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JAN VODŇANSKÝ, PETR SKOUMAL & spol.
TARANTULE A JINÉ NEVYDANÉ SONGY

CD SU6338-2
KATEGORIE: FLS
VYCHÁZÍ: 20. 5. 2016

Texty písní Jan Vodňanský, hudba Petr Skoumal, Jaroslav Jakoubek, Jiří Bulis, Ivan Mizera, Martin
Zákravský a Jiří Toufar
Zpívají Jan Vodňanský, Petr Skoumal, dále pak Světlana Nálepková, Zdena Lorencová, Přemysl Rut…
Hrají Petr Skoumal (klavír), Jan Noha (bicí), Jan Jiráň (flétna), Vít Fiala (kontrabas), Martin Zákravský
(klavír), Orchestr Divadla Jaroslava Průchy v Kladně, Jaroslav Jakoubek (klavír), Jiří Šrajer (kontrabas
a kytara), Vladimír Belatka (bicí), František Sojka (pozoun a klarinet), Jiří Toufar (klavír, kontrabas, bicí,
akordeon, trumpeta, tuba), Přemysl Rut (klavír), Pavel Greifoner (kontrabas), Laco Tropp (bicí)

Tajně a konspiračně nahrané
písně ze 70. a 80. let
autorské dvojice V+S jsou
objevem ze soukromého
archivu

Archivní nahrávky z tajných šuplíků Jana Vodňanského
jsou z let 1970–80, v době, kdy dvojice V+S nesměla již
veřejně vystupovat. Záznamy vznikly buď v domácích
soukromých studiích (u Vodňanského, Skoumala,
Toufara, Zamazala, Kučery, Jakoubka), na večírcích
v různých studentských kolejích, fakultách
a podnikových klubech.
Všechny spojují texty Jana Vodňanského, z 26 písniček
je v 17 Skoumalova hudba, Jaroslav Jakoubek složil
hudbu k 3 písním, 2 napsali Ivan Mizera a Martin
Zákravský, 1 Jiří Bulis a Jiří Toufar.
Zpívají většinou autoři, doprovázeni někde Zdenou
Lorencovou nebo Světlanou Nálepkovou či
Přemyslem Rutem.
Písničky mají v sobě nádech totální absurdity, což
zvláště v době normalizační působilo jako osvěžující

a především osvobozující gejzír legrace. Texty jsou
často plné nonsensu, slovních hříček a jazykového
humoru. Dozvíme se v nich, že mniši ve zrychlených
vlacích/ krátí si čas meditací, či že hoši uondáni
chtíčem/ tiše listují si v Nietzchem/ jak líný lejzr leze
trubičkou za tou mojí maličkou/ nebo že já se sladce
protáhnu/ oběšený na ráhnu. Oblíbené Vodňanského
hrdince Sněhurce je věnovaná píseň Sněhurka
geometrická. Ve vojenské písni Vzorný nástup zdraví
vojsko císaře Napoleona zvoláním Zdar súdruh cisár!
Tarantule z titulní písně hypnotizuje svého autora,
kterému sedí na krku, a její oči plné sugesce, koukají
se na něj nehezce. Autor však neví, co je reálnější,
zda on či jeho smyšlený pavouk.
Album vychází k narozeninám Jana Vodňanského
(19. 6. 1941).

VARIOUS

CD SU6420-2

ČTYŘLÍSTEK – NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ

KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 6. 5. 2016

Herci Ivan Trojan, Miroslav Táborský, Ondřej
Brzobohatý, Tereza Bebarová a Bohdan Tůma
v hlavních rolích nových příběhů na motivy
populárního komiksu. Ve čtyřech pohádkových
příhodách prožijí Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa
řadu napínavých situací a užijí si také spoustu
legrace nejen doma v Třeskoprskách, ale i na
horách, v lese a u moře. Všude tam potkají nové
kamarády, setkají se s několika kouzly a budou řešit
jednu velkou záhadu.

Úspěšná edice CD Čtyřlístku se po několika letech
rozrostla o další pokračování. Hlasy oblíbeným
postavičkám propůjčili herci známí z filmového
zpracování a nahrávka jistě potěší nejen děti, ale
i jejich rodiče a prarodiče. Všechny čtyři epizody
z nového titulu „Čtyřlístek – Nová dobrodružství“
jsou veselé, mají spád, obsahují mnoho zvukových
efektů a doprovází je melodická hudba. Nudit se
určitě nebudou malí, ani velcí posluchači!

Ještě že se máme • Kouzelné jablko • Počasí na přání • Loď v závěji

Nová dobrodružství Čtyřlístku ve zvukové podobě!

VARIOUS

2CD SU6334-2

100 NEJZNÁMĚJŠÍCH DĚTSKÝCH PÍSNIČEK

KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 6. 5. 2016

Zpívají: Ivana Andrlová, Iveta Bartošová, Nela Boudová, Klára Doležalová, Gabriela Filippi, Hana Krtičková,
Jitka Molavcová, Dagmar Patrasová a děti
České národní písničky, popěvky, ukolébavky
a koledy v hudebním provedení přístupném
nejširšímu okruhu posluchačů. Z nejlepších tradic
„zpívánek“ pro nejmenší vychází naše hudební
kompilace. Ocení ji především rodiče a prarodiče.
Skladby jsou seřazeny podle abecedy, což umožňuje
snadnou orientaci. Navíc nosič obsahuje všechny
texty písní v podobě datové stopy, takže není problém
si je společně zazpívat. Přívětivé hudební aranžmá,

kvalitní produkce a pěvecká přirozenost spojuje
stovku nahrávek v interpretaci známých českých
zpěvaček, hereček a dětí. V jednoduchosti je síla
a u lidových písniček pro malé posluchače to platí
dvojnásob.
Dvojalbum „100 nejznámějších dětských písniček“
vzniklo pro zákazníky, kteří požadují snímky
adekvátní umělecké úrovně, jež jsou zároveň
srozumitelné a vhodné pro každého.

Velký zpěvník nejznámějších dětských písniček pro každou rodinu!
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3CD SU6314-2

PETR KOTVALD
EXXXclusive BEST OF

KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 20. 5. 2016

61 písní Petra Kotvalda! Petr Kotvald
vydává výjimečné trojdiskové album
„EXXXclusive“. Komplet jeho největších
hitů a novinek vychází při příležitosti
výročí třiceti let na sólové dráze, které si
v roce 2016 připomíná. Toto jubileum je
hlavním důvodem pro dosud
nejucelenější kolekci zpěvákových
nahrávek, vybraných interpretem
samotným a jeho fanoušky. Tři „X“
v názvu alba tak označují nejen tři disky,
ale i tři dimenze tohoto multižánrového
umělce a především tři dekády jeho

sólové kariéry, dovršené právě v letošním
roce.
Výroční exkluzivní titul vychází v rámci
prestižní edice „zlatých kolekcí“
Supraphonu a to v luxusním provedení
a balení. Album však není jen ohlédnutím.
Jedenáct zbrusu nových nahrávek
představuje aktuální hudební podobu
Petra Kotvalda v roce 2016 a naznačuje,
jaké bude čtvrté desetiletí jeho umělecké
tvorby. Bez nadsázky lze konstatovat,
že „EXXXclusive“ jsou vlastně 2 projekty
v jednom – best of i novinkové album.

CD1 Gejzír • Milujem se čím dál víc • Kdekdo je dál • Kouzelnice • Satelit • Salto •
Má holka střízlivá • Tam kde jsem já, tam nejsi ty • Hyde Park • Ukradnu tě, lásko
• Kam v tom jdeš • Taneční • Jako špatné léto odcházím • Sláva Bárbý • Rozvod se
odkládá • Než padne výstřel • Dívej se, jak jsem tvůj • Uniformy • Já, Kolumbus
• Hůř nám už nebude • Je v tahu

Tři dekády sólové dráhy
50 hitů + 11 novinek!

CD2 Lásko, lásko • Noční proud • Plačky • Francouz • Exploduj • You • Smlouvej
• Můj dům se chrámem nestává • Osamělý • Principal • Marilyn • Už po nás, lásko má,
jdou • Velikej, malej • Dávno jsou písně drogou mou • Pražský „haus“ • Good Night,
má hraběnko • Hully Gully • Hollywood Rain • A tak dál • Mumuland
CD3 Nebe je zkouřený • Kdo mě má rád • Rosalyn • Jak to bylo s náma • Ku-Koo-Ru-Ku
• Lady, Lady • Láska jako trám • Samba Vanda • Sushi • Sex je ďábel • Sexyland •
Dej nám sex • Nás vemou do nebe • Přísně soukromá sci-fi • Starlight Girl • Planety
• Blue Deep Sky • Jezu Kriste, listuj bystře • Dál sníh padá • Vánoce hrajou glórijá

ABRAXAS NEKONEČNÝ BOOGIE
BEST OF
Kapelová čtyřicítka je jistě důvodem
k připomenutí a oslavám! Nová kompilace,
v tomto rozsahu a provedení vlastně vůbec
první, začíná instrumentálkami z konce
sedmdesátých let a je uzavřena ukázkami
z aktuálního alba vítaně stále vitálního
Abraxasu.
Příhodných čtyřicet hudebních položek
vybral, sestavil a v rozsáhlém bookletu
okomentoval Slávek Janda. Kytarista,
zpěvák, skladatel, zakladatel a šéf kapely
také doplnil atraktivní digipackový obal
několika desítkami fotografií,
dokumentujících historii studiovou,
pódiovou i soukromou. Zpěvák, textař
i skladatel Miroslav Imrich je další zcela
zásadní postavou, s Jandou v průběhu času
doplňovanou řadou muzikantů, když třeba
baskytaristů se vystřídalo hned deset.

40 let, 40 písní – a nikdy nekončící
boogie!

2CD SU6323-2
KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 6. 5. 2016

Opravdu je co na výběr k pořádnému
ohlédnutí: 2CD obsahuje ukázky z devíti alb
a několika singlů či EP z let 1977 až 2015.
Spojením archivních sil Supraphonu,
Pantonu, Českého rozhlasu i Slávka
Jandy je to stylově pestrá jízda, vždy
ovšem s jasným poznávacím znamením
zvuku a hudební filozofie Abraxasu.
Písničky z alb Box, Manéž, Šťastnej
blázen, Retrospektiva, Sado-Maso, Rituál,
Už je to jedno…, Hlava v oblacích a Klid!
jsou doplněny singlovými tracky tak, že
chronologicky nechybí žádná z podob
kapely. S dobově zajímavými příchutěmi,
od art rocku přes novou vlnu, funky,
disco, latinu či hardcore, až
k současnému originálnímu amalgámu
toho všeho: Abraxas!

CD1 Cesta jinam – část 1 • Stepní vlk • Ptáci • Vzpoura moogů • Praha-Bohumín
• Každý den je to jinak • Poprvé • King-Kong • Nekonečný boogie • ZOO • Box • Manéž
• Honza rock’n’roll star • Městem bloumám • Už nechci dál slyšet to tvoje au, au, au
• Měsíc • Faust • Mamut • To je havaj
CD2 Bez tebe je noc prázdná tma • Proužek dýmu • Kanón • Představa • Tchýně řezník
• Sado-Maso • Prohibice • Ksicht co ksicht • Bod zlomu • Karel drogy nebere
• Obyčejnej svět • All Right • Peníze • Jméno tvé • Dívka na pláži • Sekám latinu
• Nekončící běh • Už tady jsou • Klid • Tance čas • Žízeň

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon

03

V

DISTRIBUCI

SUPRAPHONU

JAZZ Q TALISMAN
LP 8594159980310

KATEGORIE: FLTS • JIŽ VYŠLO

Na přelomu roku 2015 a 2016 vydané nové album
Jazz Q Talisman nyní také na LP.
Na chalupě v Jizerských horách vzniklo nějakých
dvacet skic, které se pak po určité selekci autorem
i skupinou při zkoušení smrskly na 14 nazkoušených

věcí a po dalším výběru a krácení došly k finálnímu
počtu obsaženému na CD i LP. Je také zajímavé
sledovat metamorfózu skladeb od prvních náčrtů přes
demo snímek až k finální podobě nahrávky.

EVA KOSTOLÁNYIOVÁ OPUS 1969–1975
3CD 912880-2

KATEGORIE: BGT • JIŽ VYŠLO

Kompilace písní velké zpěvačky s výjimečným hlasem.
Přestože jí osud nedopřál dlouhou kariéru, za šest let
stihla nahrát množství jedinečných písní, které mnozí
dodnes považují za to nejvýraznější, co ve slovenské
populární hudbě vzniklo. Tento unikátní trojdisk
mapuje nahrávky Evy Kostolányiové z let 1969–1975
a vydavatelství Opus se při jeho sestavování v žádném
případě neorientovalo jen na nezapomenutelné hity.

V seznamu písní samozřejmě najdete i ty, ale také
písně časem zapomenuté, jako i ty, o kterých
posluchači možná ani netušili. Samozřejmě, nechybějí
ani oblíbené duety s Michalem Dočolomanským,
Peterem Vaškem, Mariánem Labudou či Karolem
Duchoňom. Tento výběr přináší 69 písní, které
v maximální možné míře mapují existující nahrávky
vynikající zpěvačky.

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR VELESU
CD MAM568-2

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Na albu Velesu vzývá Tomáš Kočko pohanského boha
a obrací se k pánovi zásvětí, jenž střeží řád a čas.
Devět autorských skladeb nabízí jak zadumané písně,
tak i skočné vypalovačky. Tomáš Kočko opět skvělým
producentským citem dokázal propojit skladby
inspirované folklórními motivy s vrstevnatými vícehlasy
a zároveň využít rockových kytar a postupů. Zde
rezonují ozvěny dávných slovanských kultů a už
z podstaty samotného výběru tématu je jasné, že

album není bezstarostnou skočnou veselicí. Tomáš
Kočko se přibližuje temnějšímu pojetí svých skladeb
a vzdáleně odkazuje i na nahrávku Godula. Ani zde
také nezapře svůj kladný vztah k tvrdším hudebním
žánrům. Nelze ale očekávat, že by zásadně měnil svůj
originální styl. Hudební stránka alba zůstává v typicky
kočkovské směsici transovních i zadumaných rytmů
inspirovaných tradiční lidovou hudbou, ale i metalem
nebo folkem.

CERMAQUE & IAMME CANDLEWICK Gravitace
CD MAM569-2

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Dvě silné autorské osobnosti se spojili a natočili
barevné album inspirované jejich společným
putováním napříč Evropou. Na jaře 2015 manželská
dvojice vyrazila na půlroční cestu s roční dcerkou
a stařičkým obytným VW po Evropě. Cestou kromě
natáčení filmového dokumentu a animování videoklipů
psali písně a nahrávali je s muzikanty, které v různých
evropských zemích potkali. Po návratu domů nahrávky
svěřili několika producentům (Bonus, Martin

Kyšperský, Marek Doubrava či Kittchen) a pak písničky
nazdobila více než desítka hostů v čele s Vladimírem
Mertou či Eliranem Hassonem. O konečný výsledek se
postaral Ondřej Ježek. Ten se skvěle zhostil úkolu
seskládat jednotlivé části do magického celku. Duo
Cermaque a Iamme Candlewick dokázalo propojit svůj
odlišný přístup k hudbě, napsat písně v kterých se
prolíná naděje, poznání i zamyšlení a vytvořit barevnou
a mnohovrstevnatou nahrávku Gravitace.

BAZZTAARKLAN COUNTRY NEVER DIES
CD PM0097-2

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Bazztaarklan s neuvěřitelnou lehkostí namíchali
speciální koktejl rocku, rapu, country a blues.
Břeclavská kapela působící od roku 2013 se tak hrdě
hlásí k vlně country crossoveru, a to speciálně
k redneck rapu. Berme to z nadhledu, zní jejich heslo,
které těmto muzikantům umožňuje hrát tuto hudbu
s takovou energií, ironií a bravurou. Název
Bazztaarklan je samozřejmě zkomolená verze slov
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bastard klan. Jejich síla je v živém hraní a tam vůbec
nezáleží na tom, jestli někdo používá popový rejstřík,
či bluesové stupnice. I přes rozdílný věk členů kapely
jim to na pódiu funguje fantasticky, i přestože se
v kapele sešla řada zkušených muzikantů (ex. Sayko,
Hraczki, Radium.nfo, AFB, Mad Line, Hoochie Coochie
Band atd.) s nastupující hudební generací.

facebook.com/SupraphonClassics
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PETER NAGY ROCKmi OVERENÉ
CD 2492-001-2

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Peter Nagy po 30 letech koncertování znovu nahrál své
nestárnoucí hity v úplně nových verzích, tak jak je
prezentuje dnes na koncertech. Současná sestava
skupiny Indigo hraje více dravě a rockověji. Kvalitní
muzikanti se nebáli odvážných změn v aranžích,
přičemž podstata písní, melodií a textů zůstala
nedotčená. Na albu najdete klasické hity jako Kristínka
iba spí, Sme svoji, Marcel z malého mesta, Chráň svoje

bláznovstvá či So mnou nikdy nezostarneš, nazpívané
současnou barvou hlasu.
Dvě bonusové písně Udobrenia a Agáty jsou přezpívané
a nahrané pouze s klavírem a smyčcovým kvartetem
Slovenské filharmonie.
Výběr písní dokonale charakterizuje zpěváka v jeho
podstatě – optimistické pop-rockové písně i romantické
balady se smysluplnými texty.

PETER NAGY 30 ROKOV NA SCÉNE (DVD live koncert)
DVD 2492-002-9

KATEGORIE: FLS • JIŽ VYŠLO

Peter Nagy se skupinou Indigo odehráli v letech 2014–2015
velmi úspěšné česko-slovenské turné k třicátému výročí na
scéně populární hudby. Koncerty plné hitů jako Láska je tu
s nami, Aj tak sme frajeri, Kristínka iba spí, So mnou nikdy
nezostarneš, Sme svoji či Chráň svoje bláznovstvá jsou jen
malým výčtem známých písní, které odzněly v průběhu
turné. Doprovodná skupina Indigo v současné sestavě
přichází s rockovejším zvukem, ale hraje známé skladby

tak, aby zůstaly těmi jednoduchými písněmi, které si
fanoušci oblíbili. Nové a historicky první DVD v diskografii
Petra Nagye jistě potěší všechny fanoušky.
Koncertu se zúčastnili i dva exkluzivní hosté a legendy
Petr Janda a Jožo Ráž v duetech spolu s Peterom Nagyem
(Psi sa bránia útokom, Revolver a Muzika).
Nové DVD je záznamem živého koncertu na závěr tohoto
rok trvajícího úspěšného turné.

CITRON REBELIE Vol. 2 (EP)
CD CITRON10-2

KATEGORIE: MDL • JIŽ VYŠLO

CITRON dokončili novinkové EP Rebelie Vol. 2! Jarní
turné je za dveřmi!
V této chvíli již česká legenda vrcholí s přípravami na
jarní turné, na kterém na vás čeká spousta písní z EP
Rebelie Vol. 1 a nově také z druhého vydání Rebelie

Vol. 2, na které na podzim naváže zbrusu nové CD
Rebelie rebelů! Na EP vycházejí 2 zcela nové skladby
se zpěvem Ládi Křížka a dva živáky. Nově zpracované
hity – duet Ládi a Tanji „Kam jen jdou lásky mé“
a Tanjin hit „Nad hlavou létá Rock'n'Roll”.

Na křídlech andělů • Supi se slétají • Hraběnky a hrabata • Kam jen jdou lásky mé • Nad hlavou létá Rock'n'Roll
• Kytarový jam – živě z podzimního tour 2015

HOP TROP 35 LET V PRAŽSKÉM DIVADLE GONG
DVD JUDVD0001

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Legendární trampská skupina Hop Trop, která v roce
2015 oslavila 35 let existence, přináší koncertní DVD
z pražského Divadla Gong. Hop Trop na DVD účinkuje

v tradičním složení Ladislav Huberťák Kučera,
Jaroslav Samson Lenk, Jaromír Šroub Vondra.

Duní kláda korytem • Hajnej Hruška • Černej den • O Rendovi • Škrábej • Amazonka • Dál šíny zvoní • Budíček
• Pošťák • Matylda • Vondrova finta • Nehrálo se o ceny • Lapák • Veterán • Dvě noty půlový • Lásky • Mlejn •
Silver Hill • Průvod • Potvory • Massacre Valley • Když jsme letěli do USA • Mamon Lady • Tři kříže •
Vodácká holka • Jonatán • Čas to vzal • Dvoukolák • Dlouho nejel žádnej vlak

VLADIMÍR MERTA PODKROVNÍ PÁSKY
4CD G150802

KATEGORIE: FLS • JIŽ VYŠLO

Bohatě vypravený komplet představuje slavné domácí
nahrávky Vladimíra Merty z roku 1976. Obsahuje čtyři
CD – Hodina vlka, Bití rublem, Svátky trpělivosti
a Dobrodruh – celkem třicet osm písní natočených
Pavlem Dudkem a Karlem Šafránkem. Limitované,

youtube.com/supraphon

pečlivě připravené vydání k Mertově životnímu jubileu
je doplněno sedmdesátistránkovou knížečkou se
vzpomínkou autora na nahrávání, ediční poznámkou,
texty všech písní, autorovými komentáři k nim
a mnoha dobovými fotografiemi.

facebook.com/Supraphon
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4DOGS THE BREAK
CD 4DOGS02-2

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Na druhém albu valmezské kapely 4DOGS se
posluchači budou moci ponořit do podmanivých tónů
a melodií v sametově béčkových tóninách a textů
v duchu impresionismu. 4DOGS využili pro některé
písničky příležitosti nahrávat ve studiu Regina
v Českém rozhlase, kde měli k dispozici nejen vynikající
záznamovou techniku, ale i výhodu skutečného
koncertního sálu, který dodává především bicím pocit

velkého prostoru. Zbytek byl natočen ve studiu Jámor
Ondřeje Ježka. Spolupráce s ním kapelu hodně
ovlivnila a dodala desce například snový delay na
zpěvákově hlase. Kromě spíše melancholických
a závažných písniček se objevuje na desce i velmi hravá
píseň Glass Shell doplněná o motivy irských houslí.
Její radostné vyznění ale kontrastuje s pochmurným
filozofickým obsahem.

TRABAND KOLOTOČ
CD BP0121-2

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Reedice již dlouho vyprodaného alba vydaného v roce
2000, na kterém najdete spoustu písní, které patří do
kategorie Best of Traband. Tato originální kapela
vychází z inspirace kramářskou a námořnickou písní,
šansonem, argentinským tangem, českou dechovkou

a rock’n’rollem. Zvuk alba je předurčen nástrojovým
obsazením kapely (klarinet, akordeon, trubka, xylofon,
banjo, tuba, bicí), charakter písniček hudební
i textařskou invencí především Jardy Svobody.

ZUBY NEHTY KRÁL VYSÍLÁ SVÉ VOJSKO / LOĎ ODPLOUVÁ
2CD MAM022-2

KATEGORIE: BGT • JIŽ VYŠLO

Reedice dvou již dlouho vyprodaných alb vydaných
v roce 1995 a 1999 v jednom balení. Skupina existuje
pod názvem Zuby nehty od roku 1987, ale historie
kapely začala již v roce 1981, kdy vznikla kapela Plyn
a posléze Dybbuk. Dlouhodobě působící skupina
tvůrčích žen je unikátem v České republice. Všechny
členky na základě přátelství, muzikantské příbuznosti
a svých demokratických názorů přispěly do mozaiky
šesti dosud vydaných alb. Zuby nehty často koncertují
po celé České republice a Slovensku, ale působí také

v Německu, Švýcarsku, Dánsku a Holandsku. Natočily
též půlhodinový film pro Českou televizi. Struktura
skupiny je otevřená a proměnná podle toho, jak se
jednotlivým členkám rodí děti či přeruší své působení
ve skupině podle potřeb svého zaměstnání. Reedice
obsahuje nejznámější a neslavnější album kapely Král
vysílá své vojsko, zatímco album Loď odplouvá lze
označit jako nejvyzrálejší, na jeho vzniku se podílel
i Jaroslav Svoboda, Jana Modráčková a Robert Škarda
z kapely Traband.

KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR ZPÍVEJTE S NÁMI
NEJKRÁSNĚJŠÍ LIDOVÉ PÍSNIČKY
CD KDS04

KATEGORIE: FLTS2A • JIŽ VYŠLO

Kühnův dětský sbor a hosté • sbormistr: Jiří Chvála • Hudební aranže lidových písní: Jiří Gemrot
Originální knížka a CD s vydatnou porcí 35 těch
opravdu nejkrásnějších lidových písniček, které by
měl každý znát. Více než 50 minut hudby nahrál
Kühnův dětský sbor a jeho dětští sólisté společně
s těmi nejlepšími muzikanty (např. z České
filharmonie, PKF – Prague Philharmonia nebo

Zemlinského kvarteta). Vkusné hudební úpravy
známých písní obstaral skladatel Jiří Gemrot.
CD najdete v unikátní výpravné knížce s kouzelnými
ilustracemi Venduly Chalánkové, všestranné umělkyně
s výrazným autorským rukopisem.
www.zpivejtesnami.cz

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO PAVILÓN B
2CD 912881-2

KATEGORIE: MDL • JIŽ VYŠLO

Psychofraška alebo Správa z pekla – správa z raja.
Volným pokračováním navazuje vydavatelství Opus
na dosavadní dvojdiskovou edici titulů Radošinského
naivného divadla reedicí alba Pavilón B.
Legendární nahrávka z roku 1987 si našla svoje
příznivce už v čase prvního vydání na vinylovém
dvojalbu. Nezapomenutelné výkony Kataríny
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Kolníkovej, Stanislava Štepku, Jána Melkoviča či
Milana Markoviča neztratily dodnes nic ze své
jedinečnosti a aktuálnosti.
Představení se začalo hrát v roce 1984 a do derniéry
začátkem devadesátých roků zažilo tři sta repríz.
Nepochybně k velké radosti všech fanoušků RND
vychází Pavilón B v nesestříhané verzi.

facebook.com/Supraphon
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PES BASKERVILLSKÝ (SIR ARTHUR CONAN DOYLE)
MP3-CD 55295-2

KATEGORIE: MDT • VYCHÁZÍ: 6. 5. 2016

Ladislav Frej, Vladimír Javorský, Simona Postlerová a Jiří Prager
Ladislav Frej jako Sherlock Holmes a Vladimír Javorský
jako doktor Watson řeší nejslavnější detektivní příběh
z pera sira A. C. Doyla. Společně s herci Simonou
Postlerovou a Jiřím Pragerem přenesou posluchače
na venkovské panství v pochmurné vřesovištní krajině,
kde dochází k záhadným úmrtím.

Téměř čtyřhodinová nahrávka dramatizované četby
dokonale vykresluje tajemnou a strašidelnou
atmosféru nejznámějšího případu Sherlocka Holmese!

Reedice úspěšného titulu
v podobě MP3-CD.

PŘIPOMÍNÁME
CD/LP SU6322-2/1

CD SU6266-2

KATEGORIE: MDT
KATEGORIE: FLTS1

KATEGORIE: FLS

LUCIE BÍLÁ
HANA

HANA HEGEROVÁ

2CD+2DVD SU6319-2

3CD SU6324-2

KATEGORIE: BGL
KATEGORIE: BGT

TUČŇÁCI, FEŠÁCI,
TAXMENI A GREENHORNS
PŮLSTOLETÍ ČESKÉ
COUNTRY

VELKÁ KOLEKCE
PÍSNIČEK O LÁSCE

2CD SU6424-2

3CD SU6333-2

KATEGORIE: BGS

KATEGORIE: BGS

VARIOUS

VITA CAROLI
VLASTNÍ ŽIVOTOPIS
KARLA IV.

DAGMAR PATRASOVÁ
BEST OF DÁDA

3CD SU6423-2

CD SU5196-2

KATEGORIE: BGS1

KATEGORIE: BGT

LÍDA BAAROVÁ
A JOSEF ŠKVORECKÝ
PŘÍPAD LÍDA BAAROVÁ

youtube.com/supraphon

VARIOUS

DIVADLO S+H
HURVÍNEK NA DVOŘE
LUCEMBURSKÉM

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

1

LUCIE BÍLÁ
HANA
SU6266-2

MLUVENÉ SLOVO

ZDENĚK SVĚRÁK
POVÍDKY
A NOVÉ POVÍDKY
KOMPLET 8CD
SU6410-2

2

3

HANA HEGEROVÁ
SU6322-2/1

DIVADLO S+H
HURVÍNEK NA DVOŘE
LUCEMBURSKÉM
SU5196-2

DAGMAR PATRASOVÁ
BEST OF DÁDA
SU6333-2

LÍDA BAAROVÁ
A JOSEF ŠKVORECKÝ
PŘÍPAD
LÍDA BAAROVÁ

KLASIKA

SLOVENSKO

PAVEL ŠPORCL
BACH
SONÁTY A PARTITY

LUCIE BÍLÁ
HANA
SU6266-2

SU4186-2

ANTONIO PEDROTTI
IN PRAGUE

HANA HEGEROVÁ
SU6322-2/1

SU4199-2

LEGENDÁRNÍ
ČESKOSLOVENSKÉ
ŠLÁGRY

RADEK BABORÁK
ORQUESTRINA
ANI044-2

SU6318-2

SU6423-2

4

5

6

VARIOUS
VELKÁ KOLEKCE
PÍSNIČEK O LÁSCE
SU6324-2

LUBOŠ POSPÍŠIL
ROUTE 66 – EXIT 1 /
1978–1993
SU6321-2

BARBORA POLÁKOVÁ
SU6313-2

VARIOUS
VITA CAROLI
VLASTNÍ ŽIVOTOPIS
KARLA IV.
SU6424-2

IVANA GOTTOVÁ
ANDĚLSKÉ POHÁDKY
SU6190-2

DIVADLO S+H
HURVÍNEK A FUNÍCÍ
BILLY
SU6189-2

PAVEL HAAS
QUARTET
SMETANA
SMYČCOVÉ
KVARTETY

MICHAL TUČNÝ
LEGENDA
ZLATÁ KOLEKCE
SU6295-2

SU4172-2

KAREL GOTT
70 HITŮ
KDYŽ JSEM JÁ BYL
TENKRÁT KLUK

IVAN MORAVEC
CHOPIN
NOKTURNA
SU4097-2

SU5970-2

JIŘÍ SCHELINGER /
F. R. ČECH
HRRR NA NĚ
…NÁM SE LÍBÍ…
TUCET BONUSŮ

PAVEL ŠPORCL
GIPSY FIRE
SU4180-2

SU6320-2

7

8

ZDENĚK SVĚRÁK /
JAROSLAV UHLÍŘ
OPERKY

DIVADLO S+H
JAK S MÁNIČKOU ŠILI
VŠICHNI ČERTI

SU7132-9

SU6187-2

TUČŇÁCI, FEŠÁCI,
TAXMENI
A GREENHORNS
PŮLSTOLETÍ ČESKÉ
COUNTRY

VARIOUS
KLASICI LASKAVÉHO
HUMORU
SU6416-2

WALDEMAR
MATUŠKA
SBOHEM LÁSKO...

DAGMAR PECKOVÁ
HŘÍŠNICE
SU4181-2

SU5985-2

PAVEL ŠPORCL
MY VIOLIN LEGENDS

KAREL SVOBODA
ZLATÁ KOLEKCE

SU 4141-2

SU6226-2

PAVEL ŠPORCL
VIVALDI
ČTVERO ROČNÍCH
DOB

ZDENĚK SVĚRÁK
POVÍDKY
A NOVÉ POVÍDKY
KOMPLET 8CD

SU3931-2

SU6410-2

KATT
BACH, MESSIAEN,
PÄRT, KATT
SKLADBY
PRO VARHANY

KAREL KRYL
BRATŘÍČKU, ZAVÍREJ
VRÁTKA

SU6319-2

9

JIŘÍ SCHELINGER /
F. R. ČECH
HRRR NA NĚ
…NÁM SE LÍBÍ…
TUCET BONUSŮ

VARIOUS
POJĎTE, DĚTI,
ZA POHÁDKOU
SU6427-2

SU6320-2

10

LEGENDÁRNÍ
ČESKOSLOVENSKÉ
ŠLÁGRY
SU6318-2

VARIOUS
PŘÍHODY FERDY
MRAVENCE
A BROUKA PYTLÍKA
SU5849-2

SU6287-2/1

SU4189-2

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

