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Populární úderka, singl i další
novinky představí samozřejmě
také naživo v rámci podzimního
Hledání IDentity tour.

CD SU 6296-2
KATEGORIE: FLT
DOPORUČENÁ MOC: CD 299,- Kč
VYCHÁZÍ: 2. 10. 2015

Nové album skupiny Škwor přichází v době,
kdy se pražský rockový kvartet díky
poslednímu studiovému albu Sliby & Lži,
vloni vydanému koncertnímu záznamu 15 let
– Praha Incheba Arena a hlavně řadě
vyprodaných koncertů stává zásadní akvizicí
domácí rockové scény.
Dokazuje to ostatně i pilotní singl Kolikrát...,
jenž předznamenává vydání novinky
pojmenované Hledání IDentity a doprovází jej
i atmosférický černobílý videoklip.
„Název desky tak nějak vyplynul z mého
momentálního rozpoložení, to všechno se
logicky promítlo i ve většině textů. Myslím,
že můžu mluvit i za kluky, když řeknu, že
vlastně hledáme, nikdy jsme nepřestali
a budeme hledat dál, dokud nás smrt
nerozdělí,“ komentuje jméno nového
v pořadí již osmého řadové alba Škworu
frontman Petr Hrdlička.
PŘ
O náladě alba může leccos naznačit
právě první singl. Ten se nese
v osvědčeném a již lety prověřeném
kapelním hudebním modelu, díky
kterému má Škwor jasně definovaný
vlastní hudební trademark. Poctivý

rockový základ s čitelnou melodickou linkou,
ale v naprosto současném zvukovém kabátě.
Nové album opět vzniklo ve vlastní produkci
kapely a za výrazného zvukového dohledu
producenta a kytaristy Lea Holana. Nechybí
klasické „škwoří vypalovačky“ jako singlová
Kolikrát..., titulní Hledání IDentity, ironické
Zprávy, které s nadhledem komentují
současný svět medií, podobně jako Jeden
svět nestačí a další.
Na druhou stranu fanoušci nepřijdou ani
o baladické skladby jako Milionu hvězd se
ptáš, Máme tu problém či Jizvy na duších,
která bude určitě patřit k největším hitům
alba a naváže na poslední velký hit kapely
Síla starejch vín.

IPOMÍNÁME
CD+DVD SU 6220-2

KATEGORIE: FLTS
DOPORUČENÁ MOC:
CD+DVD 349,- Kč

TONYA GRAVES
BACK TO BLUES

Zamilovaná do Blues!
Tonya Graves – Back To Blues.

CD SU 6304-2
KATEGORIE: FLTS
DOPORUČENÁ MOC: CD 329,- Kč
VYCHÁZÍ: 16. 10. 2015

Tonya Graves se na svém druhé sólové
album vrací k milovanému žánru a vlastním
hudebním kořenům. Příznačně pojmenované
album Back To Blues je ale i oslavou
nezapomenutelného umění skladatelů
a interpretů, kteří utvářeli základy moderní
populární hudby. K nerezavějícím
písničkovým láskám.
Osobitým způsobem nazpívala proslulé
songy, jež propojila stylovostí blues. Vzniklo
tak speciální album, jímž se Tonya rozhodla
vzdát poctu tomuto specifickému
hudebnímu žánru, který dal přímý základ
jazzu, ragtimu, rock and rollu, rocku, ale
i country. Písně pro Back To Blues vybírala
nejen podle toho, co pro ni osobně
znamenají, ale i podle svých zvláštních
vzpomínek, které jí pomáhaly vtisknout
do jednotlivých melodií vlastní tvář.
Back to Blues vzniklo v produkci
PŘ
Lukáše Martinka a mimo doprovodné
kapely Tonyi se na něm podílelo hned
několik atraktivních hostů, včetně

věhlasného pianisty Ondřeje Pivce či jednoho
z nejlepších domácích instrumentalistů
Josefa Štěpánka.
Mezi autory a původními interprety písní,
jež si Tonya Graves vybrala na album Back
To Blues, nechybí Muddy Waters
přezdívaný jako otec Chicago blues, ale
také rhythm and bluesová královna Big
Mama Thornton, jazzová diva Etta James
i jeden z nejvlivnějších kytaristů v historii
rockové hudby Jimi Hendrix, též Jimmy
Reed, který byl jako jeden z prvních uveden
do Blues Hall of Fame. Pro někoho možná
překvapivě si Tonya vybrala i úspěšnou
písničku countryové superstar Dolly Parton
a nemohla ve svém výběru opomenout ani
píseň z repertoáru geniálního Ray
Charlese.

IPOMÍNÁME
CD SU 6045-2

KATEGORIE: FLT
DOPORUČENÁ MOC:
CD 299,- Kč
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TATA BOJS
A/B

Nové řadové album po více
než čtyřech letech!

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
G2 – ACOUSTIC STAGE

CD SU 6281-2
KATEGORIE: FLTS1
DOPORUČENÁ MOC: CD 349,- Kč
VYCHÁZÍ: 9. 10. 2015

Celkově deváté řadové a první v druhém
čtvrtstoletí existence Tata Bojs – to je zbrusu
nové album s mnohoznačným názvem A/B,
jímž kapela navazuje na loňský dvojsingl
Strana A. Na novinku si fanoušci museli
počkat dlouhé čtyři roky a jak už napovídá
samotný obal, obsahuje hodně barevné
hudební chutě, které skýtají nejedno
překvapení, včetně mnoha zajímavých hostů
a dokonce Mardošova hlavního „pěveckého
partu“ v jedné z písní.
Sama kapela označuje album za popovou
desku, na níž se inspirovala mimo jiné
i „současným osmdesátkovým zvukem“.
Nenechte se však zmást, nic z výše
zmíněného neznamená v případě Tatáčů
žánrové kotrmelce nebo nájezd do středního
proudu! Jak jsme zvyklí, kapelu stále zdobí
především chytrá hravost a určitá lehkost
jak v textech, tak ve zvuku. Napovídá tomu
mimo jiné fakt, že na albu čítajícím celkem
třináct nových písní zazní například samply
z komunikace letu kosmické lodi Apollo 13
nebo z vysílání stanice Hlas Ameriky.
Uslyšíte ale také například skvostnou trubku
Oskara Töröka v závěrečné skladbě Noční
linky, Yellow Sisters hned v několika písních,
nechybí již tradiční Parťákovy smyčce,

CD/DVD SU 7130-9
KATEGORIE: FLT
DOPORUČENÁ MOC: CD/DVD 329,- Kč
VYCHÁZÍ: 23. 10. 2015

Neuběhlo ani půl roku od G2 Acoustic Stage
populárního zpěváka, klavíristy a skladatele
Ondřeje Brzobohatého v pražském Retro
Music Hall a jeho fanoušci i příznivci celé
série hudební stanice Óčko se dočkali vydání
záznamu tohoto nevšedního koncertu v setu
DVD+CD.
Titul nabídne intimní atmosféru, kdy
přítomní diváci byli Ondrovi a jeho
doprovodné kapele doslova na dosah ruky.
Koncert otevřel světově proslulý evergreeny
What a Wonderful World, na nějž již plynule
navázaly songy z Ondřejova platinového alba
Identity a další písně. Nechybělo ani
překvapení v podobě speciálních hostů.
Jedním z nich byl slovenský zpěvák
a kytarista Peter Cmorik, se kterým Ondřej
zazpíval česko-slovensky duet Vietor, jednu

Jedinečný koncertní zážitek
na CD a DVD!

youtube.com/supraphon

Doubravánek a nebo dav z letošního
vystoupení Tata Bojs na Colours of Ostrava,
jenž má velký prostor v bonusové písni
Národní.
Možná nečekaní a překvapiví hosté jsou pak
dvě legendy – Jan Burian a Marek Eben.
Tihle dva si zahostovali v písni Rubik
a Kubrick, popisující setkání dvou géniů
moderní doby na dekadentní party.
Na albu se nachází také písničky z již loni
vydaného singlu Strana A, tedy S ní
a Antikvariát, ta ovšem ve zcela novém mixu
a s nově nazpívaným vokálem.
Speciální zmínku si pak zaslouží píseň Běžec,
jejíž pěvecký part s ohledem na autenticitu
Milan nazpíval a natočil na mobilní telefon při
skutečném běhu. Samotná Rubikova kostka
se pak výrazně promítla i do vizuálního
konceptu alba.
Obal se – jak už to u Tata Bojs bývá –
samozřejmě promítne i do dalších vizuálů
souvisejících s novým albem. Tedy mimo jiné
i do podoby koncertů nadcházejícího Od A do
B Tour, které odstartuje 30. října a bude čítat
celkem 13 zastávek včetně koncertu 12. 11.
v pražském Foru Karlín, kde bude novinka
slavnostně pokřtěna.

sólovou píseň přidal samotný Peter. Úplnou
premiérou pak bylo společné živé vystoupení
s Johny Machettem v jejich letošním hitu
Spasitelé.
Ondřej Brzobohatý – G2 Acoustic Stage
vychází rok a půl od vydání autorského alba
Identity, jež velice rychle po svém vydání
získalo zlatou i platinovou desku. Identity
patří mezi nejúspěšnější hudební debuty
posledních let a Ondřej Brzobohatý s ním
slavil úspěch i v rámci velkého koncertního
turné, se kterým vystoupil již v padesáti
městech po celé republice.
Zcela nevšedním dárkem pro příznivce
Ondřeje Brzobohatého pak bude série osmi
koncertů Symphonicum Tour 2015, které
se uskuteční v průběhu listopadu.

What a Wonderful World • Nevím • Dům, kde se přestalo žít • Věštkyně • Epilog • Vietor –
duet: Peter Cmorik & Ondřej Brzobohatý • Premýšľam nad tebou – zpěv: Peter Cmorik
• Tenkrát • Identity • Spasitelé – rap: Johny Machette & zpěv: Ondřej Brzobohatý • Správci
osudů • And The Oscar Goes To • Šestej pád • Sedm • Markýza andělů

facebook.com/Supraphon
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MARTHA A TENA ZLATÁ KOLEKCE

To nejlepší a mnohem víc: 73 hitů a objevů,
včetně dvacítky písní poprvé na CD!

3CD SU 6303-2
KATEGORIE: BGT

Jsou to vlastně sestry Elefteriadu,
k připomenutí však určitě stačí jen křestní
jména! Nová kompilace je výborným shrnutím
jejich úspěšné kariéry, neboť nevynechává
velké hity, ale nabízí i řadu písniček
doplňujících profil do maximální kompletnosti.
Původem Řekyně, muziku však tvořily
zejména v Brně, Praze či Bratislavě. Tento
stylově pestrý výběr ukazuje na speciálnost
jejich bigbítového období druhé poloviny 60.
let, atraktivitu spolupráce s brněnskými
kapelami A. Sigmunda či J. Sochora,
výjimečnost bigbandových nahrávek
i unikátnost převodu řeckých originálů do
našich končin. Mohly se při tom opřít
především o dva nádherné, sólově jasně
poznatelné a zároveň k sobě dokonale pasující
hlasy lehce exotického typu. Měly dobré
hudební a produkční spolupracovníky v oboru
popu, vylepšeného prvky swingu, soulu, jazzu

DOPORUČENÁ MOC:
3CD 399,- Kč
VYCHÁZÍ: 2. 10. 2015

nebo folklóru. Byly úspěšné na festivalech,
často vystupovaly v televizi a koncertovaly, ale
nesemlela je mašinérie hudebního průmyslu.
V současnosti z pódia nabízejí spokojeným
posluchačům jak sadu jejich nejznámějších
songů, tak milované řecké, sluncem
prozářené i dramatické melodie: to všechno tu
najdete v mohutném počtu.
Celkem 73 písniček, z toho více než dvacítka
vůbec poprvé na CD. Licenční spolupráce,
umožňující předložit reprezentativní podobu
kariéry Marthy a Teny. Nový remastering zvuku,
posunující nahrávky z několika dekád do
společné současné kvality. Obsažný booklet
s fotografiemi a textovými ohlédnutími.
Kompilace s oprávněným označením za
definitivní. Příjemné poslouchání kvalitní
muziky na mnoho způsobů, sjednocené
originálními hlasy.
www.martha-tena.net

CD 1 • Zpívám si jen tak • Srdce na dlani • Rej nočních duchů • Svět se mi rájem stal • Hrej dál • Zpívej tu píseň kouzelnou • Unavená socha • Jadą wozy kolorowe
• Kde se hvězdy očím ztrácejí • Náměstí • Nejdelší most • Táto, pojď si hrát • Od zítřka máme dovolenou • Tři džbánky • Tohle boogie-woogie • Tento týden v pátek
• Račte vstoupit dále • Zlatý květ • Noční cesta velkoměsta • Hrejte swing • Dvě plus jeden • Dotěrný vítr • Létání bez křídel • Hotel Svět • A desky dál stárnou • Proč
přicházíš tak pozdě, lásko • CD 2 • Dál než slunce vstává • Kolem páté • Bílej dům • Přijď • Sulejmon • Talisman • Půlnoc je pro mne ránem • Kdybych měla solnej důl
• Večerní ukolébavka • Svatojánská pouť • Jen housle pláčou dál • Je to on • Jako babí léto • Modré království • Albatros • Počítáme do sta • Velká cena • Znám tichej
kout • Vítám slunce ranní • Polárka & Dežo Ursiny • Kluci na motorkách • Zpívá zvon • Modravé svítání • Tahleta píseň (I've Got The Music In Me) • CD 3 • Bílá skála
(I Mortes) • Mana mu ke Panagia (Matko moje a Panno Marie) • Pedia tu Pirea (Děti z Pirea) • Ola kala (Všechno je dobré) • To palikari echi kaimo (Chlapec je smutný)
• Kokino garifalo (Červený karafiát) • Onira mu, agoria mu (Sny moje, mí mládenci) • Chorepsete, chorepsete (Do kola, do kola) • Odysseas (San ton Odyssea)
• Tu andra tu pola vari (Je to muž) • Mikro mu alfavitari (Můj malý slabikáři) • Zilia mu (Žárlivost) • Milise mu (Promluv na mě) • Pefti vrochi (Padá déšť) • Chelidoni
jiasu (Nazdar, vlaštovko) • Apopse stis Akrojialies (Pojď, ukážu ti, jaký je život) • Tango (Jia Ena Tango) • Thalassino tryfili (Mořský trojlístek) • Pio kali i monaxia
(Lepší je samota) • Ena Tragudi Ap’ T’ Algeri (Píseň z Alžíru) • Řecké slunce (Matia vurkomena) • Me t’aspro to mantili (Bílý šátek) • Dirlada (Oh, Dirlada)

MIREK HOFFMANN
(GREENHORNS/ZELENÁČI) 80

4CD SU 6305-2
KATEGORIE: BGS
DOPORUČENÁ MOC: 4CD 399,- Kč
VYCHÁZÍ: 2. 10. 2015

Hudební bilance legendy české country – Mirka
Hoffmanna. Osmdesáté narozeniny tohoto
zpěváka, textaře a skladatele jsou příležitostí
pro vydání výběrového čtyřalba, které lze
s nadsázkou označit za kroniku české country
uplynulých čtyřiceti let. Mirek Hoffmann patří
k zakladatelům tohoto žánru u nás. Od roku
1970 působil ve skupině Greenhorns/Zelenáči
a společně s Michalem Tučným, Tomášem
Linkou, Janem Vyčítalem a dalšími
spoluurčoval vývoj domácí „western music“.
Ceněn je zejména jako autor zásadních českých
country textů – Divnej smích, Vůz do Tennessee,
Tom Dooley, Dívka s vlasem medovým, Hej, Joe,
Žlutá kytka.
Osmdesát hitů Mirka Hoffmanna zahrnuje
tituly, které on sám nazpíval se skupinami
White Stars, Greenhorns a Zelenáči.
Hoffmann se v roce 1969 podílel na

legendárním albu Písně amerického západu.
Šlo o vůbec první dlouhohrající (LP)
gramofonovou desku v žánru country hudby,
zpívanou v českém jazyce a interpretovanou
předními českými soubory Zelenáči
(Greenhorns), White Stars a Spirituál kvintet.
Dodnes je uvedený projekt považován za perlu
ve svém žánru a po čtyřiceti letech se dočkal
i albového pokračování. Ještě v roce 1970 se
Mirek Hoffmann stal členem skupiny
Greenhorns, přejmenované později na
Zelenáče. S tímto souborem je pak spjata jeho
více než čtyřicetiletá hudební kariéra. Prosadil
se především jako textař, ale i jako zpěvák
a skladatel. Od devadesátých let vydával se
skupinou Zelenáči (původně Noví Zelenáči) řadu
alb s podtitulem „Příběhy“. Texty psal i pro další
interprety – Věru Martinovou, Hanu Horeckou,
Petru Černockou či Taxmeny.

Osmdesát velkých českých country hitů!
CD 1 • Proklatej vůz • Poslední hrana • Oranžový expres • Poslední den • Šest dní na silnici • Neváhej • Blues hvízdavého vlaku • Poslední sklenka • Divnej smích
• Bílá kytka • Den se chýlí • Jižní vlak • Čekání • Netoužím po lustrech z křišťálu • Táta můj mi říkal • Království za koně • Jó, to byl den • Bylo jí sedmnáct
• Sto mil od Detroit City • Truck jménem In The Mood • CD 2 • Oranžovej drak • Blues toulavého šoféra • Z cesty dlouhý se zas vracím • Historie téhle káry • Čekání
na vlak • A slunce pálí jen • Odvolejte kněze z cesty • Balada o Boot Hill • Žádnej vlak • Kovbojův stesk • Jižní vítr • Žloutnou už trávy • Dám si přes rameno pingl
• Co se bude dít • Vůz do Tennessee • Tom Dooley • Bílej sníh • Zátoka • Světice ze Spoker Hill • Bída s nouzí • CD 3 • Dívka s vlasem medovým • Kam tě žene
proud • Pastor z Little Fort • Bam-Bam-Bam • Pláně s trávou zelenou • Hej, Joe • Zlatý klíč • Prcek Joe • Černá barva smůly • Tam za divokou řekou • U silnice E-55
• Zlaté hodinky • Byl jsem v country nebi • Nejhezčí holku si brát • Kytku růží jsem jí dal • Tisíc čárek • Poslední přání • Kuchař z Fowler's Bay • Chceš si vzít
chlapa • Mám kovboje cejch • CD 4 • Za Modrou horou • Mexická holka • Adieu, amore • Moje Austrálie • Vrať se, chlapče, kde jsi žil a rost • Muž, který to risknul
• Já a můj pes • Kněz z Clevelandu • V buši je domov můj • Bohatej farmář • Mantl John • Chvíli jsem postál • Bůh mi sílu dej • Do mraků píšu ti • Oú, to se někdy
stává • Vem si chlapa od koní • Tak to chodí ve světě • Byl cejtit krchovem • Anděl strážný • Denverskej sál
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CD/DVD SU 6311-2

VĚRA ŠPINAROVÁ & PETRA JANŮ
LIVE V LUCERNĚ

KATEGORIE: FLTS
DOPORUČENÁ MOC: CD/DVD 349,- Kč
VYCHÁZÍ: 16. 10. 2015

Dva skvělé hlasy, dvě pódiově suverénní
zpěvačky v jedinečném koncertním záznamu!
Vyprodané loňské společné turné vyvrcholilo
v pražské Lucerně. Nyní dostáváte k dispozici
zvukovou a obrazovou připomínku této
mimořádně energické i hudebně vydatné
dámské jízdy.
Dvacet skladeb na CD a dvacet čtyři na DVD
jsou přehlídkou těch největších hitů
a nejdůležitějších písní kariéry obou
vynikajících interpretek. Samostatně
s kapelami Adam Pavlík Bandem a Golemem
– i společně se dočkáte nejúspěšnějších
melodií pro různorodě mimořádné vokály.

V obrazovém podání navíc oceníte vervu
ostravské Věry i pražské Petry a spolehlivost
doprovodných kapel v repertoáru soulovém,
bubble-gumovém, rockovém i baladickém.
Nechybí tu Špinarové Meteor lásky, Raketou
na Mars, Boogie nebo Jednoho dne se vrátíš,
ani Janů Motorest, Moje malá premiéra, Říkej
mi nebo Už nejsem volná, společný je pak
grandiózní závěr s To máme mládež a Proud
Mary. Skvělé písničky, umělecky i technicky
atraktivní záznam, stylový fotografický
booklet. Dokonalá vzpomínka pro návštěvníky
koncertů, radost pro všechny fandy.

Největší hity dvou pěveckých hvězd na koncertním CD a DVD!
Meteor lásky • Bílá Jawa 250 • Jdu spát někam jinam • A co teď • Je nám dáno • Má máma říká
• Kouzlo bílejch čar • Raketou na Mars • Boogie • Jednoho dne se vrátíš • Exploduj!!! • Motorest
• I Got Rhythm • Není nám už sedmnáct • Moje malá premiéra • Říkej mi • Už nejsem volná • Má pouť
• To máme mládež • Proud Mary

SKVĚLÝ SUPRAPHONSKÝ ROK
S PÍSNIČKÁŘI, FOLKEM, COUNTRY I SPIRITUÁLY!

CD SU 6286-2

3CD SU 6258-2

KATEGORIE: FLS
DOPORUČENÁ MOC: CD 279,- Kč

KATEGORIE: BGT
DOPORUČENÁ MOC: 3CD 399,- Kč

2CD SU 6264-2

KATEGORIE: MDS
DOPORUČENÁ MOC: 2CD 349,- Kč

youtube.com/supraphon

10 CD + 1 DVD SU 6282-2

KATEGORIE: BGS
DOPORUČENÁ MOC:

CD SU 6287-2

10 CD + 1 DVD 1 199,- Kč

KATEGORIE: MDT
DOPORUČENÁ MOC: CD 249,- Kč

CD SU 6298-2

2CD SU 6267-2

3CD SU 6295-2

KATEGORIE: MDT
DOPORUČENÁ MOC: CD 249,- Kč

KATEGORIE: MDS
DOPORUČENÁ MOC: 2CD 349,- Kč

KATEGORIE: BGT
DOPORUČENÁ MOC: 3CD 399,- Kč

facebook.com/Supraphon
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CD 8590233007751

EVA OLMEROVÁ
...JAK DYNAMIT

KATEGORIE: FLS
DOPORUČENÁ MOC: CD 279,- Kč
VYCHÁZÍ: 23. 10. 2015

Antisvěty • Noc jak dynamit • Železniční most • Červený klobouk • Divné zaměstnání • Jak se
jmenuje ta avenue • Napravení Jima Valentina • Zapovězená brána • Pierot • Cigaretový dým
• Mám prima nápad • Jen pár dní • Země fantazie • Divnej chlap • Nezoufej • instrumentálka
s vokálem Evy Olmerové • Jen jednou bylo včera • Druhý břeh • Já chci tančit blues • Podzimní
list • Vrásko • Už nemám co hrát • Co nevzal říční proud • Sebralala patrola prostitutku
• Do nočních lokálů • To naše mládí

VYDÁVÁ TOMÁŠ PADEVĚT
PROJEKT S PODPOROU OSA PARTNER

Eva Olmerová byla zpěvačkou s velkým
hudebním cítěním a ještě větším srdcem.
Neotřele a s obrovským nasazením
vstupovala do různých hudebních žánrů.
Každé písni vtiskla svou nespoutanou
osobnost. Bez nadsázky byla nepřeslechnutelná, posluchače strhla svým
typickým pěveckým výrazem. Kde se ocitla
Eva Olmerová, tam se něco dělo! Pamětníci
ji dodnes často přirovnávají k dynamitu.
Proto i název celé desky je parafrázován
z názvu jedné písně této nové kolekce Noc
jak dynamit, jejíž text napsala taktéž velmi
osobitá umělkyně Ester Krumbachová,
která je na desce zastoupena hned třemi
texty. Jistě zaujmou i písně z filmů Napravení
Jima Valentina, Flirt se slečnou Stříbrnou,
Čtyři vraždy stačí, drahoušku, Automat na
přání. Unikátní je protestsong Nezoufej,
který Eva Olmerová zazpívala pouze na
koncertu s názvem SONG 69.

LUCIE BÍLA / ARAKAIN
XXX

STREET69
DOKONALEJ SVĚT

DVD/KNIHA 8590233007768

CD 85902333007966

KATEGORIE: BGT
DOPORUČENÁ MOC: DVD/KNIHA 299,- Kč

KATEGORIE: MDS
DOPORUČENÁ MOC: CD 199,- Kč
VYCHÁZÍ: 2. 10. 2015

JIŽ VYŠLO

45minutový DVD dokument Lukáše Fronka zachycuje turné k 30. výročí
vzniku kapely Arakain v hlavní roli s Lucií Bílou. Je zabalený do barevné
fotografické knihy o 140 stranách.
DOKUMENT ZE ZÁKULISÍ PŘÍPRAV A PRŮBĚHU TURNÉ
ROZDĚLUJE 8 LIVE KLIPŮ:
Cornouto • Satanica • Ztráty a nálezy • V ruce svírám kříž • Dotyky •
Maraton • Zimní královna • Tygřice

06

Jde o unikátní výběr, z většiny dosud nikdy
nevydaných nahrávek Evy Olmerové (z let
1964–1993), objevených v sedmi různých
archivech.
Nezaměnitelný hlas Evy Olmerové v nich se
stejnou lehkosti zvládá různé hudební styly –
jazz, blues, šanson, country i staropražské
kuplety…
I v tomto případě se potvrzuje, že od Evy
Olmerové lze očekávat cokoliv, jenom ne
běžnou produkci.
Limitovaná edice, v nákladu 1500 kusů,
rozšiřuje pohled na tuto pozoruhodnou
osobnost české hudební scény, nejen
výběrem jejich neznámých nebo
zapomenutých nahrávek, ale i připomenutím
pěvecké mnohovrstevnosti umělkyně, která
odešla příliš brzy…

youtube.com/supraphon

Skupina Street69 vydává po třech letech své v pořadí třetí autorské album
s názvem Dokonalej svět. Již na první poslech je patrné, že se Street69
vrací ke svým poprockovým kořenům a elektroniku vyměnili
za přímočarost a melodické vokály. Na novém albu je 10 plně autorských
písní, ve kterých je ukrytá zpověď, nevěra, idea dokonalého světa i realita
všedních dní. Album udělá radost všem, kteří mají rádi moderní pop
a rádi tancují.

facebook.com/Supraphon
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VARIOUS PÍSNIČKY PRO CHVÍLE VZPOMÍNEK
CD 55231-2

KATEGORIE: BGT • DOPORUČENÁ MOC: CD 149,- Kč • JIŽ VYŠLO

Hudební výběr plný emocí pro chvíle, kdy schází
slova… Písničky pro posmutnělé dny, pro chvíle
loučení, stýskání a vzpomínek. Hudba má
zázračnou moc. Umí ovlivnit pocity a nálady.

Může nám taky pomoci v okamžicích, kdy se
nemáme chuť smát. Výběr známých českých
písní, které pomáhají překonat těžké chvíle.

Petr Spálený – Až mě andělé • Jiří Zmožek & Radoslav Brzobohatý – Tam u nebeských bran • Věra Martinová
– Ó, Pane náš • Michal Penk – Bílá noc • Jakub Smolík – Ave Maria • Marcel Zmožek – S láskou (Balada pro
Adélku) • Jakub Smolík & Viktorka Genzerová – Říkej mi táto • Michal Penk – Nestrojte svět do siluet
• Jiří Zmožek – Dvě slůvka • Jakub Smolík & Jiří Zmožek – Prý chlapi nebrečí • Jiří Zmožek – Slzy sedmi
bolestí • Viktorka Genzerová – Ráda vás mám • Jiří Zmožek & Marcel Zmožek – Už mi, lásko, není dvacet let
• Jakub Smolík – Roky bez mámy • Samson a jeho Parta – Jantarový komnaty • Jiří Zmožek & Marcel Zmožek
– To býval ráj • Marcel Zmožek a Josef Zoch – Až jednou setkáme se tam

MIROSLAV DONUTIL ČERNÍ BARONI Miloslav Švandrlík
MP3-CD 59557-2

KATEGORIE: FLT • DOPORUČENÁ MOC: MP3-CD 299,- Kč
VYCHÁZÍ: 9. 10. 2015

Reedice úspěšného titulu v podobě MP3-CD.
Legendární Černí baroni v podání Miroslava
Donutila! Jedno z nejslavnějších děl českého
humoru se konečně dočkalo velkolepé audio
podoby. Nikdo jiný než Miroslav Donutil nemohl
lépe oživit u mikrofonu postavy a postavičky
vojáků a „lampasáků“ kultovního Švandrlíkova
románu. Často bývají Černí baroni označováni za
úsměvnou knihu o neveselé době, neboť
připomínají smutně proslulé „pétépáky“
a chmurnou dobu padesátých let. Přesto se kniha
těší oblibě již několikáté čtenářské generace, a to

hlavně díky vtipu, nadhledu a humornému líčení
osudů vojína Kefalína, majora Terazkyho a dalších
příslušníků pomocných vojenských jednotek
Československé lidové armády. Zlidovělé hlášky
a oblíbené postavy jsou nejlepším důkazem
nadčasovosti této knihy. Miroslav Donutil vytvořil
ve filmové adaptaci Černých baronů nezapomenutelnou postavu poručíka Troníka a jako
herec má na svém kontě další komické role
všemožných velitelů, důstojníků a mužů
v zeleném. Jeho interpretace Černých baronů
je pro posluchače pravým požitkem!

KOŤATA
DVD 526579

KATEGORIE: BGL2 • DOPORUČENÁ MOC: DVD 99,- Kč • VYCHÁZÍ: 23. 10. 2015

„I nejmenší kočka je mistrovské dílo!“ Leonardo da Vinci.
Skvělá zábava pro celou rodinu! Unikátní DVD obsahuje
klipy koťat podmalované něžnou instrumentální hudbou.
Při jejich sledování budou nadšeni malí i velcí diváci.
Roztomilá koťátka vykouzlí úsměv na tváři nejen

milovníkům zvířat. Hrající si kočičí mláďata v trávě,
na koberci nebo v posteli… Čistá radost a legrace u Vaší
televizní obrazovky.

VLÁČKY A HRAČKY
DVD 526580

KATEGORIE: BGL2 • DOPORUČENÁ MOC: DVD 99,- Kč • JIŽ VYŠLO

Magický svět železničních a automobilových modelů.
Filmový výlet do světa železničních modelů.
Profesionálně natočená videa vytvářejí dokonalou iluzi
reálných železničních tratí, krajin a měst. Sledování
miniaturních lokomotiv a vagónů v pohybu je skvělým
zážitkem pro každého diváka tohoto DVD. Fascinující

youtube.com/supraphon

filmová projížďka úžasnými scenériemi s instrumentálním hudebním doprovodem. Další videa zachycují
automobilové modely na dálkové ovládání v terénu.
Zmenšeniny osobních i nákladních vozidel v akci!

facebook.com/Supraphon
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MUSICA PER ARPA
KATEŘINA ENGLICHOVÁ

CD SU 4185-2
NOVÁ NAHRÁVKA

KATEGORIE: FLTS
DOPORUČENÁ MOC: CD 329,- Kč
VYCHÁZÍ: 16. 10. 2015

Benjamin Britten Suita pro harfu, Klement Slavický – Musica per arpa*,
Ilja Hurník Tombeau de Köchel pour flute et arpe*, Miloslav Kabeláč Lamenti e risolini /
8 Bagatelle per flauto ed arpa*, Luboš Sluka Suita in modo classico per arpa sola*,
Jiří Gemrot – Trio pro hoboj, harfu a klavír*
Kateřina Englichová – harfa, Carol Wincenc (USA) – příčná flétna, Martin Kasík – klavír, Vilém Veverka – hoboj

Objevná, hravá i divoce krásná
harfa Kateřiny Englichové.

Odvaha – jeden z krásných rysů pozoruhodné
harfenistky Kateřiny Englichové. Její hledání ji
přivedlo k autorům 2. poloviny 20. století; řadu těch
děl premiérovala, některé jí autoři přímo věnovali.
Zapomeňte na romantický obraz krásné dámy jemně
se probírající strunami harfy, jejíž prázdné virtuosity
máte po chvíli už dost. Slavický, Hurník či Kabeláč
představují harfu jako dynamický a asertivní nástroj,
výrazově flexibilní a vyzývající k hledání. Inspirací jim
slouží forma francouzské suity (Sluka), chytlavá
Mozartova témata (Hurník) či barevné možnosti flétny

PAVEL ŠPORCL
BACH – SONÁTY A PARTITY

a harfy (Kabeláč). Pro mnohé bude překvapením,
kolik objevné, přitom krásné hudby pro harfu vzniklo
současně s Brittenovou Suitou v malé české kotlině.
Ve dvou skladbách je harfenistce partnerem
Američanka Carol Wincenc, vysoce ceněná
profesorka flétny na Juilliard School, a v Gemrotově
triu hobojista Vilém Veverka a klavírista Martin Kasík.
Pro ty, kdo se nebojí dosud nepoznaného, objevuje
Kateřina Englichová krásu dosud nepoznanou.
Tohle objevování stojí za poslech.
* světová premiéra

2CD SU 4186-2
NOVÁ NAHRÁVKA

KATEGORIE: MDT1
DOPORUČENÁ MOC: 2CD 429,- Kč
VYCHÁZÍ: 16. 10. 2015

Johann Sebastian Bach – Sonáty a partity pro sólové housle, BWV 1001–1006
Pavel Šporcl – housle
Jako vysokohorské štíty lákají horolezce ke zdolání,
i hudebníci potřebují své výzvy. Ta další, před kterou
se postavil Pavel Šporcl, se obrazně řečeno tyčí do
nebeských výšin. Bachovy Sonáty a partity pro sólové
housle už prověřily (nejen) techniku hezké řádky
houslistů. Houslové skladby bez basového doprovodu
byly spíše výjimečnou záležitostí a svou
mnohovrstevnatostí kladou na interpreta značné
nároky: ten musí technicky zvládnout a „umyslet“
současně hned několik paralelních linií – melodii,

akordický doprovod a často i témata vedená ve
vnitřních hlasech. Nádherná Ciaccona tvořící závěr
druhé partity patří svou délkou a propracovaností
k nejnáročnějším dílům světové houslové literatury.
Výzvu pro interpreta již tak dost velikou umocňuje
vědomí, že prvním interpretem těchto skladeb byl
sám Bach. Jeho už si nikdy neposlechneme.
Ale interpretace Pavla Šporcla bude jistě stát za
opakovaný poslech; technicky vytříbená, stylově čistá,
přinášející navíc něco osobitého a neopakovatelného.

Bachovy sonáty a partity – nejkrásnější výzva pro Pavla Šporcla!

IVAN MORAVEC
TŘÍKRÁLOVÝ RECITÁL / PRAHA 1987

2CD SU 4190-2
KATEGORIE: FLL
DOPORUČENÁ MOC: 2CD 449,- Kč
VYCHÁZÍ: 16. 10. 2015

Dosud nevydaný záznam koncertu z pražského Rudolfina: Johann Sebastian Bach
Chromatická fantasie a fuga d moll BWV 903, Wolfgang Amadeus Mozart Sonáta č. 13
B dur K 333 (315c), Ludwig van Beethoven Sonáta č. 14 c moll "Quasi una fantasia"
op. 27/2 ("Měsíční"), Fryderyk Chopin Mazurka cis moll op. 50, Nokturna Fis dur op.
15/2 a Des dur op. 27/2, Balada č. 4 f moll op. 52. ENCORE: Fryderyk Chopin Mazurka
cis moll op. 63/3, Claude Debussy Clair de lune ze Suite bergamasque
Ivan Moravec – klavír

DOSUD NEVYDANÁ
NAHRÁVKA / LIVE

Tato živá nahrávka Ivana Moravce z pražského
Rudolfina měla poprvé vyjít u příležitosti jeho 85.
narozenin. Dosud nevydaný snímek byl po 28 letech
objeven v supraphonském archivu a stihl ještě projít
Mistrovou nekompromisní autocenzurou. Bach,
Mozart, Beethoven, Chopin i Debussy zde mají
všechny parametry jeho vrcholných nahrávek –
technickou dotaženost v detailech, důsledně

promyšlenou architekturu i vzácnou vnitřní životnost.
Mistrovství Ivana Moravce je ještě umocněno
neopakovatelnou atmosférou živého koncertu.
Zdejší životní pouť tohoto velkého pianisty 20. století
a výjimečného člověka se však v červenci 2015
uzavřela. Tato nahrávka nám tak zůstává jako jeho
poslední vzkaz a zpráva o kráse.

Dosud nevydaný recitál Ivana Moravce – připomínka velkého pianisty 20. století.
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KAREL ČAPEK
PUDLENKA ANEB MĚL JSEM PSA A KOČKU

CD SU 6404-2
KATEGORIE: MDT
DOPORUČENÁ MOC: CD 249,- Kč
VYCHÁZÍ: 16. 10. 2015

Čte Marek Eben
Karel Čapek, velký milovník zvířat, lidí
a rostlin, byl také velký pozorovatel a glosátor.
Zvířata, která se stala nedílnou součástí jeho
života, byla proto častým námětem jeho
literárních črt. Psal o nich s pochopením,
láskou, humorem a vtipem. Ve fejetonu Pes
a kočka Čapek vystihuje povahu obou zvířátek
obecně: „Kočka je trochu estét. Pes je jako
obyčejný člověk. Nebo jako tvořivý člověk. Je
v něm něco, co se obrací k někomu druhému,
ke všem druhým; nežije jen sobě… Zkrátka
pes potřebuje povzbuzujícího kontaktu
s druhým, aby si hrál… Naproti tomu kočka si
také zahraje, když jí k tomu dáte podnět, ale
dovede si hrát, i když je sama. Hraje si jen pro
sebe, samotářsky a nesdílně… Kočka se baví
sama pro sebe. Pes chce jaksi bavit toho
druhého… Kočka je z rodu ironiků…
Pes je z rodu humoristů…“

PŘIPOMÍNÁME

TITULY

S

MARKEM

EBENEM

V centru autorovy pozornosti je především
kočička Pudlenka a její koťata, dále fenka
Iris (maminka Čapkovy Dášeňky) a její
štěňátka. Postřehy ze života zvířátek jsou
všem chovatelům důvěrně známé, jen je
nikdo před Čapkem tak dobře neformuloval.
Marek Eben čte text jedné z největších
osobností české literatury dvacátého století
v kongeniálním spojenectví. Souzní
s jemným humorem Karla Čapka a dodává
jeho nápadům pobavení člověka, který
dobře ví, o čem autor píše.
Nahrávka je určena nejširší veřejnosti,
dětem a dospělým, nejen pejskařům
a chovatelům koček, kteří však zvláště
ocení autorův humor, vtip a porozumění
nejen zvířátkům, ale i lidem.

Karel Čapek měl kočku Pudlenku
a psa Iris, jejichž humorné příběhy
s pobavením čte Marek Eben.

5CD SU 5914-2

CD SU 5480-2

CD SU 5739-2

KATEGORIE: BGS
DOPORUČENÁ MOC:
5CD 499,- Kč

KATEGORIE: BGS
DOPORUČENÁ MOC:
CD 99,- Kč

KATEGORIE: MDS
DOPORUČENÁ MOC:
CD 199,- Kč

BESTSELLER
KOMPLETNÍ TETRALOGIE IRENY DOUSKOVÉ NA AUDIOKNIHÁCH
VE SKVĚLÉM PODÁNÍ BARBORY HRZÁNOVÉ A ARNOŠTA GOLDFLAMA
Hrdý Budžes, Oněgin byl Rusák, Darda – příběhy propojené autobiografickými vzpomínkami spisovatelky Ireny Douskové jsou
v audiopodobě okořeněné skvělým hereckým podáním Barbory Hrzánové a nyní v novince Goldstein píše dceři i v komorní
interpretaci Arnošta Goldflama.
www.douskova.cz

2CD SU 5605-2

2CD SU 5911-2

4CD SU 6150-2

5CD SU 6172-2

3CD SU 6413-2

KATEGORIE: BGS
DOPORUČENÁ MOC:
CD 249,- Kč

KATEGORIE: BGS
DOPORUČENÁ MOC:
2CD 249,- Kč

KATEGORIE: BGS
DOPORUČENÁ MOC:
4CD 399,- Kč

KATEGORIE: BGS
DOPORUČENÁ MOC:
5CD 499,- Kč

KATEGORIE: BGS1
DOPORUČENÁ MOC:
3CD 349,- Kč

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon
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CD MAM854-2

UŽ JSME DOMA
TŘI KŘÍŽKY

KATEGORIE: FLT
DOPORUČENÁ MOC: CD 299,- Kč
VYCHÁZÍ: 21. 9. 2015

Když kapela existuje 30 let, je to důvod k oslavě.
Když je navíc těchto 30 let naplněno tisícovkami
úspěšných koncertů, cestováním po desítkách
zemí a řádkou velmi ceněných alb, je to důvod
k oslavě o to víc. Ale protože kapela Už jsme doma
není jen pohrobkem sebe sama, nýbrž živým,
aktivním, energickým a inspirativním tělesem, je
tato oslava jen jakýmsi milým bodem v její
nepolevující historii. Před 15ti lety Už jsme doma
vydali CD 15 kapek vody, jakési Best of dané
periody. Jednalo se o kompilaci existujících
nahrávek. Nyní, ke 30ti letům, je na místě další
kompilace. Ale pro tentokrát se kapela rozhodla
své písně natočit znovu a to ve zcela nebo alespoň
částečně nových kabátech. Jassica vyměnila piano
za kytaru, z Hollywoodu se stala tak trochu latina,
v Korozi se objeví valašská notečka a valčík na
4 doby, z Mariany se na chvilku stane píseň

k táboráku a tak to jde píseň po písni, někde více,
jinde méně. Songy na toto album byly z poloviny
vybrány samotnými fanoušky a jejich nové názvy
jsou i malým testem pro posluchače, zda k nim
přiřadí názvy původní…
Kompilace se jmenuje Tři křížky a Martin Velíšek
opět nezklamal. Na obalu se objevuje kopec se
třemi křížky, nezbytný domeček, šibenička a jelen
(tentokrát spíše sob) a protože je to kopec, nesmějí
chybět ani lyžaři. Na křížcích visí (ano visí, protože
Velíšek ani ježíška Frantu nepřibil) tři postavy –
spisovatel, hudebník a malíř, slovo, hudba
a obrazy. V průniku těchto třech kategorií vše,
co Už jsme doma za 30 let udělali, vznikalo a dá
ježíšek Franta, že i do budoucna vznikat bude.

Dunajská vlna. Album bylo uvedeno na trh 21. září.

JITKA ŠURANSKÁ & IRÉN LOVÁSZ & MICHAL ELIA KAMAL

TŘI HLASY / THREE VOICES

CD MAM556-2
KATEGORIE: FLT
DOPORUČENÁ MOC: CD 299,- Kč
JIŽ VYŠLO

Jitka Šuranská, Irén Lovasz a Michal Elia Kamal,
tři nezaměnitelné zpěvačky, které spojil originální
projekt festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad
Oslavou. Nové album je záznamem setkání
a společného koncertního vystoupení tří hvězdných
souborů z různých krajin. Kosmopolitní skupina
Light In Babylon s izraelskou zpěvačkou íránského
původu Michal Elia Kamal, maďarská zpěvačka
Irén Lovász, pražský mezinárodní ansámbl Shum

Davar a mandolinista Martin Krajíček se ocitli
společně na pódiu vedle iniciátorky celého projektu
houslistky Jitky Šuranské. Tento projekt je dobrým
příkladem obrovské síly hudby a dokládá, že hudba
je prožitek neomezené svobody kulturní, jazykové
i politické. Z hlediska hudebních žánrů to je
překračování hranic mezi místním/globálním,
tradičním/postmoderním, crossover moravských,
maďarských a hebrejských lidových písní.

Ojedinělý mezinárodní projekt spojující tři zpěvačky.

CD MIN32-2

POST OFFICE
THE MARYLEBONE GREENWAVE

JIŽ VYŠLO

CD MIN32-1
KATEGORIE: FLTS
DOPORUČENÁ MOC: CD 329,- Kč

Za tímto specifickým názvem – Post Office –
se ukrývá přesně sehrané duo Eddie Stevens
a Daniel Darriba, které s přestávkami natáčelo
svou dlouho očekávanou prvotinu „The Marylebone
Greenwave“.
Post Office svůj debut pojmenovali po londýnském
mýtu The Marylebone Greenwave, kdy se taxikáři
snaží projet úsek z King's Cross k nadjezdu

KATEGORIE: FLTS
DOPORUČENÁ MOC: 2LP 699,- Kč

v Marylebone na jeden zátah, bez jediného
zastavení na červenou. Samotné album je zároveň
koncepční, pojednává o životním cyklu,
zahrnujícím důležité momenty od narození
po závěrečnou epizodu v podobě smrti.
„The Marylebone Greenwave“ je pomyslně
(odpovídajícím způsobem) i hudebně rozděleno
do tří pasáží.

Post Office konečně vydávají svůj debut
„The Marylebone Greenwave“.
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PŘIPOMÍNÁME

NOVINKY

Z

MINULÉ

NABÍDKY

5CD-BOX SU 6283-2

3CD SU 6293-2

KATEGORIE: BGT
DOPORUČENÁ MOC: 5CD-BOX 599,- Kč

KATEGORIE: BGT
DOPORUČENÁ MOC: 3CD 399,- Kč

KAREL GOTT
DUETY

PETR NOVÁK
ZLATÁ KOLEKCE
1966–1996

CD SU 6285-2

CD+DVD SU 7129-9

KATEGORIE: FLT
DOPORUČENÁ MOC: CD 299,- Kč

KATEGORIE: MDT
DOPORUČENÁ MOC: CD+DVD 299,- Kč

TEREZA ČERNOCHOVÁ
ŠKRÁBNUTÍ

IMODIUM
G2 ACOUSTIC STAGE

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

2CD SU 6412-2

CD SU 6408-2

KATEGORIE: BGT
DOPORUČENÁ MOC: 2CD 299,- Kč

KATEGORIE: MDS
DOPORUČENÁ MOC: CD 199,- Kč

MILAN KUNDERA
PTÁKOVINA
ZÁZNAM PŘEDSTAVENÍ
DIVADLA NA ZÁBRADLÍ
ZE SEZÓNY 1969/70

FRANTIŠEK NEPIL
DOBRÉ A JEŠTĚ LEPŠÍ
JITRO

CD SU 6302-2

CD SU 4191-2

KATEGORIE: MDT
DOPORUČENÁ MOC: CD 249,- Kč

KATEGORIE: MDT
DOPORUČENÁ MOC: CD 249,- Kč

TvMiniUni 2
BÓĎŮV MAGLAJZ

MUSICA BOHEMICA
BALADY A LEGENDY
MUSICA BOHEMICA,
UMĚLECKÝ VEDOUCÍ
JAROSLAV KRČEK

SU 4188-2

KATEGORIE: FLTS
DOPORUČENÁ MOC: CD 329,- Kč

VIVALDI, TELEMANN, BACH
HOBOJOVÉ KONCERTY
VILÉM VEVERKA
NOVÁ NAHRÁVKA

youtube.com/supraphon

SU 4183-2

KATEGORIE: FLTS
DOPORUČENÁ MOC: CD 329,- Kč

JANÁČEK MORAVSKÉ
LIDOVÉ PÍSNĚ
MARTINA JANKOVÁ,
TOMÁŠ KRÁL, IVO KAHÁNEK
NOVÁ NAHRÁVKA

facebook.com/Supraphon
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HITPARÁDA SUPRAPHONU
ZÁŘÍ 2015
POP
COUNTRY
ROCK

1

2

3

PETR NOVÁK
ZLATÁ KOLEKCE
1966–1996
SU 6293-2

RANGERS
ZLATÁ KOLEKCE
SU 6258-2

TOMÁŠ LINKA
TO NEJLEPŠÍ
40 ODSTÍNŮ
COUNTRY
SU 6267-2

4

MLUVENÉ SLOVO

MILAN KUNDERA
PTÁKOVINA
SU 6412-2

KLASIKA

SLOVENSKO

SMETANA
MÁ VLAST
ČESKÁ FILHARMONIE
JIŘÍ BĚLOHLÁVEK

PETR NOVÁK
ZLATÁ KOLEKCE
1966–1996
SU 6293-2

SU 1986-2

FRANTIŠEK NEPIL
DOBRÉ A JEŠTĚ
LEPŠÍ JITRO
SU 6408-2

IRENA DOUSKOVÁ
GOLDSTEIN PÍŠE
DCEŘI
SU 6413-2

SMETANA
DVOŘÁK
THE BEST OF CZECH
CLASSICS

KAREL GOTT
70 HITŮ
KDYŽ JSEM JÁ BYL
TENKRÁT KLUK

SU 3891-2

SU 5970-2

VIVALDI,
TELEMANN, BACH
HOBOJOVÉ
KONCERTY
VILÉM VEVERKA

OLYMPIC
THE BEST OF
SU 5539-2

SU 4188-2

IMODIUM
G2 ACOUSTIC STAGE

NOVÉ SCÉNKY
FELIXE HOLZMANNA

SU 7129-9

55293-2

DVOŘÁK
Z NOVÉHO SVĚTA
ČESKÁ FILHARMONIE
JIŘÍ BĚLOHLÁVEK

MICHAL TUČNÝ
LEGENDA
ZLATÁ KOLEKCE
SU 6295-2

SU 3639-2

5

HANA & PETR
ULRYCHOVI
PŮLSTOLETÍ
(1964–2014)

STARÉ ŘECKÉ
BÁJE A POVĚSTI
SU 6144-2

6

RR006

ANETA LANGEROVÁ
NA RADOSTI
AS001-2

SU 4032-2

SU 6244-2

RADŮZA
MARATHON
PŘÍBĚH BĚŽCE

SMETANA
MÁ VLAST
PKF
JAKUB HRŮŠA

ELCE PELCE
KOTRMELCE
SU 5478-2

JANÁČEK
MORAVSKÉ LIDOVÉ
PÍSNĚ
M. JANKOVÁ,
T. KRÁL, I. KAHÁNEK

KAREL SVOBODA
ZLATÁ KOLEKCE
SU 6226-2

SU 4183-2

7

8

ANETA LANGEROVÁ
NA RADOSTI
AS001-2

VAŠO PATEJDL
OPUS 1986–1990
912878-2

DUŠAN TARAGEL
POHÁDKY PRO
NEPOSLUŠNÉ DĚTI
A JEJICH
STAROSTLIVÉ RODIČE

MUSICA BOHEMICA
BALADY A LEGENDY
MUSICA BOHEMICA,
UMĚLECKÝ VEDOUCÍ
JAROSLAV KRČEK

SU 6402-2

SU 4191-2

DIVADLO JÁRY
CIMRMANA
VŠECH 15 HER

PAVEL HAAS
QUARTET
SMETANA
SMYČCOVÉ
KVARTETY

SU 6125-2

MICHAL TUČNÝ
BEST OF
SU 5696-2

YVETTA SIMONOVÁ
ZLATÁ KOLEKCE
SU 6211-2

SU 4172-2

9

UNITED5
THE FIRST STEP

PÍSNIČKY
Z VEČERNÍČKŮ

RADEK BABORÁK
ORQUESTRINA

8590233007744

SU 6195-2

ANI044-2

KAREL SVOBODA
38 ORIGINÁLNÍCH
NAHRÁVEK
NEJVĚTŠÍCH HITŮ
SU 5828-2

10

LUCIE BÍLA /
ARAKAIN
XXX
8590233007768

JAN WERICH
FIMFÁRUM
PALEČEK A 4 DALŠÍ
POHÁDKY
SU 5661-2

IVAN MORAVEC
TŘÍKRÁLOVÝ RECITÁL
/ PRAHA 1987

PETR SPÁLENÝ
OBYČEJNÝ MUŽ
SU 5517-2

SU 4190-2

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) 905 949 610, fax (+421) 258 247 359, e-mail: objednavka@spinaker.sk, kontakt: marian@spinaker.sk
KONTAKT: SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 600, fax (+420) 221 966 630, e-mail: obchod@supraphon.cz, promo@supraphon.cz

http://www.youtube.com/supraphon

www.supraphon.cz

www.facebook.com/Supraphon

