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JIŘÍ SCHELINGER
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7CD SU6321-2

LUBOŠ POSPÍŠIL
ROUTE 66 – EXIT 1 / 1978–1993

Pospíšilova Route 66, díl 1:
Šest řadových alb a singlová
kompilace k tomu!

KATEGORIE: BGS
VYCHÁZÍ: 18. 3. 2016

Skoro jubilejní první část Pospíšilova
albového ohlédnutí! V roce následujícím
po loňských pětašedesátinách připomíná
pozoruhodnou hudební minulostí zčásti již
dlouho v obchodech nedostupnou a zčásti
dokonce vůbec poprvé vydanou na CD.
Sólovou kariéru Luboš Pospíšil zahájil
v návaznosti na předchozí výtečné angažmá
v C&K Vocalu. Brzy se však etabloval jako
jedinečný zpěvák, většinový skladatel
muziky, sběratel zajímavých textů (velmi
často od Pavla Šruta) a podstatou kytarový
písničkář. Jeho zpívání na rozhraní
melodického rocku, akustického folku
a chytrého popu záhy dostalo podporu
v kapele 5P, v jejíž proměnlivé sestavě se
objevila řada zásadních spoluhráčů. Nejdéle
fungujícím partnerem byl kytarista,
skladatel a zpěvák Bohumil Zatloukal,

ale v kapele se postupně objevili také třeba
Pavel Skala, Jan Sahara Hedl, David Koller
nebo Jaroslav Olin Nejezchleba, v roli hosta
pak třeba také Petr Skoumal.
Tato krabička sumarizuje prvních šest
Pospíšilových podstatou sólových alb.
Některá se dříve objevila jen v rámci
bonusových podob, ve formátu CD se nyní
dostalo na anglicky zpívanou verzi pro Artii
a na album Jsem v tom. Sedmé cédéčko je
pak chronologickým souhrnem singlových
nahrávek. Grafického řešení boxu se logicky
ujalo studio 3. dílna, když Karel Haloun
a Luděk Kubík často stáli u původních
elpíčkových obalů. Speciální booklet pak
na dvaceti čtyřech stranách nabízí výběr
z písňových textů, archivních fotografií
a jiných dokumentů doby.

CD 1 Tenhle vítr jsem měl rád (1983)
CD 2 Love Prayer (1983) – Poprvé na CD
CD 3 … a nestřílejte na milence (1986)
CD 4 Jsem v tom (1987) – Poprvé na CD

CD 5 Třináctá komora (1991)
CD 6 Vzdálená tvář (1993)
CD 7 Kráska v nesnázích – Singly 1978–1986
(2016)

LEGENDÁRNÍ ČESKOSLOVENSKÉ ŠLÁGRY
Zná je každý! Legendární československé
evergreeny 50. a 60. let na originálních
nahrávkách a s původními interprety. Krásné
je žít, Každý jednou velkou lásku potká, Váš
dům šel spát, Dej mi pár okovů, My dva
a čas, Píseň pro Kristýnku, Schody do nebe,
Ach, ta láska nebeská, Cesta rájem,
Otvárajte kasíno, Santa Lucia, Tulipány
z Amsterodamu, Hospůdko známá…
Výběr šedesáti „věčně zelených“ melodií
české a slovenské populární hudby, které
se dodnes v mnoha různých verzích hrají
v televizi, rozhlase i tanečních sálech.
Na trojalbu Legendární československé
šlágry je najdete v původním provedení tak,
jak si je všichni pamatujeme.
Skvělé pěvecké výkony nezapomenutelných
hvězd a orchestrů nás ve vzpomínkách vrátí

3CD SU6318-2
KATEGORIE: BGS1
VYCHÁZÍ: 18. 3. 2016

do zlaté éry naší taneční hudby. Jména jako
Yvetta Simonová, Karel Hála, Judita
Čeřovská, Milan Chladil, Melánia Olláryová,
Rudolf Cortés, Jarmila Veselá, Waldemar
Matuška, Edita Štaubertová, Karel Gott
a další jsou zárukou skvělé zábavy.
Při poslechu těchto snímků oceníme
nepřekonatelnou kvalitu a úroveň, jakou
měly ve své době orchestry Karla Vlacha,
Václava Hybše a Gustava Broma díky řadě
špičkových aranžérů a instrumentalistů.
Skvělé album (nejen) pro pamětníky, dárek
pro všechny příznivce československých
písniček z let padesátých a šedesátých
i lexikon jmen a hitů z dějin naší populární
hudby – tím vším je 3CD „Legendární
československé šlágry“.

CD 1 • My dva a čas Yvetta Simonová a Milan Chladil • Šeříky až bílé začnou kvést Karel Hála • Tenkrát Jiří Vašíček • Sladké hlouposti
Yvetta Simonová a Milan Chladil • Váš dům šel spát Rudolf Cortés • Tak nekonečne krásna Melánia Olláryová • Letí šíp Josef Zíma •
Santa Lucia Waldemar Matuška • Chci zapomenout Karel Hála • Tina Mari Richard Adam • Cesta rájem Karel Gott • Každý jednou
velkou lásku potká Judita Čeřovská • Buď pořád se mnou Jiří Popper • Děti z Pirea Yvetta Simonová a Milan Chladil • Kočka na okně
Waldemar Matuška • Pramínek vlasů Jiří Suchý • Zlá noc Milan Chladil • Čekej tiše Eva Olmerová • Dobrou noc Rudolf Cortés • Měsíční
řeka Judita Čeřovská
CD 2 • Marina Milan Chladil • Země odkud přicházím Jiří Vašíček • Prečo sa máme rozísť Melánia Olláryová • Vrať se do Sorrenta
Karel Hála • Babičko, nauč mě charleston Edita Štaubertová • Ach, ta láska nebeská Eva Pilarová a Waldemar Matuška • Dva modré
balónky Josef Zíma • Krásné je žít Milan Chladil • Já jsem zamilovaná Yvetta Simonová • Milenci v texaskách Josef Zíma
a Karel Štědrý • Hospůdko známá Jaromír Mayer • Píseň pro Kristýnku Waldemar Matuška • Motýl Jana Malknechtová a Jiří Jelínek
• Buona sera Milan Chladil • Bylo léto Lilka Ročáková • Sentimentální Yvetta Simonová a Milan Chladil • Vystavím zeď kolem tebe
Rudolf Cortés • Včera neděle byla Pavlína Filipovská • Dívka jménem Pygmalion Milan Martin • Slunečný ostrov Jarmila Veselá
CD 3 • Lavička v jasmínu Yvetta Simonová • Za rok se vrátím Milan Chladil • Otvárajte kasíno Peter Vašek a Dušan Ružička • Dej mi pár
okovů Karel Hála • Schody do nebe Karel Kopecký • Den je krásný Karel Gott a Jana Petrů • Je po dešti Judita Čeřovská • Hm-hm!...
Josef Zíma • Zlaté střevíčky Edita Štaubertová • Co s načatým večerem Yvetta Simonová • Šoférská Josef Bek • Srdce mé odchází
za tebou Jiří Vašíček • Modrá ruža Jozef Kuchár a Bea Littmannová • Honky-tonky blues Jiří Suchý • Tulipány z Amsterodamu
Jiří Vašíček • O nás dvou Yvetta Simonová a Milan Chladil • Červená aerovka Rudolf Pellar • Akropolis, adieu Judita Čeřovská • Píseň
o mušli Jiří Vašíček • Říkej mi to, prosím, potichoučku Jarmila Veselá

02

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon

LAURA A JEJÍ TYGŘI
ŽÁR TRVÁ / TOVÁRNA NA SNY
Tři dekády existence trvale vitální kapely
jsou dobrou příležitostí bilancovat i hledět
vpřed! Toto speciální 2CD propojuje
debutovou albovou klasiku z roku 1988
a sadu úplně nových písniček Laury a jejích
tygrů. Žár trvá, v roce 1992 vydaný v pouze
limitované CD edici, je již dávno
nedostupný. Jde o stále skvěle fungující
sestavu skladeb s puncem rozjetého konce
80. let, velké jevištní show v rámci
Rockfestu, v našem bigbítu tehdy ne zcela
tradiční dechové sekce i typických bílých
košilí a černých brýlí.
První album je dodnes přitažlivé třeba
písněmi Dokud budu, Slovník cizích slov,
Nemůžu bejt spokojenej, Dr. Pitzinger nebo
Bezcenná slova. Letošní novinka, logicky
méně převratná dobou vzniku a větší
civilností textových postřehů, má k dispozici
znamenitě šlapající muziku i velmi pozitivní

Laura a její tygři: famózní včerejšek
a přitažlivý dnešek v 2CD balení!

2CD SU6330-2
KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 4. 3. 2016

koncertní ohlasy na nyní již natočené songy.
Big Bang, Posedlost, Davy lidí (s hostujícími
vokálními The Yellow Sisters), titulní
skladba nebo klipový Bambus jsou jen
několika příklady z nabídky třinácti
písniček. Baskytarista a šéf Laury Karel
Šůcha, většinový autor hudby i textů,
dokázal pro kapelové vzkazy nalézt vždy ty
nejvhodnější pěvecké interprety. To platí
od historických Martina Pošty nebo Ilony
Csákové až po aktuální frontwomanku Lucii
Bakešovou, velmi talentovaně prezentující
Továrnu na sny.
Z původního pásu remasterovaný Žár,
výpravné digipackové balení, booklet se
24 stranami textů písní a spoustou fotografií,
brněnský (22. 3.) a pražský (24. 3.) koncertní
křest, průběžné jubilejní turné: Laura letos
právem slaví.

KONCERTY:
22. 3. BRNO – Sono Music Centrum
24. 3. PRAHA – Lucerna Music Bar

4. 6. PSÁRY
18. 6. MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Více na: www.lauranet.cz

28. 5. VALTICE
30. 5. ZLÍN

JIŘÍ SCHELINGER / F. R. ČECH
HRRR NA NĚ…NÁM SE LÍBÍ… TUCET BONUSŮ
Reedice dvou výborných alb! Zpěvák
a skladatel Jiří Schelinger s muzikantem
a textařem Františkem Ringem Čechem
vytvořili v sedmdesátých letech řadu hitů,
ale právě tato alba se stala jejich společným
uměleckým vrcholem. Od bubblegumových
coververzí se tu dostali – ve spojení se
skvělou kapelou – k výhradně vlastnímu
hardrockovému repertoáru, zčásti
překvapivě spojenému s naší folkrockovou
špičkou.
Hrrr na ně… (1977) je deset na tehdejší
socialismus občas odvážně rachotivých
čísel, provázaných svéráznými
nonsensovými průpovídkami. Skupina,
tažená rytmikou Jiří Stárek (bicí) / Jan
Kavale (baskytara) a ozdobená výbornou
kytarou Stanislava „Kláska“ Kubeše
i perkusemi kapelníka Čecha, je tu ideální
podporou Schelingerova unikátně
chraptivého a nekudrlinkovatého hlasu.

Dvě legendární alba + tucet bonusů
= Jiří Schelinger (1951–1981)

2CD SU6320-2
KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 4. 3. 2016

Vedle zásadních písní typu Kartágo nebo
Lucrezia Borgia jsou tu také další důkazy
faktu, že i zdánlivě prosté texty mohou
dostat potřebně elektrizující náladu.
…nám se líbí… (1979) bylo v době vydání
příjemným šokem. Krom očekávatelných
bytelných rockovek tu najdete
i poloakustické songy s hosty zajímavosti
Petra Kalandry, Oskara Petra a Jana
Hrubého. Jedna ze šuškand říká, že šlo
o jisté repertoárové východisko z nouze, ale
výsledek je zcela mimořádný. Historicky asi
vůbec nejprožitější Schelingerovo zpívání,
nepochybná síla často nejednoduchých
melodií, velký příslib pro tragicky bohužel již
nenaplněnou budoucnost.
Z původních pásů remasterovaná alba jsou
doplněna personálně a časově souvisejícími
bonusy v počtu 6 na každém CD. Booklet
obsahuje zajímavé dobové recenze,
vzpomínky a fotografie.

CD 1 HRRR NA NĚ…
Hrrr na ně... • Lásky splín • Kdo ví? • Siréna • Kartágo • Mám rád lidi • Lucrezia Borgia
• Perfektní ženich • Já jsem vrchol skromnosti • Divné tušení • bonusy • Praví muži zkušení
• Tréma • Sloní bugy • Krev neklidná • Jsem prý blázen jen • I Love You Mädchen krásné
CD 2 …NÁM SE LÍBÍ…
Jaro • Nesmím znát prý její jméno • Nestálost • Čas • Láska • Bílý sníh létá • Bral jsem to
vážně • Zima • Pohřeb přítele • Nám se líbí • bonusy • Už mě nelíbej • Znám tisíc důvodů •
Tak ahoj, mini • Neskutečná • Jahody mražený • Létáme Franta – já, létáme oba dva

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon
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KATT BACH, MESSIAEN, PÄRT, KATT

CD SU4189-2
KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 18. 3. 2016

SKLADBY PRO VARHANY

Johann Sebastian Bach – Toccata a fuga d moll BWV 565, Toccata d moll BWV 538.
Arvo Pärt – Trivium, Pari intervallo. Olivier Messiaen – Messe de la Pentecôte – Communion et
Sortie, Prière après la communion (Livre du Saint-Sacrement). KATT – Slavkof, Bogorodice
Djevo, Veni Sancte Spiritus
KATT (Kateřina Chroboková) – varhany, zpěv

NOVÁ NAHRÁVKA

Natočeno v basilice benediktinského opatství v Echternachu, Lucembursko

Tohle je příběh. Začíná dosti povědomě, ale po chvíli
vás zavede do netušených krajin, kde se kromě
varhan, Pärtova „spirituálního minimalismu“
a Messiaenova ptactva nebeského setkáte –
nečekaně a neodbytně – s lidským hlasem, v jeho
plné emocionalitě i jemnosti. KATT je živel, který
strhává zdi, i ty žánrové. Studium na prestižních
školách (mj. Schola Cantorum Basel) a spolupráce
s vynikajícími orchestry (Anima Eterna, Royal
Flemish Philharmonic ad.) ji přivedly k mistrovské
interpretaci autorů od Bacha po mladé skladatele
své generace. Její intuice a fascinace zvukovými

možnostmi varhan (především ta neuvěřitelná paleta
jemných barev a odstínů!) ji však dovedly ještě dál –
k vlastní tvorbě, posléze k vlastnímu hlasu. Inspiraci
čerpá ve zpěvech nejstarších křesťanských tradic,
v sakrální architektuře i v atmosféře okamžiku.
Můžete tedy pozorně poslouchat Bacha, Messiaena
a Pärta skvěle a osobitě interpretované na
znamenitých čtyřmanuálových varhanách baziliky
v nejstarším lucemburském městě Echternachu.
Ale můžete také přijmout pozvání do příběhu a být
svědkem fascinujícího hledání – či sami být hledači
toho svého.

KATT – příběh varhan a hlasu, příběh hledání vlastní cesty

SMETANOVO TRIO
BOHUSLAV MARTINŮ KLAVÍRNÍ TRIA (KOMPLET)

CD SU4197-2
KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 18. 3. 2016

Bohuslav Martinů – Klavírní trio č. 1 (Cinq pièces brèves) H 193, Bergerettes pro housle,
violoncello a klavír H 275, Klavírní trio č. 2 H 327, Klavírní trio č. 3 H 332
Smetanovo trio: Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička – housle, Jan Páleníček – violoncello

NOVÁ NAHRÁVKA

Komplet klavírních trií Bohuslava Martinů skýtá
jedinečný vhled do vývoje jeho neustále se
proměňující hudební řeči od 30. do 50. let –
a koneckonců i výpověď o samotném skladateli jako
člověku a o jeho myšlení. Hned první pětivětá triová
skladba Cinq pièces brèves (1930) byla napsána
lehkou rukou (v pouhých deseti dnech) a intuitivně.
Poprvé jsou zde slyšet neobarokní tendence, pro
pozdější hudbu Martinů tak příznačné. Následující
Bergerettes vyznívají s překvapivou líbezností –
uvědomíme-li si, že dílo vzniklo v únoru 1939, měsíc

před vyhlášením Protektorátu, půl roku před
vypuknutím války... Poslední dvě klavírní tria
komponovaná v 50. letech již nesou všechny prvky
zralé hudební řeči autora. Trio č. 2 z února 1950 patří
k vrcholům skladatelova neoklasického období.
Strukturou komplikovanější Trio č. 3 (označované též
„Grand trio“) má koncertantní ráz. Kompletní
nahrávce Martinů trií dalo vzniknout renomované
Smetanovo trio, jež mistrně rozeznívá všechny
barevné odstíny od lehkosti po širokou lyrickou
kantilénu pozdního Martinů.

Nová supraphonská kompletní nahrávka Martinů klavírních trií po více než 30 letech...

MOZART PRO MAMINKY A DĚTI

CD SU4200-2
KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 4. 3. 2016

Malá noční hudba pro dvoje housle, violu, violoncello a kontrabas, K. 525 • Koncert pro klavír a orchestr
č. 21 C dur, K. 467 – II. Andante • Koncert pro lesní roh a orchestr č. 3 Es dur, K. 447 – II. Romanze.
Larghetto • Koncert pro housle a orchestr č. 3 G dur, K. 216 – II. Adagio • Symfonie č. 41 C dur (Jupiter)
K. 551 – II. Andante cantabile • Koncert pro klavír a orchestr č. 23 A dur, K. 488 – II. Adagio • Symfonie
č. 39 Es dur, K. 543 – II. Andante con moto • Koncert pro klarinet a orchestr A dur, K. 622 – II. Adagio
Vědecké výzkumy ve světě potvrzují, že poslech
klasické hudby pozitivně ovlivňuje harmonický vývoj
dítěte. Zejména skladby Wolfganga Amadea Mozarta
mají prokazatelné výsledky při rozvoji duševních
schopností malých posluchačů. Jedná se o takzvaný
„Mozartův efekt“. Je dokázáno, že hudba tohoto
skladatele má uklidňující účinky pro maminku i dítě.

A nejen to. Jeho nahrávky mohou stimulovat mentální
a talentové vlohy od raného dětství. Naše kompilace
z děl W. A. Mozarta byla sestavena speciálně pro
potřeby rodičů, kteří chtějí podpořit hudební,
myšlenkovou a kreativní činnost svých ratolestí. Může
pomoci také při usínání i příznivě ovlivnit aktivitu
dítěte. Doporučeno i pro budoucí maminky.

Poslouchejte Mozarta s vašimi dětmi!
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ZDENĚK SVĚRÁK / JAROSLAV UHLÍŘ
OPERKY

DVD+CD SU7132-9
KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 18. 3. 2016

O Budulínkovi, Červená Karkulka, O dvanácti měsíčkách, Šípková Růženka
Hrají a zpívají: Zdeněk Svěrák (dědeček, vlk, měsíček), Jaroslav Uhlíř (babička, měsíček),
členové dětského souboru Sedmihlásek Praha – Lucie Tocháčková (Karkulka, Maruška,
Růženka), členové Klánovického dětského souboru Claireton Chorale – Olina Hlavatá (liška,
Holena, zlá sudička), Veronika Křenková (macecha, hodná sudička), Filip Tvrzický
(Budulínek, holoubek, nápadník, 3. princ) a řada dalších
Sbormistr Hana Homérová, Světlana Tvrzická a Vít Homér
Hraje studiový orchestr, řídí Jiří Škorpík
Hlavní kameraman Josef Špelda • Režie Viktor Polesný

Čtyři zhudebněné nejznámější
pohádky Zdeňka Svěráka
a Jaroslava Uhlíře poprvé
pohromadě v jednom
kompletu na DVD a CD

Zhudebnění čtyř nejznámějších pohádek
do malých divadelních útvarů, nazvaných
Operky, byl skvělý autorský čin dvojice
Svěrák-Uhlíř. Sugestivní text a melodie byly
jednoznačně určeny dětským kolektivům
k inscenování, o čemž svědčí i jejich
premiéry v pořadu Hodina zpěvu v letech
2004 (O Budulínkovi), 2005 (Červená
Karkulka), 2007 (O dvanácti měsíčkách),
2008 (Šípková Růženka), vysílaných vždy
před Vánoci Českou televizí. Kromě
Budulínka inspirovaly zbylé tři Operky Jana
Svěráka, který podle nich natočil film Tři
bratři. Oproti filmovému zpracování
v televizních Operkách většinu postav
představují děti z pěveckých souborů
Sedmihlásek Praha a Klánovického
Claireton Chorale. Oba autoři jim občas
přihrávají v rolích babičky a dědečka, vlka
či měsíčků. Vše ostatní je na dětských
interpretech. Budulínek Filipa Tvrzického

ZDENĚK SVĚRÁK
POVÍDKY A NOVÉ POVÍDKY KOMPLET 8CD

vyroste později do prince, malá Karkulka
Lucie Tocháčkové dospěje k dospělejší
Marušce a Růžence. Naivní jednoduchost
a neohrabaná topornost všech účinkujících
je půvabná, přitažlivá, odzbrojující
a připomíná trochu neherectví členů Divadla
Járy Cimrmana. Od doby svého vzniku byly
Operky skutečně inscenované v mnoha
dětských souborech. Její tvůrci jsou
zaplavováni zprávami o řadě představení ve
školách i školkách. Tyto původní, premiérové
Operky z České televize jsou však ukázkou
toho, jak si Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř
podobu svého díla skutečně představovali.
Komplet obsahuje obrazový záznam na DVD
a zvukový na CD.

8CD SU6410-2
KATEGORIE: BGS
VYCHÁZÍ: 18. 3. 2016

Čtou Zdeněk Svěrák, Daniela Kolářová a Libuše Šafránková
Hudba Jaroslav Uhlíř

Komplet přináší vydané i dosud nevydané
(na CD) Svěrákovy inteligentní texty
ve skvělé interpretaci autora, Daniely
Kolářové a Libuše Šafránkové
youtube.com/supraphon

Zdeněk Svěrák se přiznává, že už na
gymnáziu si usmyslel, že bude spisovatelem
povídek a že je bude vydávat svázané
v knížkách. Místo toho celý život psal filmové
scénáře, texty pro divadlo a slova
k písničkám. Sbírkou Povídky, která vyšla na
podzim roku 2008 v nakladatelství Fragment
a okamžitě se stala nejprodávanější knihou,
si své mladické předsevzetí konečně splnil.
Po velkém úspěchu prvního dílu vyšly na
podzim roku 2011 Nové povídky, dalších
devět příběhů, které ihned obsadily první
příčky nejprodávanějších knižních titulů.
Několik měsíců po vydání knih získaly
Svěrákovy Povídky a Nové povídky také svou
zvukovou podobu. Většinu z nich četl
samozřejmě autor sám, jen ve třech
případech svěřil roli vypravěče svým
oblíbeným kolegyním herečkám
a přítelkyním – Daniele Kolářové a Libuši
Šafránkové. V audioknižní podobě,
vycházející od roku 2009 až do roku 2015,
však některé příběhy chyběly. Část z nich
vyšla dodatečně s názvem Horká neděle

aneb Vynechané povídky, některé existovaly
pouze v digitální podobě. V tomto kompletu
8 CD se konečně setkávají všechny povídky
tak, jak je Zdeněk Svěrák napsal.
Úspěch u čtenářů i posluchačů svědčí o tom,
že sen být spisovatelem uskutečňuje Zdeněk
Svěrák dobře. Nejen autorsky, ale i interpretačně dodává k svému výtečnému vyprávění
humor, touhu a smyslnost, je schopný
jemných nuancí v přesvědčivosti postav.
Půvab Svěrákovy práce spočívá v umění
přesného vyjádření, v tajemství, erotickém
vábení a vždy překvapivém závěru. Jeho
vyprávění spojují nečekané pointy,
věrohodné a zajímavé osudy hrdinů, citlivě
sdělené detaily a postřehy. Právem může být
jeho dílo srovnáváno s tvorbou našich
největších povídkářů. Účinek zvukové četby
umocňuje hudba Jaroslava Uhlíře.

facebook.com/Supraphon
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BEATA HLAVENKOVÁ SCINTILLA
CD ANI054-2

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Klavíristka a skladatelka Beata Hlavenková,
známá vedle své tvorby též spoluúčastí na tvorbě
Baromantiky Lenky Dusilové, navazuje novým
albem “Scintilla” na svůj předchozí úspěšný
a cenami vyznamenaný sólový projekt
“Theodoros” (Animal Music, 2013) a představuje
svůj nový autorský repertoár na pomezí žánrů,
opět v tematicky provázaném celku. Autorčin
klavír je zde rozmnožen vrstvami jiných
klávesových nástrojů a vokály a každá skladba je

ozdobena přítomností jednoho či více, většinou
zahraničních, hostů. Z Norska pocházejí klávesista
Anders Aarum, s nímž Hlavenková vystupuje
i koncertně, zpěvačka Julie Dahle Aaga°rd
a perkusista Kenneth Ekornes, známý například
spoluprací s Mari Boine. V USA nahrávali
klarinetista Evan Ziporyn a trumpetistka Ingrid
Jensen (sólistka Maria Schneider Orchestra)
a v Čechách vznikly party vynikajícího violoncellisty
Jiřího Bárty i zpěváka a kytaristy Justina Lavashe.

SCINTILLA: Jiskra v srdci člověka

JAZZ Q TALISMAN
CD 8594159980303

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Jen tři roky po minulém albu, které ale dělilo
dlouhých 28 let od toho předposledního, vydává
kapela Jazz Q nové CD a vinylové LP Talisman.
Minulé album Znovu značně povzbudilo koncertní
činnost skupiny a přispělo i k většímu zájmu
publika o jazz-rockovou virtuózní hudbu. Spolu
s kytaristou Zdeňkem Fišerem, baskytaristou

Přemyslem Fauknerem a novým bubeníkem
Filipem Jeníčkem nahrál Martin Kratochvíl
ve Studiu Budíkov album, jenž se nyní dostává
do supraphonské distribuce. Bude oficiálně
pokřtěno 25. dubna v pražské Redutě a na
festivalu Colours Of Ostrava, kde bude Jazz Q
letos v červenci poprvé koncertovat.

Jazz-rocková virtuozita na novinkovém albu legendární kapely!

JAZZ Q
FILMOVÁ HISTORIE LEGENDÁRNÍ SKUPINY
DVD 8594159980297

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Skupina Jazz Q Martina Kratochvíla patřila od svého
založení v r. 1967 ke kultovním zjevům na české
i evropské hudební scéně. Ucelený filmový dokument
o kapele ale dosud natočen nebyl. To si uvědomil
režisér Petr Kaňka, když oslovil v r. 2014 Martina

Kratochvíla a oba se pustili do náročného hledání
všech dostupných filmových a fotografických materiálů
o Jazz Q. Nyní vychází tento dokument na DVD.
Příznivci Jazz Q se mohou těšit na archivní záznamy
oficiálních médií, ale i soukromých sbírek.

Film o skupině Jazz Q je nejen dokumentem hudebního
úsilí kapely, ale i jejího společenského angažmá ve zlých
dobách totalitního komunismu

BEATA BOCEK O TOBJE
CD BEA006-2

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Slezská písničkářka Beata Bocek vydává čtvrté
řadové album, které vibruje pozitivní energií
nových písní, vypadlých z tajemné skříně pana
Klose – z szafy pana Klosa. Posun je ohromující
a okouzlující zároveň: písničky nového alba,
plného mikropříběhů z cest, radostí z objevování

a smutků ze ztrát, rozvedly někdejší přímočarost
folkařky s kytarou a pozdější vzlet k world music
s etnickými nástroji až k nynější plnokrevnosti
alternativní muziky s překvapujícími proměnami
zvuku, rytmu i formy.

Čtvrté album moravské písničkářky je naplněné plnokrevností
alternativní muziky

06

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon

V

DISTRIBUCI

SUPRAPHONU

MICHAL DAVID MEJDAN ROKU
2CD 55123-2

DVD 526523

KATEGORIE: BGS • JIŽ VYŠLO

KATEGORIE: BGT • JIŽ VYŠLO

Největší sbírka hitů Michala Davida, která dosud vyšla v audio i video
podobě! Strhující tříhodinový koncert k padesátinám Michala Davida
s kompletní sestavou všech jeho hitů a řadou hostů! Ojedinělá show
s dokonalým zvukem a nevídanými vizuálními efekty je „non-stop“
přehlídkou diskotékových a muzikálových šlágrů, balad a hudebních
čísel. Více než 60 písní s účastí Karla Gotta, Lucie Bílé, Heleny
Vondráčkové, Hany Zagorové, Drupiho a několika desítek hvězd naší
pop-music. Životní a neopakovatelný výkon Michala Davida na scéně!

Největší hity Live!

Tak na to šlápni • Colu, pijeme colu • My máme prima rodiče •
Dívka na inzerát • Největší z nálezů a ztrát • Každý mi tě lásko závidí •
Třetí galaxie • Ruská Máša • Po cestách růžových • Líbezná • Tak se,
lásko, měj • Discopříběh • Céčka, sbírá céčka • Nonstop a další

MUZIKÁL ANGELIKA

Muzikál Michala Davida!

CD 54898-2

2DVD 526437

KATEGORIE: BGT • JIŽ VYŠLO

KATEGORIE: BGL • JIŽ VYŠLO

Nejočekávanější muzikálový návrat! Příběhy krásné Angeliky, které jsou
u nás absolutní diváckou klasikou, znovu ožívají na muzikálové scéně!
Celkem 375 minut obsahuje dvojdisková verze muzikálu Angelika na
DVD! Kompletní zvukový a obrazový záznam představení muzikálu
s Monikou Absolonovou jako Angelikou a Josefem Vojtkem jako
Peyracem dává vyniknout nádherným kostýmům, působivé scéně
a dokonalému jevištnímu ztvárnění nesmrtelného příběhu „markýzy
andělů“. Všechny písně, všechny herecké výkony hvězd naší hudební
scény a další taneční a pohybová čísla na scéně Divadla Broadway
v jedinečném hereckém obsazení! Dále DVD přináší interaktivní část,
kdy si divák může navolit různé herecké alternace, písně a výstupy
v různém hereckém podání a kombinacích. Nechybí ani dokument
o přípravách muzikálu, videoklip a další bonusy.

PŘIPOMÍNÁME

PAVEL BOBEK
ELPÍČKA
8CD-BOX

8CD SU6290-2

KATEGORIE: MDS

youtube.com/supraphon

Důvěryhodnost a skvělé písně nesou Elpíčka Pavla Bobka!
(z recenze MF DNES)
facebook.com/Supraphon
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THE PROSTITUTES ZUM PASSER

CD PROS01-2
KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

Kapela The Prostitutes vydala nové syrové
album. V porovnání s předchozími počiny se
jedná nepochybně o nejsyrovější a nejméně
učesanou desku. Původně experiment, který
se ale skupina nakonec rozhodla vydat jako
regulérní album. Citelně se do něj promítá
atmosféra, za které nahrávky vznikaly, a genius
loci tajemné krušnohorské restaurace
U pašeráka, která se na týden přeměnila
v improvizované studio. Hodně se pilo a točilo

se nejvíc po půlnoci, což byla výhoda, téměř nic
se nemuselo nastavovat. Všechno zůstalo
připravené od prvního dne do posledního, a tak
se jen zaznamenávalo. Song za songem, zvuk
za zvukem. „Tahle session, která měla bejt spíš
experiment a možná dokonce i jen příprava,
se ukázala jako způsob práce, kterej nám všem
zjevně dost vyhovoval, a dlouho jsme necejtili
takovej kapelovej spirit, jako když to bylo celý
na nás, bez producenta, bez ambice a bez tlaku.“

Kouzlo hudební svobody = autenticita a přesvědčivost!

CD+DVD FT0100-8

PROGRES LIVE

KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 7. 3. 2016

Brněnská skupina Progres, čerstvý člen Beatové síně slávy, která od svého vzniku v roce 1968 vydala
několik řadových alb, přináší live CD/DVD kompilaci největších hitů.
Tracklist CD:
Štěstí • Svět džungle • Kdo je tam? • Mauglí • Osud • Čím je svět můj • To já se vracím • Muž, který
se podobá odvrácené straně Měsíce • Ikaros • Ptáčník • Země 2555 • Píseň o jablku • Odlet •
Planeta Hieronyma Bosche I • Planeta Hieronyma Bosche II
Tracklist DVD:
Štěstí • Neznámý génius • Kdo je tam? • Mauglí • Osud • Čím je svět můj • To já se vracím •
Muž, který se podobá odvrácené straně Měsíce • Pochod plášťů ve větru • Požár věžní těže •
Ikaros • Ptáčník • V zajetí počítačů • Země 2555 • Píseň o jablku • Odlet • Planeta Hieronyma
Bosche I • Planeta Hieronyma Bosche. II • Čistý štít u firmy mít • Svět džungle

Live Best Of na CD+DVD!

ROMAN DRAGOUN SAMOTA
Roman Dragoun přináší u příležitosti svého
životního jubilea šedesátých narozenin, nové
album s názvem „Samota“. Tento projekt
složený ze zbrusu nových písní volně navazuje
na minulé album „Piano“, který byl ovšem jen
akustickými verzemi Romanových rockových
skladeb. Na albu svůj zpěv doprovází hrou
na klavír, ale prostor dostávají i další nástroje,
především saxofon fenomenálního Michala
Žáčka. Zůstává ale zachováno akustické, téměř
folkové, tedy sdělnější pojetí písní. Hudba je

CD FT0142-2
KATEGORIE: FLS
VYCHÁZÍ: 7. 3. 2016

autorským dílem Romana Dragouna, a texty
pocházejí z dílny textaře a básníka Milana
Prince. Najdeme zde i text – báseň Romanova
tatínka malíře Františka Romana Dragouna či
text brněnské textařky Soni Smetanové.
Nahrávka vznikla ve studiu Avian, zvukové režie
se ujal Roman Jež, sám vynikající hráč na
klávesy. Produkce projektu je dílem Pavla
Kopřivy, který se podílel i na několika dřívějších
titulech Romana Dragouna.

Samota • Šedesát • Prosím • Dvacet let • Sedím u kamen • Smím tě znát • Smíření • So Long •
Dál po cestě sám • Achilles

Nové album u příležitosti životního jubilea
brněnské rockové legendy
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JAN BURIAN, JIŘÍ DĚDEČEK
NA BLANKYTNÉM POZADÍ
6CD G150832

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Bohatě vypravený komplet šesti CD s archivními nahrávkami z 80. let představuje dávný
repertoár slavné písničkářské dvojice
Burian a Dědeček, která vystupovala v letech
1979–1984. Na třech CD se dvojice B & D
představí sestřihem koncertů z Baráčnické
rychty v letech 1983–84, čtvrtý disk mapuje

písně, které s nimi zpívala Magda Křížková,
pátý disk je složen z neznámých soukromých
domácích nahrávek a závěrečný šestý disk
uzavírá období 80. let připomenutím jejich
společného setkání v rámci Večerů rozpadlých
dvojic v předvečer listopadové revoluce.

Dlouho očekávaný vzpomínkový 6CD-BOX
slavné písničkářské dvojice

JANA ŠTEFLÍČKOVÁ LETNÁ
CD G150782

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Třetí deska písničkářky a herečky Jany
Šteflíčkové, nazvaná Letná, obsahuje třináct
nových skladeb. Písně z alba vznikly explozivně,
z jamů a rozhovorů s kamarádem, kterého
autorka žertem označuje za „posledního
z hipíků“. Hudbu nahrála zpěvačka převážně

sama, s přispěním spřátelených muzikantů.
Žánrově je album velmi otevřené, od folku přes
blues a jazz až k psychedelickému minimalismu.
Písně nepatří k typickým deníkovým zápiskům
písničkářů – je v nich dotek surrealismu
a tajemství…

Třetí album jedné z nejtalentovanějších současných písničkářek

OLDŘICH JANOTA ULTIMATE NOTHING
8CD MAM500-2

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Retrospektivní 8CD box Oldřicha Janoty, obsahuje
koncertní nahrávky, různé sessions, ale i archivní
nahrávky z domácích studií. Sedm z osmi CD
nahrávek nikdy nebylo na CD vydáno a představují
Janotovu produkci od roku 1982 do současnosti.
Oldřich Janota je velkou ikonou českého
alternativního folku a řada jeho písní se již

dočkala mnoha coververzí. Box alespoň částečně
mapuje rozsáhlou tvorbu této muzikantské
legendy. Všechny nahrávky prošly masteringem
ve studiu jáMor Ondřeje Ježka. Každé CD je
zabaleno v samostatném digipacku se všemi texty
a průvodním slovem O. Janoty. Komplet 8CD se
skládá ze dvou 4CD boxů.

Retrospektivní 8CD-BOX

TIMUDEJ JEŠTĚNĚ
CD 8590233009526

KATEGORIE: MDT • VYCHÁZÍ: 18. 3. 2016

Černošicko-balkánský Timudej poslední dobou
cestoval po širém světě v prostoru i čase. Nijak
přitom nelenil a všestranně se zdokonaloval ve
svých jazykových znalostech. Na svých cestách
se seznámil s mnoha ženami různých národností,
rozličných povah a tváří.
V jedenácti příbězích tu tak se svými atributy
defilují persony grata i non-grata, které Timudej
zvěčnil ve svých skladbách.
Přáli byste si slyšet, jak zní Timudejův akcent
v brazilské portugalštině, jímž na trhu v Riu de

Janeiro krásnou mulatku Maríu o zakázané
avokádo požádal? Chcete vědět, jakým jazykem
pohovořil v začouzeném pařížském lokále s Ritou
Mitsouko, původně pornoherečkou, obrátivší se
později na hudební dráhu? Zda se mu podařilo
okouzlit šarmantní Niké s hedvábným šálem,
s níž polechtali Azurové pobřeží v kabrioletu?
Co se stalo na mlžném nábřeží temžském při
téměř bezvýsledném pátrání po neznámé cizince,
jehož se účastnil slavný Sherlock Holmes za
asistence Brůžka s Boušem?

Jaro začíná s novým albem Timudej!
youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon
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PŘIPOMÍNÁME
CD SU4193-2

CD SU4188-2

KATEGORIE: FLTS

KATEGORIE: FLTS

SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS
CAROLUS IV. – REX ET
IMPERATOR

VILÉM VEVERKA
VIVALDI, TELEMANN, BACH
HOBOJOVÉ KONCERTY

CD SU4172-2

2CD SU4186-2

KATEGORIE: FLTS

KATEGORIE: MDT1

PAVEL HAAS QUARTET
SMETANA
SMYČCOVÉ KVARTETY

PAVEL ŠPORCL
BACH – SONÁTY
A PARTITY
NOVÁ NAHRÁVKA

MP3-CD SU6418-2

2CD SU6419-2

KATEGORIE: MDT

KATEGORIE: BGT

AŇA GEISLEROVÁ
P. S.

JOSEF SOMR
VIKTOR PREISS
POD HVĚZDAMI
ANEB POVÍDKY Z POUŠTĚ
A MOŘE

2CD SU6422-2

CD SU6417-2

KATEGORIE: BGT

KATEGORIE: MDS

JAN WERICH
FORBÍNY VZPOMÍNEK
I A II

VARIOUS

NEJLEPŠÍ ČESKÉ
POVÍDKY
ČAPEK / HAŠEK / NERUDA
PAVEL

CD SU6426-2

CD SU6315-2

KATEGORIE: MDS

KATEGORIE: MDT

LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ
MAREK EBEN
KAREL HÖGER
NEJLEPŠÍ POHÁDKY
PŘED USNUTÍM
10
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SOUNDTRACK Z FILMU
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PŘIPOMÍNÁME
2CD SU6335-2

5CD-BOX SU6283-2

KATEGORIE: MDT

KATEGORIE: BGT

KAREL GOTT
DOTEKY LÁSKY
SPECIÁLNÍ
VALENTÝNSKÝ 2CD SET

KAREL GOTT
DUETY

CD SU6313-2

2CD SU6317-2

KATEGORIE: FLTS1

KATEGORIE: BGS

BARBORA POLÁKOVÁ

BEATLINE
1967–1969

CD SU6291-2

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
SYMPHONICUM TOUR 2016

KATEGORIE: FLTS1

6. 3.
7. 3.
13. 3.
15. 3.

PETR KOLÁŘ
A PROČ NE

17. 3.

Plzeň
Hradec Králové
Brno, 17.00 + 20.00 hod.
Praha, HD Karlín,
17.00 + 20.00 hod.
Kladno

20. 3.
21. 3.
14. 4.
22. 4.

Bratislava
Zlín
Olomouc
Ostrava,
17.00 + 20.00 hod.

3CD SU6308-2

KATEGORIE: BGT

PETR HAPKA
ZLATÁ KOLEKCE

CD SU6254-2

KATEGORIE: FLT

KATEGORIE: FLTS

CD SU6304-2

CD/DVD SU6311-2

KATEGORIE: FLTS

KATEGORIE: FLTS

TONYA GRAVES
BACK TO BLUES

youtube.com/supraphon

CD/DVD SU7130-9

VĚRA ŠPINAROVÁ &
PETRA JANŮ
LIVE V LUCERNĚ

facebook.com/Supraphon
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HITPARÁDA SUPRAPHONU
ÚNOR 2016
POP
COUNTRY
ROCK

1

BEAT LINE
1967–1969
SU6317-2

MLUVENÉ SLOVO

JAN WERICH
FORBÍNY VZPOMÍNEK
I A II
SU6422-2

KLASIKA

SLOVENSKO

SCHOLA
GREGORIANA
PRAGENSIS
CAROLUS IV. –
REX ET IMPERATOR

PETR HAPKA
ZLATÁ KOLEKCE
SU6308-2

SU4193-2

2

PETR HAPKA
ZLATÁ KOLEKCE

AŇA GEISLEROVÁ
P. S.

SU6308-2

SU6418-2

VILÉM VEVERKA
VIVALDI,
TELEMANN, BACH
HOBOJOVÉ
KONCERTY

MARIE ROTTROVÁ
ZLATÁ KOLEKCE
SU6041-2

SU4188-2

3

4

KAREL GOTT
DUETY

DÁRKOVÁ KOLEKCE
MLUVENÉHO SLOVA

SU6283-2

SU6415-2

BARBORA POLÁKOVÁ
SU6313-2

NEJLEPŠÍ ČESKÉ
POVÍDKY
ČAPEK, HAŠEK
NERUDA, PAVEL
SU6417-2

5

KAREL GOTT
DOTEKY LÁSKY
SPECIÁLNÍ
VALENTÝNSKÝ
2CD SET

7

PAVEL HAAS
QUARTET
SMETANA
SMYČCOVÉ
KVARTETY

WALDEMAR
MATUŠKA
SBOHEM LÁSKO...
SU5985-2

SU4172-2

KAREL GOTT
DOTEKY LÁSKY
SPECIÁLNÍ
VALENTÝNSKÝ
2CD SET

SU6405-2

SU4186-2

STROMBOLI
JUBILEJNÍ EDICE
1987–2012

DIVADLO S+H
HURVAJZ,
VYŽVEJKNI SE!

ANTONÍN DVOŘÁK
DUCHOVNÍ DÍLO,
KANTÁTY

MICHAL TUČNÝ
LEGENDA
ZLATÁ KOLEKCE

SU6063-2

SU6414-2

SU4187-2

SU6295-2

MARIE ROTTROVÁ
ZLATÁ KOLEKCE

JAN WERICH
JAROSLAV HAŠEK
OSUDY DOBRÉHO
VOJÁKA ŠVEJKA

SU6041-2

KAREL GOTT
70 HITŮ
KDYŽ JSEM JÁ BYL
TENKRÁT KLUK
SU5970-2

9

SU5970-2

PAVEL ŠPORCL
BACH – SONÁTY
A PARTITY
NOVÁ NAHRÁVKA

SU5923-2

8

SU4190-2

BARBORA HRZÁNOVÁ
DHARMACHARI
NAGARAJA
BUDDHOVY POHÁDKY

SU6335-2

6

KAREL GOTT
70 HITŮ
KDYŽ JSEM JÁ BYL
TENKRÁT KLUK

IVAN MORAVEC
TŘÍKRÁLOVÝ RECITÁL
/ PRAHA 1987

LIBUŠE ŠAFRÁNKOVÁ
MAREK EBEN
KAREL HÖGER
NEJLEPŠÍ POHÁDKY
PŘED USNUTÍM

SU6335-2

PAVEL HAAS
QUARTET
ANTONÍN DVOŘÁK

HANA HEGEROVÁ
ZLATÁ KOLEKCE
1957–2010

SMYČCOVÉ KVARTETY
OP. 106 A „AMERICKÝ“

SU6050-2

SU4038-2

IVAN MORAVEC
CHOPIN
NOKTURNA

HANA ZAGOROVÁ
S ÚCTOU
ZLATÁ KOLEKCE

SU4097-2

SU5688-2

PAVEL HAAS
QUARTET
SCHUBERT
SMRT A DÍVKA,
SMYČCOVÝ KVINTET

MARIE ROTTROVÁ
VŠECHNO
NEJLEPŠÍ...

SU6426-2

PETR KOLÁŘ
A PROČ NE

PÍSNIČKY
Z VEČERNÍČKŮ

SU6291-2

SU6195-2

SU5508-2

SU4110-2

10

PADESÁTKA
SOUNDTRACK
Z FILMU
SU6315-2

ŠIMEK &
GROSSMANN
KOMPLET 1966–1971
17 CD

KVARTETO MARTINŮ
SERGEJ TANĚJEV
KOMPLETNÍ
KVINTETY

SU6183-2

SU4176-2

OLYMPIC
SOUHVĚZDÍ
ROMANTIKŮ
SU6294-2

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

