh ani jiný koncept. Kapela si
od toho všeho ráda odpočinula a natočila z jejich pohledu album co nejvíce
pestré. Nicméně při zpětném ohlédnutí se pár slučujících témat přeci jen
najde, i když vyplynula spíše náhodou a přirozeně. Přestože deska je mnohem
uvolněnější, než byla její předchůdkyně, nedá se o ní říci, že by byla přímo
bujará. Některé písničky jsou sice skoro stejně tak bláznivé, jaké skupina mívala
ve velmi dávných dobách, ovšem je třeba mít na paměti, že nejde jen o texty,
ale taktéž o podtexty. A ty často už tak rozjuchané nejsou. Album obsahuje
mimo jiné i skladbu Pěšáci, jeden z největších hitů Tata Bojs a trvalku
koncertního programu, za kterou „kluci z Hanspaulky“ obdrželi dokonce
i ocenění Anděl v kategorii Skladba roku.
Intro / Pěšáci / Trilobeat / Eko echo / Vítací / Nedám si, díky / Informační /
Splasklé vzpomínky / Skovka / Spáč / Chudáci / Kudu aditsuh / Hlídací

K DISPOZICI I NA CD+DVD

Tata Bojs / Kluci kde ste? Max
SU6087-2
CD+DVD / FLT / DPH 21 %
VYŠLO 2012
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Dasha & Epoque Quartet
Ellaboration
Neobvyklé variace na písně Elly Fitzgerald v magickém souznění Dashy
a Epoque Quartet
Ellaboration je název nového projektu zpěvačky Dashy a uskupení Epoque
Quartet, odkazující k fenoménu Elly Fitzgerald. Právě písně proslavené touto
jazzovou ikonou jsou materiálem, který je zde rozváděn neboli elaborován
do nových neotřelých poloh. Specifický a úžasně komplexní zvuk spojení
smyčcového kvarteta s nejrůznějšími perkusemi (hangdrum, vibrafon, cajon),
u nichž exceluje Šimon Veselý, dává prostor naší přední zpěvačce Dashe předvést svou výjimečnost na trochu jiném poli, než jsme zvyklí. Autorem většiny
úprav je aranžérský mág Alexey Aslamas. Dasha je známá z řady vystoupení,
která se pohybují převážně v oblasti populární hudby, ale zároveň se ráda
zúčastňuje i neotřelých projektů v oblasti jazzu či ve spolupráci se symfonickým orchestrem. Podobně eklekticky s repertoárem pracuje již více než
20 let i Epoque Quartet. Ten si během této doby našel pevné místo na české
a evropské hudební scéně, výrazně posunul hranice kvartetního repertoáru
a vyprofiloval se ve špičkový soubor, jenž je zván ke spolupráci celou řadou
skvělých hudebníků z různých odvětví muzikantské branže. Album Ellaboration
je výsledkem spolupráce těchto interpretů, kterou si společně už prověřili na
koncertních podiích. Nahrávka pak vznikla letos ve studiích SONO a SO-LA-RO
a výsledný mix a mastering provedl Adam Karlík.

SU6762-2

CD / FLTS2A / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 11. 11. 2022
POP

Caravan (feat. Šimon Veselý) / Too Darn Hot / My Funny Valentine (feat.
Šimon Veselý) / For Once in My Life (feat. Šimon Veselý) / In My Solitude
(feat. Šimon Veselý) / Over the Rainbow (feat. Šimon Veselý) / Someone
to Watch over Me (feat. Šimon Veselý) / You´ve Changed / So in Love (feat.
Šimon Veselý) / Bei mir bist du schoen (feat. Šimon Veselý) / Dream a Little
Dream of Me (feat. Šimon Veselý) / This Can´t Be Love / I Hate Men (feat.
Šimon Veselý)

badfocus
meditating while raving
Meditace, napětí & rave
Badfocus je talentovaný hudební producent, skladatel a multiinstrumentalista
pocházející z Prahy. Přestože jeho umělecké kořeny jsou převážně jazzové, byl
ovlivněn vážnou hudbou, elektronikou, hip-hopem a indie. Jeho tvorbu charakterizují neustále se rozvíjející zvukové krajiny, bohaté sonické textury vytvářející
specifický prostor a intenzivně intimní zážitek. Na svém kontě má už několik
EP, debutové album wallflower (2020) nebo soundtrack k tanečnímu filmu
Laterny magiky new normal (2021). Nyní po singlech beyond minds a dystopia
přichází s novou řadovkou meditating while raving, které vychází digitálně i na
vinylové desce u Supraphonu. Album je konceptuálně o dualitě, o tom, jakým
způsobem se vzájemně potřebují protiklady, a o jejich dynamice. To charakterizuje ambivalence vnitřního klidu a napětí v podobě meditace i rave prožitku.
Pod uměleckým jménem badfocus pravidelně koncertuje na domácí i zahraniční scéně. Při vystoupeních citlivě kombinuje živé i elektronické nástroje,
které velmi nenásilně propojuje v jeden organický celek. Hudební produkce je
doplněná o světelnou show, jež se tu a tam noří v mlžném oparu kouře, stejně
jako její jednotlivé hudební motivy. Specifikem zpracování obalu vinylové desky
je unikátně vytvořená grafika, která po naskenování zobrazí speciálně vytvořený
AR filtr. Tato přidaná hodnota spojuje svět digitálních technologií s nadčasovostí vinylové desky.
four elements / beyond minds / tender / dystopia / affekt / odyssey /
reset / disembodied

SU6776-1

LP / FLTS2 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 11. 11. 2022
ALTERNATIVA
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Semafor, Jiří Suchý, Ferdinand Havlík a Jiří Šlitr
Čarodějná kytice s bláznivými pannami na půdě
Komplet 8 her z let 1971–1979
Sedmdesátá léta jednoho z nejdůležitějších divadel naší kulturní historie
Zvukový komplet semaforských divadelních her ze 70. let navazuje na předchozí 2 boxy, zaznamenávající nahrávky z let 60. Zde jde o hry Jiřího Suchého
s hudbou Ferdinanda Havlíka a v Člověku z půdy také Jiřího Šlitra. Na posledním disku nalezneme nedávno objevenou studiovou nahrávku dosud nevydaného alba Malý domácí tingl-tangl z roku 1978. Slavné představení Kytice
zde také poprvé vychází zcela kompletní. Tři záznamy pořídil zvukař divadla
Bohumil Paleček pro interní potřeby divadla, další čtyři ze záznamů jsou
z archivu producenta Hynka Žalčíka, který je připravoval k vydání, z politických
důvodů však k tomu v době normalizace již nedošlo. Na nahrávce se objeví
desítky interpretů, spolupracujících s tehdejším Semaforem: Jiří Suchý, Jitka
Molavcová, Josef Dvořák, Ferdinand Havlík, Naďa Urbánková, Karel Černoch,
Martha Elefteriadu, Petra Janů, Petra Černocká, Jiří Helekal, František Filipovský,
Evžen Jegorov, Jiří Datel Novotný, Věra Křesadlová, Vladimír Hrabánek, Dagmar
Patrasová, Magda Křížková a mnoho dalších. Komplet vybral a sestavil
Lukáš Berný.
Čarodějky / Kytice / Zuzana v lázni / Elektrická puma / Sladký život blázna
Vincka / Člověk z půdy / Smutek bláznivých panen / Malý domácí
tingl-tangl + bonus Ozvěny Music Hallu

SU6675-2

Celkový čas: 16 hod. 56 min

16CD / BOX / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 25. 11. 2022
MLUVENÉ SLOVO

Šimek & Grossmann
V klokotu velkoměsta / Legendy, objevy a unikáty
Unikátní záznamy, z velké části považované za ztracené,
z tvůrčí dílny nezapomenutelné dvojice
V roce 2013 vyšel box 17 CD pod názvem Šimek & Grossmann / Komplet
1966–1971. Za téměř deset let od doby vydání předchozího počinu se objevila
v archivech České televize i v archivech soukromých sběratelů řada dalších zajímavých a raritních záznamů obou umělců. V některých případech šlo o pořady,
které byly považovány za ztracené. Kombinací dříve nepoužitých nahrávek
a nově nalezených materiálů vznikl soubor nazvaný V klokotu velkoměsta.
Kromě ústředních archivních dokumentů tvořících dominantu jednotlivých
bloků, do nichž je komplet rozdělen, je zde také řada bonusů. Písničky skupiny
Olympic, Radionocturno 1968, Listování v plamenech, Sraz spřízněných duší
divadla Semafor, nerealizovaný pořad s Magdou Křížkovou, Dvanáctiminutová
zkratka opery Carmen, Vzpomínka na Jiřího Grossmanna a desítka dalších.
Besídka zvláštní školy / Návštěvní den I / Pojďte s námi na osadu /
Reflektor 1968 / Návštěvní dny (nejen) v Čs. televizi / Rodinná pošta
č. 4 1969 / Klubové představení pro spřízněné duše / Takové milé překlepy /
V klokotu velkoměsta
Výběr a sestava, doprovodný text a dokumentace Jan Müller, Jan Richter,
dramaturgická spolupráce Leoš Král

SU6650-2

2CD-MP3 / FLTS4 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 25. 11. 2022
MLUVENÉ SLOVO

Hovoří a zpívají Miloslav Šimek a Jiří Grossmann, Pavel Bobek, Naďa
Urbánková, Milan Drobný, Zuzana Burianová, Ján Roháč, Eva Olmerová, Jiří
Suchý, Miloš Kopecký, Miluše Voborníková, Magda Křížková, Jiří Helekal,
František Ringo Čech, Miroslav Paleček, Michael Janík, Jana Svobodová,
Luboš Svoboda, Karel Kryl, Olga Čuříková, Waldemar Matuška, Zdeněk
Merta, Jitka Molavcová, Jana Robbová a desítky dalších
Hrají Country Beat Jiřího Brabce, skupina Olympic, Vavasatch, Mustangové,
Settleři, Dechnička, Červánek, TOČR, orchestr Shut Up, Sláva Kunst se svým
orchestrem, Václav Hybš se svým orchestrem, skupina Saze, orchestr Groš
a řada dalších
Celkový čas: 15 hod. 12 min.

NOVINKY
NOVINKY
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Vilém Veverka
Christmas Album
Vánoce podle Viléma Veverky – virtuosní, třpytivé, barevné…
Vánoce a jejich neopakovatelná atmosféra byly a jsou silným pramenem inspirace pro bezpočet hudebníků a skladatelů už po mnoho staletí. Po několika
„klasických“ deskách a crossoveru Next Horizon i hobojista Vilém Veverka
podlehl tomuto kouzlu a natočil „svoje Vánoce“. Albem prochází jako leitmotiv
Zima Antonia Vivaldiho (snad poprvé hraná na hoboj!). Kromě skladeb dalších
barokních Mistrů (Bach, Händel) zakusí posluchač i argentinskou zimu s příchutí tanga (Ástor Piazzolla), ale zazní i Tichá noc, Adeste fideles či Chtíc, aby
spal, písně, bez kterých si lze Vánoce jen stěží představit. Klenotem nahrávky
je okouzlující soprán Patricie Janečkové, vzácnými hosty harfistka Kateřina Englichová a sopranistka Adéla Řehořová. Aranžérsky se i na tomto albu výrazně
podepsal Martin Hybler a sólistu provází stejní hudebníci jako na předchozím
počinu Next Horizon. Díky širokému žánrovému záběru a neklasickému aranžmá vánoční novinka kromě milovníků virtuosního hoboje jistě potěší i mnohem
širší spektrum posluchačů.

SU4316-2

CD / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 11. 11. 2022

Antonio Vivaldi – Čtvero ročních období / Zima. J. S. Bach / Ch.
Gounod – Ave Maria. J. S. Bach – Pastorale F dur BWV 590 / Aria.
Astor Piazzolla – Invierno Porteño, Ave Maria. Samuel Barber –
Adagio. G. F. Händel – Ombra mai fu. Antonín Dvořák – Ave Maria.
F. X. Gruber – Tichá noc. A. V. Michna – Chtíc, aby spal. John Rutter –
Angels´ Carol. Myroslav Skoryk – Melodia. Adeste fideles. Ščedryk
(ukrajinská koleda – „Carol of the Bells“). Martin Hybler – Tenkrát
na Štědrý den
Vilém Veverka – hoboj, Ultimate W Band. Patricia Janečková,
Adéla Řehořová – soprán. Kateřina Englichová – harfa

VÁŽNÁ HUDBA

Martin Hrdinka: Slavíci
Kronika československé populární hudby
Audiokniha s písničkami
Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí výsledky ankety Zlatý,
později Český slavík. Mapujeme šedesátiletou historii této ankety popularity.
Moderátor Martin Hrdinka představuje výsledky, nejúspěšnější interprety a hity
jednotlivých ročníků, vypráví příběhy stálic i nováčků na nebi populární hudby.
Jsou to vlastně malé dějiny československé populární hudby od roku 1962 až
do současnosti. Každá kapitola připomíná nejpopulárnější zpěváky, zpěvačky
a skupiny příslušného roku, důležité události u nás i ve světě a uzavírá ji píseň
z té doby.
Celkový čas: 7 hod. 18 min
PŘIPOMÍNÁME
POP

Karel Gott / 40 Slavíků
SU6340-2
2CD / MDL / DPH 21 %
VYŠLO 2016

SU6677-2

CD-MP3 / AK-FLTS21 / DPH 10 % / VYCHÁZÍ: 4. 11. 2022
MLUVENÉ SLOVO
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František Ignác Antonín Tůma – Te Deum
Czech Ensemble Baroque, Roman Válek
Tůmova hudba v slavnostních barvách –
další premiérové nahrávky hodné pozornosti
Již první nahrávka z ediční řady souboru Czech Ensemble Baroque věnované
Tůmovi (Requiem, Miserere) prokázala skladatelovo nezadatelné místo mezi
nejvýznamnějšími komponisty pozdně barokní Evropy. Jeho dokonale propracovaný kontrapunkt nás odkazuje k Tůmovu studiu u věhlasného vídeňského
mistra J. J. Fuxe, z jeho tvorby je však zřejmá i schopnost osvojit si nejmodernější výrazové prostředky nastupujícího galantního slohu. Trojice děl na této
nahrávce zachycuje skladatelův umělecký vývoj – pochází totiž ze tří různých
etap jeho života. Velkolepá Missa Veni Pater pauperum, zkomponovaná v roce
1736 pro starobylý benediktinský Skotský klášter (Schottenstift) ve Vídni, spadá
do doby Tůmova působení ve službách hraběte Františka Ferdinanda Kinského,
který mj. dbal na Tůmovo důkladné vzdělání. Slavnostní Te Deum (1745)
v podobně bohatém obsazení Tůma psal pro cisterciácký klášter ve Wilheringu,
kde se opakovaně uvádělo při svátku Božího těla. Sinfonia ex C patrně vznikla
v posledních letech autorova života, kdy se Tůma uchýlil do premonstrátského
kláštera v Gerasu. Trojice premiérově nahraných slavnostních děl opět představuje Tůmu jako skladatele hodného výjimečné pozornosti.
František Ignác Antonín Tůma (1704–1774) – Te Deum (1745),
Missa Veni Pater pauperum (1736), Sinfonia ex C
Romana Kružíková, Pavla Radostová – soprán, Monika Jägerová – alt,
Jakub Kubín – tenor, Jiří Miroslav Procházka – bas. Czech Ensemble
Baroque, dirigent Roman Válek

SU4315-2

CD / FLTS2B / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 11. 11. 2022

PŘIPOMÍNÁME

VÁŽNÁ HUDBA

František Ignác Antonín Tůma – Requiem
Czech Ensemble Baroque, Roman Válek
SU4300-2
CD / FLTS2B / DPH 21 % / VYŠLO 2021

Jiří Slavík & VUS Ondráš
Cesta světla
České a moravské koledy a zpěvy vánoční
Vánoční příběh narození Spasitele v českých a moravských koledách
„…A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila.“ Slova evangelisty Jana nejen
dala název pozoruhodnému vánočnímu cyklu, ale vystihují jeho nejhlubší sdělení;
vracejí náš pohled od třpytivých pozlacených ozdobiček k samému jádru vánočních svátků – k příběhu narození Ježíše. Lidové koledy často až s dechberoucí
přímočarostí vystihují poetiku tohoto příběhu i příběhů lidí, kteří byli u toho.
Právě tyto koledy zněly hlavou zkušenému mladému jazzmanovi a skladateli
s lidovými kořeny Jiřímu Slavíkovi, když nás z jara roku 2020 pandemie uzavřela
v našich domovech. „Nikdo nevěděl, kdy bude zase možné scházet se, společně
hrát a zpívat“. Ty písně se rázem staly zdrojem naděje, naděje na světlo. Koledy
dostávaly svůj tvar, někdy jemný a intimní, jindy až symfonicky opulentní. Vznikaly mezihry a zpěvy inspirované biblickým příběhem, až se zrodil celý cyklus. Jeho
zamýšleným interpretem byl od počátku VUS Ondráš – muzikanti a zpěváci ukotvení v lidové hudbě, ale otevření a ochotní vykročit mimo žánrové hranice. Skrze
jejich hlasy a nástroje zaznívají české a moravské koledy s naprostou přirozeností,
ať už v obvyklé sazbě cimbálové muziky nebo v netradičním barvitém aranžmá.
Tato hudba – jako každý silný příběh – potřebuje chvíli ztišení. Když si ho dopřejeme, můžeme se dotknout tajemství.

SU4321-2

CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 25. 11. 2022
VÁŽNÁ HUDBA

MINISTERSTVO OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY

České a moravské koledy a zpěvy vánoční zaranžované v autorském
cyklu Jiřího Slavíka: Nesem vám noviny – Byla cesta ušlapaná – Mariin
chvalozpěv – Jak zpívali andělé – Oči narozeného Ježíše – Narodil
se Kristus Pán – Jak jsi krásné neviňátko – Chtíc, aby spal – Kristus Pán
se narodil – Dej nám Pán Bůh své požehnání – Koleda je na Vánoce – Sedí
pantáta – Dva kapuni – Štědrej večer nastal – Sláva na výsostech Bohu –
Dej Bůh štěstí – Veselé vánoční hody
VUS Ondráš – orchestr lidových nástrojů, dívčí a dětský sbor.
Dirigent Jiří Slavík

NOVINKY
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Marta Kubišová 80 – jubileum legendy
Jedna z nejcharismatičtějších českých zpěvaček, ikona Pražského jara i sametové revoluce paní Marta Kubišová oslavila 1. listopadu významné životní
jubileum. Supraphon jí pogratuloval speciálním dárkem – reedicí unikátního
vánočního alba Adventní písně a koledy. Poprvé od roku 1990 tak dostávají
posluchači šanci si znovu užít krásnou předvánoční a vánoční muziku v podání
zdánlivě překvapivé muzikantské sestavy. Po listopadu 1989 se Marta Kubišová
po dlouhé odmlce ve studiu spojila s triem bratrů Ebenů k nazpívání úryvků
z evangelií. Ty zhudebnil Marek Eben, zaranžovat pomohli David a Kryštof Ebenové, k jejich nástrojům se přidali Dalibor Štrunc na cimbál, Ingeborg Žádná
na violoncello a violu da gamba, Petr Hapka na niněru a mužský sbor Schola
Gregoriana Pragensis. Připomínáme také ostatní aktuálně dostupné tituly
Marty Kubišové.
foto © Martin Kubica
Marta Kubišová a bratři Ebenové / Adventní písně a koledy

099925676728
099925676711

SU6767-2/1
CD / FLTA / DPH 21 % / VYŠLO 10/2022
LP / FLTS1 / DPH 21 % / VYŠLO 10/2022

099925658427
099925658410

SU6584-2/1
CD / FLTA / DPH 21 % / VYŠLO 2019
LP / FLTS1 / DPH 21 % / VYŠLO 2019

Marta Kubišová / Soul

Marta Kubišová / Songy a balady

099925639228
099925639211

Marta Kubišová / Depeše

SU6392-2/1
CD / FLS / DPH 21 % / VYŠLO 2017
LP / FLTS2A / DPH 21 % / VYŠLO 2017

Marta Kubišová / Zlatá šedesátá

SU6306-2
CD / FLTS4 / DPH 21 % / VYŠLO 2016

Marta Kubišová / Vyznání – Zlatá kolekce
SU6076-2
6CD / BGT7 / DPH 21 % / VYŠLO 2012

SU5817-2
3CD / MDL1 / DPH 21 % / VYŠLO 2010

ZNOVU K DISPOZICI

Hana Hegerová / Potměšilý host

Jiří Schelinger / Holubí dům
SU6572-1
LP / FLTS2A / DPH 21 %
ZNOVU K DISPOZICI OD 12/2022

Věra Špinarová / Jednoho dne se vrátíš / 12 největších hitů

SU6706-1
LP / FLTS7 / DPH 21 %
ZNOVU K DISPOZICI OD 12/2022

Petr Novák / 12 Nej / Originální nahrávky

SU6714-1
LP / FLTS2A / DPH 21 %
ZNOVU K DISPOZICI OD 12/2022

SU6701-1
LP / FLTS2A / DPH 21 %
ZNOVU K DISPOZICI OD 12/2022
Pražský výběr / Straka v hrsti

Wabi Daněk / Rosa na kolejích
SU6705-1
LP / FLTS2A / DPH 21 %
ZNOVU K DISPOZICI OD 12/2022

SU6057-1
LP / FLTS2A / DPH 21 %
ZNOVU K DISPOZICI OD 12/2022
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VÝROČÍ / V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Petra Janů
Další ze slavných listopadových jubilantek, tentokrát zpěvačka a herečka
Petra Janů, vlastním jménem Jana Petrů. U příležitosti jejích kulatin vyšla
v říjnu u Radioservisu kompilace s názvem Hity a rarity 1975–2022, kterou má
Supraphon v distribuci. Dále připomínáme aktuálně dostupné supraphonské
tituly Petry Janů.

foto © Martin Kubica
Petra Janů / Má pouť – Zlatá kolekce

Petra Janů / Vzpomínky / Film & muzikál
SU6074-2
3CD / MDL1 / DPH 21 % / VYŠLO 2012

SU5965-2
CD / FLS / DPH 21 % / VYŠLO 2009

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Petra Janů / Hity a rarity 1975–2022
Jubilejní výběr zpěvačky s výjimečným hlasem
Rok 2022 je rokem, kdy Petra Janů slaví dvě kulatá životní jubilea. Padesát
let na scéně naší populární hudby a 19. 11. sedmdesáté narozeniny. 2CD Hity
a rarity je průřezem pěvecké kariéry zpěvačky s hlasem, který u nás neměl
a nemá obdoby. Vedle duetu Odlišný generace přináší i další horkou novinku –
píseň Pár slov, kterou si Petra našla v repertoáru americké herečky a zpěvačky Cher. Aktuální dvojalbum Petry Janů přináší šestačtyřicet písní, z nichž
pětatřicet vychází na CD úplně poprvé. Pocházejí z archivů Českého rozhlasu,
České televize, Supraphonu, Warner Music a dalších. Diskofilové na tomto
2CD najdou pochopitelně největší hity trojnásobné Zlaté slavice jako Jedeme
dál, Moje malá premiéra, Říkej mi, Už nejsem volná, Planeta lásky, A pak že je
to hřích, Léta bláznivá a Má pouť. Mnohdy však ve verzích, které neměli ještě
nikdy možnost slyšet.

CR1161-2

2CD / MDT / DPH 21 % / V DISTRIBUCI OD 10/2022
POP

CD1 Můžem se rádi mít / Mám svou píseň (I Got Rhythm) / Pár slov
(If I Could Turn Back Time) / Dech se mi ouží / Zůstáváš (Superstar) /
Jen pár mých snů (One Night) / Krajinou snů / Kde jsi byl a co se stalo /
Nečekaná premiéra (Maladetta primavera) / Cesta větrem (Gypsy Song) /
Už mi nevolej / Jdu zutá / Náhle blázen / Sek jsi sebou sám (Bring Back
That Leroy Brown) / Kaleidoskop / Dej si říct / Jedno slunce / Vzpomínka /
Pláč (Evergreen / Love Theme from A Star Is Born) / Říkej mi / Jedeme dál /
Už nejsem volná (The Power Of Love)
CD2 Pánové, klapka, jedem!!! / Tentokrát valčíkový (You Light Up My Life) /
Čím víc mě máš rád (The Song from Moulin Rouge – It's April Again /
Where Is Your Heart) / Hraj / Oliver Twist / Zvláštní případ / Léta bláznivá /
Hi Hey Ho, Disco That´s the Show (Hou hej hou, všichni tancujou) / A pak,
že je to hřích / Screenin´ on (Promítám) / Bludička / Planeta lásky / Můj
Strauss (By Strauss) / Žárlím / Párkrát mlčet (All I Ask of You) / Má pouť
(Comme d´ habitude) (My Way) / Toužíš (Tell Him) / Čas růží (Delilah) /
Dotýkat se hvězd / Vzkříšená láska / Píseň o poutnících / Odlišný
generace / S láskou má svět naději

NOVINKY
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Český žurnál
ECT364

6DVD / FLL / DPH 21
V DISTRIBUCI OD 10/2022
FILM / SERIÁL / TV

Dvacet autorských dokumentárních filmů, které se kriticky vrací k důležitým událostem
a tématům v rozmezí let 2012–2020. Autoři zprostředkovávají kauzy a fenomény z různých
oblastí společenského a politického života neotřelým pohledem a odhalují i nečekané
souvislosti. Režie jednotlivých snímků se ujali výrazní čeští dokumentární režiséři
a režisérky. Většina filmů podnítila polemické společenské debaty.
Skryté titulky pro neslyšící / Anglické titulky k vybraným filmům / 30 hod. 50 min.

MCH Trio / Svět se rozpadá
GR192-2

CD / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
ALTERNATIVA

Trio Mikoláše Chadimy vydalo nové album. Temná a pochmurná vize současnosti se odráží
jak ve Wernischových textech, tak v hudbě, která je hrubá a neučesaná, značnou část
tvoří improvizace podložená smyčkami a samplerem, ale mistrovství zkušených hudebníků
nahrávce dodává kompaktní, jednolitý celek. MCH Trio ve studiu Jámor nahrávalo jako
kvartet ve složení Mikoláš Chadima, Jan Jirucha, Jiří Janďourek a Jan Chaklus, významnou
roli při konečném míchání sehrála kytara Jiřího Křivky a produkce Ondřeje Ježka. Bonusem
je nesmrtelné Papírové aPsolutno, hit souboru DG 307. Za zmínku stojí i pozoruhodný obal
z apokalyptických obrazů Marcela Bárty.

The Plastic People of the Universe / Půlnoční myš
GR207-1

LP / FLTS17 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
ROCK

Skupina, která změnila život mnoha lidem, vychází nyní i na LP. Původní pásy Mistr zvuku
Ondřej Ježek ve studiu Jámor rozebral na prvočinitele a zase slepil dohromady, čímž dosáhl
výrazně lepšího zvuku. Soustředili jsme se na geniální hudbu Mejly Hlavsy, nadčasové texty
a specifický sound kapely, který neměl ve světě obdoby. Vše jsme okořenili množstvím dobových fotografií, z nichž mnohé jsou zveřejněny poprvé a přibližují život „veselého ghetta“
i nezasvěceným bez nutnosti obsáhlých komentářů. Každý titul má zcela nový obal. Vždy
jsme oslovili některého z výtvarníků, který měl ke kapele a jejímu uměleckému vyjádření
blízko. V tomto případě je titulní obraz dílem Jakuba „Kittchena“ Koniga.

The Plastic People of the Universe / Hovězí porážka
GR206-1

LP / FLTT5 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022

Další z vinylových reedic alb legendární skupiny The Plastic People of the Universe, opět
po remasteringu Ondřeje Ježka ze studia Jámor. Titulní obraz tentokrát pochází od Pavla
„Sysla“ Kirschnera.

ROCK

Adam Plachetka, Czech Ensemble Baroque, Roman Válek
Molieri (Mozart and Salieri Arias)
PTC5187022

CD / FLTS4 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 4. 11. 2022
VÁŽNÁ HUDBA

Basbarytonista Adam Plachetka uvádí společně s Czech Ensemble Baroque pod vedením
Romana Válka album Molieri, na němž zazní operní árie Mozarta a Salieriho. Slavné árie
z Mozartových Da Ponteho oper uslyšíte ve zcela jiném světle ve spojení s úryvky ze
Salieriho oper Falstaff, Axur, La grotto di Trofonio a La scuola de' gelosi. Objasňuje se také,
proč měl Salieri takový úspěch a proč u něj chtěli studovat takoví velcí skladatelé jako
Beethoven, Schubert a Liszt. Vzhledem k významu Prahy pro Mozartovy operní úspěchy
padne hudba hráčům Czech Ensemble Baroque jako ulitá a Plachetka disponuje optimální
kombinací hlasové autority a hbitosti pro zpěv těchto komických rolí.

Cello Republic / Freedom
100P058

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
ROCK

Český violoncellový kvartet Cello Republic ve složení Ivan Vokáč, Jan Zemen,
Petr Špaček a Matěj Štěpánek vydal svoje první album s názvem Freedom. Každá
z třinácti aranží světoznámých písní na novém CD se jednoznačně hlásí k pojmu svobody.
Na novince zazní skladby od Jaroslava Ježka, Franka Sinatry, Stevieho Wondera, Andrew
Lloyd Webera, Elvise Presleyho nebo kapel Queen a Bee Gees. Poté, co soubor ohlásil začátkem září 2022 svůj vznik, je tak album Freedom jakýmsi prvním hudebním manifestem
právě vzniklé „republiky“.
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Živo / Morytáty a romance
2664599-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022

2664600-1

LP / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022

Živo je nová kapela písničkáře Ivo Cicvárka. Koncepčním album Morytáty a romance tvoří
11 písní (plus jeden CD bonus) – epických příběhů o lásce, závislostech rozchodech, shledáních, přežití a iluzích. Jejich základ nahráli s klavíristou, kytaristou, zpěvákem a songwriterem Ivo Cicvárkem bubeník Radim Grünwald a baskytarista Jakub Lutner. V jádru akustickou
hudbu doplňují nejrůznějšími elektronickými samply a smyčkami. Mezi pěveckými celebritami se blýskne Robert Křesťan či bluesman Darek Neumann, se sólovými kytarami pomohl
Norbi Kovács, na hammond organ zase kouzlí Jakub Zomer. Chybět nebude ani violoncello
Pavla Čadka, neortodoxní hra na cimbál Michala Grombiříka, šansonový akordeon v podání
Nikolaje Petruka. Ženských hlasů se ujaly Markéta Tulisová, Veronika Bartošová a Lada
Šimíčková. A ve výčtu jmen nesmí chybět ani mistr kontrabasu Petr Pospíšil či basklarinet
Jana Vašiny. Zvuk nahrávky vznikl ve vynikajícím studiu Svárov a dokončováno je v domácích
studiích Jakuba Šimáněho a Broňka Šmída.

FOLK

Lenka Nová / Vila Live
8590233068806

CD / FLTS3 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11. 11. 2022
POP

Lenka Nová připravila pro své fanoušky nové album. Jedná se o záznam koncertu
ve Werichově vile z června 2022 plus několik dalších bonusů, které Lenka nahrála na koncertech během první poloviny tohoto roku. Posluchači se tak mohou těšit na to nejlepší z její
dosavadní tvorby ve zcela nových aranžích pro komorní koncerty a mít tak možnost slyšet,
jak jednotlivé písně uzrály od doby jejich vydání. Koncertní aktivity jsou její doménou, a tak
je vydání tohoto alba pro její fanoušky vítanou a velmi očekávanou novinkou. Na koncertě
ji doprovází jedinečný klavírista Petr Malásek a špičkový kytarista Josef Štěpánek, na dalších
nahrávkách pak výtečný pianista Matej Benko, na basu Rasťo Uhrík nebo skvělý bubeník
Miloš Dvořáček.

Justin Lavash Trio / E Train
8590233068820

LP / FLTS2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11. 11. 2022

Justin Lavash (nar. 1968 v Londýně) působí v Praze již 18 let a za tu dobu se stal nepostradatelnou součástí české i zahraniční hudební scény. Jeho hudba překračuje hranice a představuje něco mezi blues, folkem a rockem. Toto nové album je pokračováním jeho tvorby
ve formě rockového tria a bylo nahráno ve složení: Justin Lavash – kytara, zpěv, Roman
Lomtadze – bicí, Robert Vašíček – klávesy, produkce.

BLUES

Jan Hrubý / Stará vlna. Pastorální svita
G222132

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022

Rockový houslista a skladatel Jan Hrubý nahrál v roce 2000 album Stará vlna (Pastorální
svita), na kterém se inspiroval vánočními motivy, ale zejména západočeským, irským
a moravským folklorem a barokem. V osmnácti instrumentálkách jej doprovází jen dcera
Andrea na flétnu, všechny ostatní nástroje si nahrál Jan Hrubý sám. Nové vydání nedostupného alba vychází nyní v omezeném nákladu jako digipack.

FOLKLOR

Jananas / Jananas
MAM482-1

LP / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
FOLK

K 10. výročí vydání první desky kapely Jananas se vydavatelství Indies Scope rozhodlo vydat
album i na vinylu! Debut, který pomáhal vytvářet známý producent Martin Ledvina, nabízí
silné melodie, netuctové aranže, a především osobité české texty. Charakteristický výraz
a zvuk skupiny umocňuje nezaměnitelný hlas charismatické zpěvačky Jany Infeldové. Album
vznikalo od března do listopadu 2010 ve studiu Reprague a původní obsazení tria (zpěv–
kytara–baskytara) rozšířili Jananas o další nástroje včetně bicích a perkusí. A tak došlo ke
spojení folku třeba s dubem nebo s beatboxem. Jananas jsou důkazem, že folk může být
současný a aktuální, nezatížený kotlíkářstvím ani krasodušnými slovními obraty.

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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Bad Beef Hat / Uzdravením k zešílení
BP0078-1

LP / FLTS7 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
ALTERNATIVA

Na barevném vinylu vyšlo v limitované edici 300 ks album Uzdravením k zešílení skupiny
Bad Beef Hat. Tato kapela působila v letech 1989–1991 na československé alternativní
scéně a byla sestavena ze známých hudebníků jiných uskupení. Hráli zde např. Filip Topol
a David Skála z Psích vojáků, Jiří Kabeš z Plastic People Of The Universe nebo členové
OZW, MCH Bandu a další. Ústřední postavou a autorem byl Zdeněk Hmyzák Novák ze
skupiny Ženy. Pro aktuální vydání nebylo snadné posbírat zvukové záznamy. Nakonec se
podařilo kolekci sestavit a následně zvukově srovnat ve studiu. Deska je vybavena texty
a sleevenotem i obsáhlým rozhovorem s vedoucím skupiny.

Smejko a Tanculienka / Šťastné a veselé
2422014-9

DVD / FLT3 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
FILM / SERIÁL / TV

Ahoj broučci! Náš první vánoční film s nejkouzelnějšími novými písněmi je konečně tady.
Na našem DVD Šťastné a veselé najdete kromě 12 písní bonus navíc v podobě krátkého
příběhu, ve kterém na Smejka bude čekat Zlaté prasátko. A jaké by to byly Vánoce, kdyby
nehrála Tichá noc. Je na co se těšit. Takže, broučci: hodně zdraví, štěstí, hodně srdečných
dárečků, aby i letošní Vánoce byly Šťastné a veselé. To vám přejí Smejko a Tanculienka.
Celkový čas: 58 min.

Smejko a Tanculienka / Šťastné a veselé
2422014-2

CD / FLTS2B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
POP

CD s novými písněmi z vánočního DVD. Společně s broučky po letech opět navštívíme
Modrou chaloupku, kde zažijeme pravou Sáňkovačku. A protože napadlo hodně sněhu,
v písni Koulovačka dojde i na sněhové koule. Postavíme velkého Sněhuláka, skočíme Na
lyže a večer konečně upečeme Medovníčky. Po slavnostní večeři nás probudí Zvoneček
svým cinkáním a my se rozběhneme rozbalovat dárky. A Smejko konečně pochopí, co je
pro něj ten Nejkrásnější dárek. Macko Duško nám připomene Vánoční písničku, při které
jsme se seznámili se štěňátkem Montym. Na obloze zazáří vánoční Hvězdička a pak konečně usneme s ukolébavkou Autíčko a panenka. Nakonec si to všechno u nás v domečku
zopakujeme s písničkou Šťastné a veselé.

Nina Špitálníková: Mezi dvěma Kimy. Na studiích v KLDR
Barbora Goldmannová
CR1158-2

CD-MP3 / AK-FLTS2B
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Unikátní vhled do života v KLDR, do které se člověk běžně nepodívá, a pokud ano, vidí
pouze to, co mu režim chce ukázat. Koreanistce Nině Špitálníkové se tuto pečlivě budovanou oponu podařilo odhrnout, když se rozhodla poznat jednu z nejtužších diktatur na
světě zblízka. Přestože byla jako zahraniční studentka svázána řadou zákazů, její zvídavost ji
přiměla některé z nich porušit, a proniknout tak za zeď, kterou mezi cizince a běžné Severokorejce staví všudypřítomná propaganda. Premiéru odvysílal Český rozhlas Plus.
Nezkrácená verze / 3 hod. 21 min.

50 moravských pověstí / Zdeněk Junák
CR1162-2

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Audiokniha plná moravských pověstí je výběrem velmi bohaté lidové slovesnosti. Vznikla
jako dílo tří Zdeňků. Mravenčí práci v hledání pověstí odvedl Zdeněk Truhlář, nádherný hlas
a skvělý herecký um vložil Zdeněk Junák a vše to zrežíroval Zdeněk Kozák. Všichni jsou spjati s Českým rozhlasem Brno, nejposlouchanější regionální stanicí u nás. A to i díky pořadu
Srdcovky Zdeňka Junáka, kde jsme kdysi moravské pověsti začali vysílat a kde si získaly
velkou oblibu u posluchačů.
Nezkrácená verze / 2 hod. 6 min.

Alfred Strejček, David Vávra: Hrejme dále aneb Jak jsme
přežili osobní katastrofu / Alfred Strejček, David Vávra
TBN050-2

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Dva umělci, současně dva sportovci. Jedna zákeřná choroba. Dva strhující příběhy o pevné
vůli a cestě za návratem do normálního života. Poslechněte si pochybnostmi i nadějí
naplněné osobní svědectví obou autorů, kteří tváří v tvář nepřízni osudu přijali svou šanci,
pochopili, že jejich velkým a možná i jediným cílem je: překonat vnitřní silou a odhodláním
vlastní nehybnost, jak jen to půjde, a – společně s lékaři, přáteli a nejbližšími – najít svou
náhle ztracenou cestu. Cestu zpátky k životu.
Nezkrácená verze / 2 hod. 31 min.
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Andrzej Sapkowski: Boží bojovníci. 2. díl Husitské trilogie
Ernesto Čekan
TYM639-0

3CD-MP3 / AK-MDL10
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Druhý díl z Husitské trilogie je opět směsí rytířské romance, fantasy románu a napětí,
okořeněného velkou dávkou humoru od mistra polské fantasy. Nastal rok páně 1427. Papež
Martin V. vydal bulu Salvatoris omnium, ve které proklamoval nutnost další křížové výpravy
proti českým kacířům. Kruciáta překročila hranice, ale boží bojovníci se bez boje vzdát
nemíní... stejně tak naši hrdinové.
Nezkrácená verze / 27 hod.

Kurt Vonnegut Jr.: Kolíbka / Ivan Řezáč
TYM697-0

CD-MP3 / AK-FLTS3A
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Sci-fi román o lidské zaslepenosti, který dlouho nepustíte z hlavy. Kolíbku, která vyšla
v roce 1963, považoval Kurt Vonnegut za jeden ze svých nejlepších románů. Ironicky v něm
komentuje stav USA v šedesátých letech 20. století, kdy na Západě rostla obliba hippies,
východního náboženství i konzumace drog, studená válka byla v plném proudu a vzrůstala
vojenská podpora USA ve válce ve Vietnamu. Vonnegutova kniha je ironickou sondou do
lidského nitra, kde se skrývá touha po moci i po něčem vyšším.
Nezkrácená verze / 8 hod. 19 min.

Eduard Petiška: Stříbrné dobrodružství / Matouš Ruml
TYM728-0

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Příběh osamělého chlapce Bertíka, na kterého nemá nikdo z dospěláků čas. Přál by si mít
alespoň jednoho kamaráda. Z oblaku se náhle vynoří Robin a dobrodružství může konečně
začít. V tu chvíli se chlapcův život začne jako kouzlem měnit k lepšímu a Bertík se náhle
dokáže vypořádat s Mstitelem, který ho šikanuje, i s posměváčky ve škole. A co teprve když
ho Robin vezme s sebou na stříbrný oblak…
Nezkrácená verze / 3 hod. 43 min.

Hana Parkánová-Whitton: Anna Falcká
Milena Steinmasslová
TYM729-0

CD-MP3 / AK-FLTS21
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

O dětství Anny Falcké se toho neví mnoho. Známou se stává až sňatkem s římským
císařem a českým králem Karlem IV. Bylo jí tehdy dvacet let, byla krásná, nezadaná, byť
platonicky zamilovaná, ale hlavně: byla dcerou jednoho z vůdců protikarlovské opozice, jak
by se dnes dalo říct. Aby se Karel IV. udržel na trůně, vybral si za ženu, po smrti své první
milované ženy Blanky z Valois, právě Annu Falckou.
Nezkrácená verze / 6 hod. 45 min.

James Fenimor Cooper: Poslední Mohykán / Jiří Schwarz
TYM764-0

CD-MP3 / AK-FLTS3B
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Slavný dobrodružný příběh na motivy skutečných událostí francouzsko-indiánské války
z roku 1757, který proslavil film s Danielem Day-Lewisem a Madeleine Stoweovou. Nejznámější Cooperova kniha, napsaná před zhruba dvěma stovkami let, se vrací do doby, kdy
se okolo Velkých jezer potulovaly poslední indiáni, původně osídlujících východní pobřeží
Severní Ameriky. Samostatný díl slavné pentalogie o zálesákovi Kožené punčoše se odehrává v době bojů mezi Anglií a Francií na americkém kontinentu.
Nezkrácená verze / 11 hod. 36 min.

Caitlin Moranová: Víc než žena / Marie Štípková
TYM804-0

CD-MP3 / AK-FLTS3 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Caitlin Moranová před deseti lety předpokládala, že má všechny trable za sebou. Ve svém
globálním bestselleru Jak být ženou se vypořádala s patriarchátem, feminismem a vším tím,
co obnáší moderní „ženství“, a měl ji čekat spokojený dospělý život plný skvělého sexu
a harmonického rodičovství. Nečekal. V nové knize se proto zaobírá výzvami, které v současnosti čekají na „zralé“ ženy, a stává se tak naším břitkým průvodcem dospělostí i smířením
s faktem, že seznam povinností, potřeb a potíží se bude jen prodlužovat.
Nezkrácená verze / 10 hod. 40 min.

NOVINKY
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Edgar Rice Burroughs: Princezna z Marsu / Jan Kolařík
TYM811-0

CD-MP3 / AK-FLTS3 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Burroughsova marťanská série patří ke klasice žánru sci-fi. První kniha ze série John Carter,
pán z Marsu. Napínavá love story Johna Cartera a princezny z Helia. Při potyčce s indiány
se kapitán John Carter dostane do podivného stavu a zjistí, že ho neznámá síla táhne
k Marsu. Když se probere, leží nahý v nepozemské krajině, která je opravdu Marsem.
Vzhledem k tomu, že jeho tělo je navyklé vyšší gravitaci, předčí po fyzické stránce všechny
domorodce a působí dojmem pravého supermana.
Nezkrácená verze / 8 hod. 2 min.

Vlastimil Vondruška: Klášterní madrigal
Historie jednoho panství / Jan Hyhlík
TYM469-0

CD-MP3 / AK-FLTS3A
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Řeholníci se nepříliš zodpovědně starají o pozapomenutý klášter s panstvím, hříšní poddaní
se oddávají zábavě v šenku a neplatí daně. Každý má rád své pohodlí. Čas tu plyne klidně,
když do skriptoria kláštera dorazí královská listina, která náhle po osmdesáti letech od žádosti schvaluje povýšení jedné z vesnic na město. Nastane ovšem problém – která vesnice
by to vlastně měla být?
Nezkrácená verze / 10 hod. 50 min.

Vlastimil Vondruška: Ďáblova čísla
Letopisy královské komory / Aleš Procházka
TYM820-0

CD-MP3 / AK-FLTS3 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

666. Ďáblovo číslo, číslo šelmy. Podvrh, nebo důkaz působení temných sil? Při běžné úřední
cestě královského písaře Jiřího Adama z Dobronína do Dvora Králové dojde ve městě k
vraždě. I když se radnice snaží utajit její okolnosti, mezi lidmi se rychle šíří panika, protože
okolnosti napovídají, že jde o zásah temných sil. A tak navzdory tomu, že to není jeho
povinnost, začne Jiří Adam z Dobronína s pomocí bakaláře Petra vyšetřovat.
Nezkrácená verze / 7 hod. 40 min.

Vlastimil Vondruška: Život ve staletích. 12. století
Pavel Soukup, Vlastimil Vondruška
TYM826-0

CD-MP3 / AK-FLTS21
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Běžný život, kultura, náboženství nebo umělecké předměty z období 12. století. V prvním
dílu svého cyklu Život ve staletích popisuje autor životní styl lidí, a to v tom nejširším
smyslu slova. Co víme o 12. století? Třeba to, že se v Evropě začal pomocí destilace vyrábět
alkohol, byla pravděpodobně sepsána Kosmova kronika česká, byly založeny řády Templářů
a Premonstrátů, vznikl gotický sloh, byl vynalezen střelný prach a také proběhla první doložená chřipková epidemie.
Nezkrácená verze / 9 hod. 30 min.

Howard Phillips Lovecraft: Povídky / Jiří Schwarz, Otakar
Brousek ml., Lukáš Hlavica, Aleš Procházka, Jan Vondráček
TYM822-0

2CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Howard Phillips Lovecraft patří k zakladatelům moderně pojatého hororu. Jeho znakem
je hutná a zlověstná atmosféra, vypilovaná k dokonalosti. Knižní výbor Lovecraftových
povídek, podle kterého byla audiokniha natočena, vyšel v moderním překladu Milana Žáčka
a obsahuje definitivní verze povídek, které po důkladném studiu rukopisu rekonstruoval
největší současný znalec Lovecraftova literárního odkazu, americký editor S. T. Joshi.
Nezkrácená verze / 22 hod. 36 min.

Miloš Urban: Továrna na maso / Jan Kolařík
TYM867-0

CD-MP3 / AK-FLTS3B
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 10/2022
MLUVENÉ SLOVO

Jatka v pražských Holešovicích, jinak také továrna na maso. Právě tam pracuje hlavní postava románu inženýr Leon Hebvábný. S ním poznáme pražskou periferii, kabaret i kriminálku.
Největší jatka ve střední Evropě jsou neohrozitelná a jejich pověst čištěná a bělená Leonovým šarmem a důvtipem. Tu ale přijde do podniku nová zaměstnankyně a obrátí Leonův
svět naruby.
Nezkrácená verze / 10 hod. 48 min.
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V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Yann Martel: Pí a jeho život / Matouš Ruml
TYM520-0

2CD-MP3 / AK-FLL / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022

O chlapci, který v sobě objevil tygra. Po tragickém ztroskotání japonské nákladní lodi
Tsimtsum, převážející majitele zoo s rodinou i jeho zvířata z Indie do Kanady, se na
rozbouřené hladině Tichého oceánu pohupuje osamělý záchranný člun. Jeho posádku
tvoří čtyři divoká zvířata a jeden chlapec…
Nezkrácená verze / 13 hod. 57 min.

MLUVENÉ SLOVO

Joseph Conrad: Srdce temnoty / Jan Hájek, Jan Vlasák
TYM676-0

CD-MP3 / AK-FLTS1 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2022

Absolutní zážitek z démonického příběhu. Kultovní dílo anglického spisovatele polského
původ, vlastním jménem Józef Teodor Konrad Korzeniowski, o putování námořníka
Charlese Marlowa do nitra temného kontinentu i temnoty lidské duše a jednoho
ze stěžejních literárních děl 20. století.
Nezkrácená verze / 4 hod. 38 min.

MLUVENÉ SLOVO

DVD společnosti Bonton a.s. nově v distribuci
KAT. ČÍSLO

ČÁROVÝ KÓD

TITUL

FORMÁT

KATEGORIE

DPH

N01550

8595165353631

Bob a Bobek na cestách 1

DVD

BGL2

21 %

N01551

8595165353648

Bob a Bobek na cestách 2

DVD

BGL2

21 %

N01552

8595165353655

Bob a Bobek na cestách 3

DVD

BGL2

21 %

N01553

8595165353662

Bob a Bobek na cestách 4

DVD

BGL2

21 %

N01554

8595165353679

Bob a Bobek na cestách 5

DVD

BGL2

21 %

N01640

8595165355253

Brak

DVD

BGL2

21 %

N01642

8595165355277

Faunovo velmi pozdní odpoledne

DVD

BGL1A

21 %

N01578

8595165353907

Jak chutná smrt

DVD

BGL2

21 %

N01570

8595165353822

Jak si zasloužit princeznu

DVD

BGL2

21 %

N01581

8595165353938

Ještě větší blbec, než jsme doufali

DVD

BGL2

21 %

N01851

8595165358681

Nahota na prodej (remasterovaná verze)

DVD

BGL2

21 %

N01571

8595165353839

Nesmrtelná teta (remasterovaná verze)

DVD

BGL1A

21 %

N01559

8595165353716

Pat a Mat 1

DVD

BGL2

21 %

N01560

8595165353723

Pat a Mat 2

DVD

BGL2

21 %

N01561

8595165353730

Pat a Mat 3

DVD

BGL2

21 %

N01562

8595165353747

Pat a Mat 4

DVD

BGL2

21 %

N01563

8595165353754

Pat a Mat 5

DVD

BGL2

21 %

N01565

8595165353778

Pat a Mat 7

DVD

BGL2

21 %

N01567

8595165353792

Pat a Mat 1-4

4DVD

MDL

21 %

N01639

8595165355246

Početí mého mladšího bratra

DVD

BGL1

21 %

N01580

8595165353921

Potkal jsem ho v ZOO

DVD

BGL1

21 %

N01577

8595165353891

Requiem pro panenku (remasterovaná verze)

BD

BGL

21 %

N01576

8595165353884

Requiem pro panenku (remasterovaná verze)

DVD

BGL1

21 %

N01573

8595165353853

Tankový prapor (remasterovaná verze)

DVD

BGL2

21 %

NOVINKY
Z MINULÉ NABÍDKY
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4 Tenoři
Láska prý

SU6764-2

CD / FLTS4 / DPH 21 %

Vladimír Mišík
ETC...3

Trautenberk
Vzpoura kanců

PB2022-666

CD / FLTS1 / DPH 21 %

Olympic
Okno mé lásky / Originální
nahrávky ze stejnojmenného
muzikálu

099925676926
099925676919

099925677220
099925677213

SU6769-2/1

SU6772-2/1

CD / FLTA / DPH 21 %
LP / FLTS2A / DPH 21 %

Flamengo Reunion
Session
Live

SU6771-2

CD / FLTS / DPH 21 %

Vlasta Chramostová
Zuzana Stivínová
a Václav Jílek

SU6640-2

2CD-MP3 / AK-MDL / DPH 10 %

Hana Doskočilová:
Diogenes v sudu,
Damoklův meč
Matouš Ruml

SU6658-2

CD-MP3 / AK-FLT1 / DPH 10 %

2CD / MDS1A / DPH 21 %
LP / FLTS / DPH 21 %

Milan Kundera: Nevědění
Radúz Mácha

SU6666-2

CD-MP3 / AK-FLTS31 / DPH 10 %

Nejznámější
konspirační teorie
Pavel Rímský

SU6665-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %

Josef Beneš: Kompletní
smyčcové kvartety
Kvarteto Martinů

SU4320-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
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VÁNOČNÍ TIPY

Karel Gott
Bílé Vánoce
NOVINKA

Marta Kubišová
a bratři Ebenové
Adventní písně a koledy
NOVINKA

099925676629
099925676612

099925676728
099925676711

SU6766-2/1

SU6767-2/1

CD / FLTS / DPH 21 %
LP / FLTS2 / DPH 21 %

111 vánočních koled

CD / FLTA / DPH 21 %
LP / FLTS1 / DPH 21 %

Zlaté vánoční hity

NOVINKA

SU6770-2

3CD / BGS3 / DPH 21 %

Lucie Bílá
Bílé Vánoce Lucie Bílé
Živák

SU6736-2

CD / MDT3 / DPH 21 %

Lucie Bílá
Bílé Vánoce Lucie Bílé

099925672324
099925672317

SU6723-2/1

CD / FLTS4 / DPH 21 %
LP / FLTS1 / DPH 21 %

Karel Gott
Vánoce ve zlaté Praze

SU6351-2

CD / FLS / DPH 21 %

Dagmar Pecková
Musica Bohemica
Exaltatio / Vánoční koledy

SU4285-2

CD / FLTS2B / DPH 21 %

SU6008-2

CD / FLTS4 / DPH 21 %

Karel Svoboda
Tři oříšky pro Popelku
Filmová hudba – komplet

SU6546-2

CD / FLTS / DPH 21 %

Štefan Margita
X MAS

SU4201-2

CD / FLTS2B / DPH 21 %

NOVINKY
VÁNOČNÍ TIPY
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Zlaté vánoční album

SU6397-2

2CD / MDL / DPH 21 %

Pražští madrigalisté
Vánoční koledy

SU4192-2

CD / MDT3 / DPH 21 %

Boni pueri
Nejkrásnější koledy

SU3933-2

CD / MDL1A / DPH 21 %

České vánoční koledy

SU3894-2

CD / MDL1A / DPH 21 %

Divadlo S+H
Hurvínkovy veselé Vánoce

SU6459-2

CD / MDT3 / DPH 21 %

24 vánočních hitů

SU6570-2

CD / MDT3 / DPH 21 %

Bambini di Praga
Merry Christmas

SU4067-2

CD / MDT3 / DPH 21 %

Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční

SU3658-2

CD / MDT3 / DPH 21 %

Popelka a další pohádky

SU6475-2

CD / AK-MDT3 / 10 %

Večerníček vypráví
vánoční pohádky

SU6615-2

CD / FLS / DPH 21 %

HITPARÁDA SUPRAPHONU ŘÍJEN 2022
POP / COUNTRY / ROCK
1

MLUVENÉ SLOVO

Hana Zagorová

Miloš Kopecký

SU6748-2

SU6667-2

100+20 písní
1968–2020

Známá i neznámá
tvář

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Mysliveček:
Houslové
koncerty
komplet

Dunaj

Za vodou

ANI109-2/1

Shizuka Ishikawa
SU4298-2

2

4 Tenoři

Láska prý

SU6764-2

3

Hana Zagorová

Já nemám strach
SU6539-2/1

Milan Kundera:

Nevědění
Radúz Mácha
SU6666-2

21 nejhezčích
českých pohádek
SU6668-2

Karel Ančerl
Live Recordings
SU4308-2

Hana Zagorová

Legenda
Málokdo ví
(kniha+DVD+CD)
9788074040559

Brahms: Kvintety
op. 34 & 111

Pavel Haas
Quartet
B. Giltburg, P. Nikl

Karel – film
KGA001

SU4306-2
4

Hana Zagorová
Štefan Margita

Konečně společně
SU6717-2/1

5

Vladimír Mišík

ETC...3

SU6769-2/1

6

Karel Gott

80/80
Největší hity
1964–2019

Ivan Moravec
Portrait
SU4290-2

Trautenberk

Karel Čapek: Dětem
SU6659-2

Wolfgang Sawallisch
in Prague
SU4140-2

ECT393
Četnické humoresky
2. řada

Nejznámější
konspirační teorie

Dominik
Wollenweber
The Art
of English Horn
SU4303-2

Radůza

Lilium mezi trním
Michna: Česká
mariánská muzika

Četnické humoresky
3. řada
ECT394

Helena Doskočilová:
Diogenes v sudu,
Damoklův meč

Matouš Ruml

Pavel Rímský
SU6665-2

Pavel Bobek

Kristina Hlaváčková:

SU6765-2/1

SU6660-2

Veď mě dál,
cesto má

PB2022-666

SU6658-2

SU6561-2

7

Vzpoura kanců

Ono samo se to...
Vanda Hybnerová

Hana Blažíková,
Collegium Marianum

Nebe je odemčené
RR11

SU4317-2
8

Flamengo
Reunion Session

Vlasta Chramostová

SU6771-2

SU6640-2

Live

9

Karel Gott

Bílé Vánoce

SU6766-2/1

Zuzana Stivínová
a Václav Jílek

Irena Dousková:
Konec dobrý

Jan Vondráček,
Eva Hacurová
SU6671-2

10

Marta Kubišová
a Bratři Ebenové

Adventní písně
a koledy
SU6767-2/1

Evžen Gogela
& Ivo Macharáček:
Tajemství staré
bambitky 2

Veronika Khek
Kubařová
SU6663-2

Kabeláč:
Mysterium času

SOČR, Marko
Ivanović
SU4312-2

Smetana: Má vlast

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
SU4255-1

Novák: Klavírní
koncert, Toman
a lesní panna

Jan Bartoš, SOČR,
Jakub Hrůša
SU4284-2

OBJEDNÁVKY PRO ČESKOU REPUBLIKU FERMATA, a.s., tel. (+420) 326 901 397, e-mail: supraphon@fermata.cz
OBJEDNÁVKY PRO SLOVENSKO SPINAKER s. r. o., tel. (+421) 258 247 354, e-mail: objednavka@spinaker.sk, info@spinaker.sk
KONTAKT SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 600, e-mail: obchod@supraphon.cz, promo@supraphon.cz
WWW.SUPRAPHON.CZ I YOUTUBE.COM/SUPRAPHON I FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

Vltava
Spass muss
immer sein
100P056
100P057

Četnické humoresky
1. řada
ECT390

Devadesátky
ECT387

