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VĚRA MARTINOVÁ
JAKO DŘÍV ZLATÁ KOLEKCE

KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

Exkluzivní 3CD Zlatá kolekce Věry
Martinové s názvem Jako dřív připomíná
třicet úspěšných let této zpěvačky na
sólové dráze. A novinkami také
prezentuje její aktuální současnost. Jde
o první velký výběr největších hitů
interpretky z let 1986–2016. Toto
výjimečné trojalbum představuje
všechny hudební proměny Věry
Martinové. Dokazuje bohatost hudebních
stylů, jimiž prošla nebo se nechala
inspirovat. Připomíná řadu excelentních
autorů a interpretů, s nimiž Věra
Martinová spolupracovala (Michal Tučný,
Jaromír Nohavica, Pavel Vrba, Ivan Hlas,

Pavlína Jíšová, Ivo Viktorin a řada
dalších). Byť je často nazývána „první
dámou české country“ či „stálicí domácí
populární hudby“, sama se cítí být
především muzikantkou tělem a duší,
která je otevřena všem hudebním
inspiracím a vlivům. A chce své
posluchače příjemně překvapovat
pěknými písničkami s kvalitními texty.
Více než 60 snímků je toho důkazem.
Věra Martinová je výraznou osobností
naší hudební scény s nezaměnitelným
stylem. Výčet jejích skladeb hovoří
za vše.

60 největších hitů + 2 novinky na 3CD!

CD1 • Ó, Pane náš • Toulavý džíny • Nebe, peklo, ráj • Až na vrcholky hor • Pláčou tvoje modrý oči • V sedle je mi líp • Dala jsem lásku řekám • Jak kdy •
Pojď se toulat oblohou • Máš ho akorát • Yamba damba • Poslední rallye • Studánka • Zlato, nech mě • Křídel se nezříkám • Rodeo je jako svět • Modrý
sarafán • Jen tak koukám • Vypůjčená • Batalión • Ofélie
CD2 • Malý dům nad skálou • Zázračný housle • Kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase • Mý blues • Strom vánoční • Smutná holka • Náruč planejch růží
• Čehý nebo hot • Blanický rytíř • Slunci je to jedno • Já znám Tvý rána • Jezdec z neznáma • Všem příštím dnům • Svou káru tlačíme každý sám • Muzikant
• Prsten • Sedmý pád • Svět je plnej různejch řečí • Jako dřív • Přistávám
CD3 • Dál jen vejdi • Z nudy sudy válet • Pár havraních copánků • Brzy bude ráno • Hvězda v tísni • Srdcem jsi zůstal u koní • Hymna tuláků • Já mám káru
• Jednou jsi cowboy • Babiččiny džíny • Divoká • Dám si jedno blues • Já se stávám vodou • Nejsme si cizí • Čekání • Já vím, že už mě nemiluješ • Nika •
Z knihy vázané ovčí kůží • Citadela citů • Noční blues • Pod sluneční bránou

CD SU6345-2

JANA KOUBKOVÁ
A TAK SI JDU…

Jasný tip na nadžánrové album
roku 2016!
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KATEGORIE: FLS
JIŽ VYŠLO

Překvapivá novinka skvělé zpěvačky!
Jana Koubková tu s přehledem odmítá
brát na vědomí věk a možnou stylovou
zaškatulkovanost. Na tomto CD se tak
potkáte se spíše očekávatelnými scat
pasážemi, ale také s virtuózně rozjetou
latinou, vskutku poctivým blues nebo
elektricky kytarově rockovými kousky,
to vše pod suverénní značkou JK. Plným
právem jsou na titulu abecedně uvedeni
také její spoluhráči Jan Červenka (bicí),
Roman Hampacher (elektrické a akustické
kytary, zpěv), Ondřej Kabrna (Hammond
organ, Fender Rhodes, akordeon), Jan
Keller (violoncello), Zdeněk „Wimpy“
Tichota (baskytara), Vít Švec (kontrabas)
a Alan Vitouš (perkuse). Co jméno, to
instrumentalistický pojem, co muzikant,
to kamarád – a je to znát.
Rovný tucet snímků (hudba nejčastěji
Koubková či Hampacher, verbálně hravé
texty obvykle zpěvačka sama) byl natočen
ve studiu Faust Records, za mixážním

a masterovacím pultem seděl Derek
Saxenmeyer. Stylový kreslený obal –
využitý také jako animovaný klip
k titulnímu songu – vytvořil Luděk Bárta.
Od lehce šokézní vstupní písně A tak si
jdu…, plné ledabylého pískání
i dramatických feelingů, se s potěchou
proposloucháte až k závěrečné rychlé
bluesovce Čekám jak škeble na útesu.
Mezitím si určitě oblíbíte akustickou,
téměř lidovou (Hořela hora), elektrický
bluesrock s hitovým refrénem (Šípr),
velkou scatovou jízdu (Vrátek) nebo skoro
šanson (Táhne táhno). Opravdové
posluchačské potěšení, v němž Jana
Koubková propojila minulé zkušenosti
s čerstvou energií. V naší muzice je
v současnosti velká síla výborných
hudebních žen, ale tohle je vskutku
mimořádný příspěvek od sedmdesátnice,
zcela oprávněně se nebojící ničeho dosud
nevyzkoušeného.

facebook.com/Supraphon

NOVINKY
2CD SU6340-2

KAREL GOTT
40 SLAVÍKŮ

KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

Jubilejní audio přehled fenomenálního
počtu ocenění fenomenálního zpěváka!
Ve světě podobnou situaci nenajdete:
být čtyřicetkrát nejvýše umístěn
v každoroční anketě popularity je na zápis
do Guinessovy knihy rekordů.
Ať už se trofej jmenovala Zlatý či Český
slavík, je skutečností, že od roku 1963
do roku 2015 jich Karel Gott získal rovné
čtyři desítky. Kontinuální řada udělených
cen byla jen výjimečně přerušena
dočasným úspěchem zdatných konkurentů
a pětiletým nesoutěžením v 90. letech.
Karel Gott tak byl vlastně rok co
PŘ
rok dalším vítězstvím ujištěn
o jeho právem trvalé popularitě
u již několikáté posluchačské
generace. Hudební módy i zpívající
kolegové se mezitím mnohokrát
vystřídali, ale Gottovo postavení
v čele zůstalo pevné.

Tato kompilace (výběr písní a zasvěcený
text v bookletu Miloš Skalka) dokládá
na čtyřiceti příkladech, proč tomu tak je.
Všechny songy jsou v originálních verzích,
tedy s vůní doby vzniku. Ukazují stylové
i aranžérské proměny repertoáru, vždy
připraveného podpořit Gottův jedinečný
hlas a interpretaci. Od Oči má sněhem
zaváté přes Cestu rájem, Lásku bláznivou,
Je, jaká je, Jdi za štěstím, Beatles, Krev
toulavou, Pretty Woman, Být stále mlád,
Když muž se ženou snídá nebo Sentiment
až po Dál jedu si svou.

IPOMÍNÁME
5CD-BOX SU6283-2

KATEGORIE: BGT

Karel Gott 2016: 40 Slavíků = 40 písní + 2 bonusy!
CD1 (1963–1984) • OČI SNĚHEM ZAVÁTÉ • MALÁ PÍSEŇ • CESTA RÁJEM • C’EST LA VIE • LADY CARNEVAL • LÁSKA BLÁZNIVÁ • ŘEKNĚTE, ODKUD VÁS
ZNÁM • KDYŽ JSEM JÁ BYL TENKRÁT KLUK • KÁVU SI OSLADÍM • KDEPAK, TY PTÁČKU, HNÍZDO MÁŠ • NÁPOJ LÁSKY č. 10 • JE JAKÁ JE • JSOU SVÁTKY
• JDI ZA ŠTĚSTÍM • STOKRÁT CHVÁLÍM ČAS • JEN SE HÁDEJ • BEATLES • RÁNO JEDU DÁL • …A TO MÁM RÁD • LÁSKO MÁ

Foto © Lenka Hatašová, 2016

CD2 (1989–2016) • KREV TOULAVÁ • PROMOKLÝ DONCHUÁN • CHERCHÉZ LA FEMME • NOČNÍ KRÁL • PRETTY WOMAN • BÝT STÁLE MLÁD • POKAŽDÉ •
JESTLI JÁ TĚ BUDU MÍT RÁD • NEZAPOMÍNÁM • UŽ POHŘBILI MĚ STOKRÁT • KAM TENKRÁT ŠEL MŮJ BRATR JAN • MÁ POUŤ • KAŽDÝ MÁ SVŮJ SEN •
KDYŽ MUŽ SE ŽENOU SNÍDÁ • TO JE HEZKY • SENTIMENT • DOBRÉ ROKY TO JSOU • LÁSKA JE NÁDHERA • KLUK S VELKOU VÁŠNÍ • DÁL JEDU SI SVOU
• Bonusy: ZEMĚ VSTÁVÁ • PERFEKTNÍ DEN

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon
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NOVINKY

MICHAL PROKOP / FRAMUS 5
MĚSTO ER CD/LP

Město ER: Legendární spojení
rocku a poezie!

CD SU6343-2

LP SU6343-1

KATEGORIE: FLS
JIŽ VYŠLO

KATEGORIE: FLS
JIŽ VYŠLO

Další zásadní české album se dočkává
jubilejní reedice v podobě cédéčka a vinylu!
Přesně 45 let po vydání se objevuje toto
vysoko ceněné poslouchání jako výpravný
digipack a 180gramové LP v otevíracím
obalu. S dvacetiminutovou kompozicí,
propojující rockovou kapelu s tehdy u nás
ne zcela typickou orchestrální pomocí,
a dalšími pěti nahrávkami jsou to Framus
Five ve složení Michal Prokop (zpěv), Ivan
Trnka (klávesy), Luboš Andršt (kytara),
Ladislav Eliáš (baskytara) a Karel „Káša“
Jahn (bicí) s hosty proslulosti Jaroslava
„Erno“ Šedivého či aranžemi Petra Hanniga.
Zásadní položkou na straně aktiv je také
vynikající text titulní skladby, práce básníka
Josefa Kainara, jeho první pro o generaci
mladší elektrifikované hudebníky.
Muzice se dostalo péče v podobě
remasteringu z původních pásů ve studiu
potvrzeného M. Prokopem. Obal získal šanci

se maximálně podobat tomu v roce 1971
zamýšlenému, ale tehdy znemožněnému
ideologickým zákazem. Fotograf Alan Pajer
si naštěstí uchoval alespoň některá
východiska, takže mohl s grafičkou/dcerou
Alenou rekonstruovat balení do dosud
nevídané podoby. Booklet CD a vnitřní sáček
vinylu navíc obsahují komplet všech textů,
dobové fotografie a dvě ediční poznámky
z let 1999 a 2016.
Tato reedice byla slavnostně pokřtěna
12. srpna na dvoudenním festivalu pod
hradem Loket. Tam Michal Prokop oslavil
sedmdesátiny, mj. také vůbec prvním
pódiovým provedením Města ER se
symfonickým orchestrem. Poté jsou CD a LP
v obchodech k dispozici všem pamětníkům
i novým zájemcům o jednu z nejkvalitnějších
položek českého rockového archivu.

6CD SU5822-2

CD+DVD SU6257-2

LP+DVD SU6257-1

KATEGORIE: BGT

KATEGORIE: FLT2

KATEGORIE: MDT

PŘIPOMÍNÁME

LUBOŠ POSPÍŠIL
ROUTE 66 – EXIT 2 1998–2016

Druhý díl prvotřídního ohlédnutí
vpřed: 1998–2016 a dál!

Pokračování jarního úspěšného prvního dílu
albové kolekce! Tentokrát Luboš Pospíšil
nabízí pět řadových alb z let 1998 až 2014
v některých případech v podobě CD již
dlouho nedostupných. Speciální položkou
tohoto boxu je šesté CD, nazvané sice Běžné
rarity, obsahem ale zcela neběžné. V téměř
osmdesátiminutové stopáži této kompilace
totiž najdete nejen starší Pospíšilovy
spolupráce s C&K Vocalem (včetně songu
Pilgrim, pozoruhodné verze skladby kapely
Uriah Heep), Mahagonem a Blue Effektem,
ale také přímo pro tento projekt natočené
novinky.
S klávesistou 5P Ondřejem Fenclem vznikla
pocta Petru Skoumalovi v podobě coveru
Jeden den jediného léta. Ve spolupráci
s bubeníkem (mj. Olympiku) Martinem
PŘ
Vajglem nazpíval Pospíšil znovu
rozsáhlý epos Óda na konec betonové
revoluce. V květnu byly v rámci
ostravského koncertu v klubu Parník
natočeny čtyři skladby, dokazující, jak

6CD SU6354-2
KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

skvěle si současné obsazení 5P poradilo
s Knihou míjení, Baladou ze soutěže, Doky,
vlaky, hladem a botami i Vzpomínkou na
jednu venkovskou tancovačku. Letošní
studiovou novinkou LP/5P je pak píseň
Poprvé, podruhé, naposled…, rocková balada
s typickým pospíšilovským refrénem,
příjemná ochutnávka vznikajícího nového
repertoáru. Tento box, opět graficky
nezaměnitelně vymyšlený Karlem Halounem
a Luďkem Kubíkem, je souhrnem minulých
skvělostí a příslibem těch příštích. Uzavírá
jednu Pospíšilovu životní a uměleckou
kapitolu, a to při současném rázném
rozepsání té nové.

IPOMÍNÁME
7CD SU6321-2

KATEGORIE: BGS

CD1 Můžem si za to oba – 1998 • CD2 Hazardní slavnost – 2001 • CD3 Příznaky lásky – 2008
CD4 Chutnáš po cizím ovoci – 2011 • CD5 Soukromá elegie – 2014 • CD6 Běžné rarity – 2016
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NOVINKY

HANA ZAGOROVÁ
O LÁSCE CD/LP

CD SU6352-2

LP SU6352-1

KATEGORIE: FLTS1
VYCHÁZÍ: 7. 9. 2016

KATEGORIE: FLS
VYCHÁZÍ: 7. 9. 2016

13 podob lásky, to je novinkové album
legendy české populární hudby.
Album obsahuje písně, jež Zagorové
na tělo napsaly osobnosti popu, rocku
a folku.

O Lásce (Ondřej Brzobohatý)
Je tady podzim (Jiří Hradil/Márdi)
Aspoň se ohřeju (Jiří Zmožek/Jan Krůta)
Tygr z hotelu (Martin Horáček, Vojtěch Jágl, David Dvořák/
David Dvořák)
Jako tenkrát (Radůza)
Bójka (Jiří Hradil/Márdi)
Ty jsi má víra (Petr Malásek/Václav Kopta)
Možná jsem zakletá (Plus je pense a toi)
(Patrick Fiori, Bernard Jean Di Domenico,
český text Hana Zagorová)
Zasněná (Michal Hrůza)
Hraj, muziko (Radůza)
Lásko, lásko (Jiří Březík)
Štěstí je v kapse na drobný (Andy Čermák/Jan Krůta)
On se vrátí (Martin Chodúr)

youtube.com/supraphon

Foto © Anna Kovačič, 2016

Hana Zagorová v roce svého významného životního jubilea
přichází s novým studiovým albem, které obsahuje
především písničky mladých autorů. Stálici naší
populární hudby nabídli svoji tvorbu například:
Radůza, Martin Chodúr, Michal Hrůza, Ondřej
Brzobohatý, ale také Márdi ze skupiny Vypsaná
fixa, Jiří Hradil z Tata Bojs, David Dvořák
z Kašpárka v rohlíku a též frontman kapely
Sunflower Caravan Andy Čermák. Několika
písněmi přispěli i osvědčení autoři, jako
jsou skladatelé Jiří Zmožek, Petr Malásek
a Jiří Březík nebo textaři Jan Krůta či
Václav Kopta. Mezi třinácti písněmi jsou
šansony, popové písničky, ale třeba i čardáš
či prvky klezmeru a filmové hudby. Tohle je
Hana Zagorová, jak ji mají její posluchači rádi:
vítaně mnoho písňových nálad, cit pro výraznou melodii
a pečlivě vygradovaný refrén, dar civilního dramatu
v pěveckém projevu. Je skvělé, že každý z těch songů byl
jasně poznatelně věnován přímo jí: žádný univerzální
„šuplík“, ale konkrétní skladby pro tuto jedinečnou zpěvačku.

facebook.com/Supraphon
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NOVINKY
CD SU6339-2

JANANAS
TO SAMO

KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 9. 9. 2016

kvarteto nebo Vojta Nýdl z Clarinet
Factory. Písně zaujmou kvalitní prací
s textem, chytlavými melodiemi
i sympatickou rozverností šmrnclou
špetkou melancholie. Nechybí ani pro
Jananas tolik typický nadhled, chytrý
humor a jemná podvratnost. Kombinace
výše zmíněného je příslibem mnohavrstevnatého zážitku, který rozhodně
nenechá posluchače v klidu. S Jananas
můžete tančit, smát se, nebo třeba jen
souhlasně pokývat hlavou. Můžete, co
chcete. Každopádně si to užijete a budete
se u toho skvěle bavit...
Foto © David Konečný, 2016

Po jarním výstřelu z Malorážky čeří
Jananas stojaté vody zdejšího
showbusinessu očekávaným novým albem
s výmluvným názvem To samo. Ten
ostatně dle slov čtyřčlenné kapely dost
dobře vystihuje i princip práce Jananas,
když nahrávka vznikala už od roku 2015
a některé písně bylo údajně třeba doslova
„vysedět“. Trpělivost se nicméně bohatě
vyplatila. Třináct novinek kapela nahrála
ve studiu SONO pod producentským
dohledem Viliama Béreše a s hosty,
jakými byli kytarista Peter Binder,
kontrabasista Rasťo Uhrík, Bennewitzovo

To samo – s jemnou podvratností,
chytrým humorem, nadhledem
a sympatickou rozverností.

Kašpárek v rohlíku se tímto albem
a svým naprosto razantním
pankovým atakem dostává poprvé
pod ochranu supraphonského
lvíčka s harfou.
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Kašpárek v rohlíku je společný hudebněkabaretní projekt party více či méně
známých hudebníků a divadelníků, který
má početnou skupinu fanoušků napříč
generacemi.
Kašpárkovská Postřelená (audio)kniha
přináší zvukovou podobu úspěšné knižní
předlohy Postřelená kniha. Propojuje hravé
vstupy ze života Kašpárka od jeho narození
až po založení kapely a její vstup na Olymp
české národní zábavy! A jedná se doslova
o pomyslné „best of“ Kašpárka v rohlíku.
Téměř 80 minut nabitých velmi zábavnou
exkurzí do života Kašpárka provází v prvé
řadě samotné vyprávění hlavního hrdiny
i s jeho neodmyslitelnou specifickou dikcí,
doplněné o postavy
z jeho nejbližšího
rodinného okolí, kde se
představí například Jiří
Lábus, Oldřich Navrátil,
Kamila Špráchalová,
Aňa Geislerová a další.

CD SU6430-2
KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

Dějovou linku provází navíc původní
písničky Kašpárka v rohlíku, které jsou
průřezem ze všech dosavadních čtyř
vydaných alb. Nechybí tak hity jako Kraví
stádo, Hop hop, Letím hledat světy,
Knoflíková válka, Černá, Angelina Jolie,
Strejda Jára anebo nejnovější Prezident
pankovejch států. Hudební složku
Postřelené (audio)knihy tímto
reprezentují Lenka Dusilová, Milan Cais,
David Koller, Tonya Graves, Márdi,
Gipsy.cz a další.
CD vydání je doplněno výpravným
bookletem s tradiční „kašpárkovskou“
grafikou a s kompletními texty všech
zde uvedených písní.

Foto archiv Kašpárka v rohlíku, 2016

KAŠPÁREK V ROHLÍKU
POSTŘELENÁ (AUDIO)KNIHA

facebook.com/Supraphon

NOVINKY
3CD SU6331-2

JIŘÍ SUCHÝ KDYKOLIV, KDEKOLIV
ZLATÁ KOLEKCE

Milý pane Jiří Suchý, přejeme Vám
všechno nejlepší!

KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 16. 9. 2016

V říjnu letošního roku oslaví Jiří Suchý
své 85. narozeniny. Zlatá kolekce je
malým příspěvkem k oslavě tohoto
geniálního básníka, textaře, skladatele,
spisovatele, zpěváka, herce, hudebníka,
grafika, režiséra, tvůrce divadla
Semafor, zkrátka velikána české
kultury, který ovlivnil vývoj moderní
české populární hudby a divadla malých
forem jako nikdo jiný. Ve výběru celkem
75 písní nabízíme průřez Suchého
rozmanitou tvorbou, od mladistvé
parafráze Voskovce a Wericha v písni
Sardinka až po soudobé verze
amerických spirituálů Propusť hned můj
lid a Malej David na harfu hrál. První
disk obsahuje slavné hity 60. let, včetně
několika alternativních dobových verzí,
druhý pak méně známé písně
z normalizačních let 70. a 80., kdy měl
Jiří Suchý zakázán rozhlas i televizi.
Na třetím disku se objeví mnohdy
překvapivé interpretace Jiřího Suchého:

předělávky z tvorby V+W, písně s texty
básníka Josefa Kainara či bývalého
ministra kultury Pavla Dostála,
americké swingovky, skladby trampa
Kapitána Kida. Mimořádná píseň
Polykač mečů vznikla ze spolupráce
s Jaroslavem Uhlířem, skladba
Klaustrofobik pak z kolekce písní
věnovaných duševním chorobám,
uslyšíme Suchého přednes skladby
Petra Hapky a Michala Horáčka, znělku
televizního seriálu s hudbou Michala
Pavlíčka (Kdykoliv, kdekoliv), americké
gospely, včetně spirituálu Když je mi
nejhůř, napsaného Suchým na hudbu
Karla Vágnera o povodni 2002, která
pozřela semaforskou scénu v Karlíně.
V bookletu nalezneme také zajímavé
příspěvky od spolupracovníků (Jitka
Molavcová, Michal Prokop, Milan Lasica)
a zevrubný komentář tvůrce sestavy
Lukáše Berného.

CD 1 • Blues pro tebe • Takový je život • Marnivá sestřenice • Pramínek vlasů • Klokočí • Hluboká vráska • Píseň o koni • Koupil jsem si knot • Buď mi
věrná, moje milá • Klementajn • Krajina posedlá tmou • Plná hrst • Modré punčochy • Píseň o rose • Tulipán • Betty • Modré džínsy • Nevyplacený blues
• Na rezavým dvojplošníku • Kočičí bál • Golem • Labutí píseň • Mississippi • Na shledanou • Kamarádi • Jó, to jsem ještě žil • Sardinka
CD 2 • Vesnická romance • Slečna v sedmý řadě • Mám už tě dost • Miláčku • Tento týden v pátek • Podivná hodina • Píseň pro dva • Orchestrion z ráje •
Možná, že právě ten • Surrealistická krajina • Tady se zastavil čas • Bomba na klíně • Dobré rady • Koukejte, venku leje • Pohlednice • Znám tolik písní •
Dítě velkoměsta • To je láska • Nejsmutnější varieté • Noční song • Vydáme se na tu cestu dlouhou
CD 3 • Ezop a brabenec • Půl párku • Imperial blues • Mrtvý vrabec • Modrá nálada • Bombardovací blues • Muž a žena • Tři strážníci • Stonožka • Virginia
• Dlouho spát • Já pláču • Pane vrchní, jeden koňak • Blues na banální téma • Bublifuk • Zpověď unaveného clowna • Dědečkova noční košile • Kanibalská
• Polykač mečů • Klaustrofobik • Tante cose da veder • Kdykoliv, kdekoliv • Propusť hned můj lid • Malej David na harfu hrál • Když je mi nejhůř

2DVD SU7134-9

DVD SEMAFOR
NEJVĚTŠÍ HITY 1+2

KATEGORIE: BGS
VYCHÁZÍ: 16. 9. 2016

Reedice úspěšných DVD, 93 skladeb, 255 minut
záznamu.
Komplet připomíná slavnou éru divadla Semafor.
Na jeho scéně se zrodila velká řádka pěveckých
hvězd, z nichž jsou mnohé zachyceny na 2 DVD
Největší hity 1+2. Waldemar Matuška, Karel Gott,
Hana Hegerová, Naďa Urbánková, Eva Pilarová,
Pavlína Filipovská a mnoho dalších. A samozřejmě

Unikátní videopodoby hitů
Semaforu ze zlatých
šedesátých let!

oba tvůrci legendárního divadla Jiří Suchý a Jiří
Šlitr. Písničky jako Tereza, Klementajn, Včera
neděle byla, Babeta, Krajina posedlá tmou,
Co jsem měl dnes k obědu a mnoho dalších
semaforských hitů přežily dobu svého vzniku,
zlidověly a staly se českými evergreeny.

11CD SU6151-2

KATEGORIE: BGL

PŘIPOMÍNÁME

youtube.com/supraphon

6CD SU5931-2

12CD SU6167-2

KATEGORIE: BGT

KATEGORIE: BGL

facebook.com/Supraphon
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DIVADLO SPEJBLA A HURVÍNKA
AŤ ŽIJE HURVÍNEK!
Vážené člobrdinky a vážení člobrdíci,
nové CD, které vychází ve spolupráci Divadla
Spejbla a Hurvínka a Supraphonu, je věnováno
Hurvínkovi, který oslavil již 90. narozeniny!
Můžete se tu zaposlouchat do zábavných příběhů
v podání všech jeho interpretů – prof. Josefa
Skupy, Miloše Kirschnera a Martina Kláska.
Na této kompilaci najdete nejlepší scénky těch
nejlepších autorů – Františka Nepila, Josefa
Barchánka, Heleny Štáchové, Pavla Gryma
či Augustina Kneifela.

CD SU6433-2
KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

S těmito dialogy vyrůstaly postupně již čtyři
generace dětí. Součástí výběru jsou dvě výborné
bonusové nahrávky, které budou na CD vydány
vůbec poprvé.
Součástí bookletu je ohlédnutí za Hurvínkovým
životem, plné zajímavých faktů a fotografií.
Toto cédéčko je narozeninovým dárkem
oblíbenému ušatému hrdinovi, ale také všem jeho
posluchačům a obdivovatelům.

Ať žije Hurvínek! = 3x Skupa, 3x Kirschner, 3x Klásek
= 9 scének, včetně dvou dosud nevydaných!

ASTRID LINDGRENOVÁ
RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA

CD SU6425-2
KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 2. 9. 2016

Dramatizace slavné pohádkové knihy
Vypravěč Rudolf Hrušínský, dále hrají Miroslava Hozová, Josef Patočka, Yvetta Blanarovičová,
Tomáš Longa, Petr Pospíchal, Otakar Brousek ml., Dalibor Gondík a další
Překlad Olga Kühnelová • Hudba Petr Mandel a Alan Vitouš • Režie Karel Weinlich

Dětští hrdinové Birk a Ronja vítězí nad
nepřátelstvím dvou loupežnických rodů
v pohádkovém lese, obývaném skřítky,
šedivíky, čumbrky a větrnicemi.

Starý hrad na strmém kopci, obklopený kouzelným
lesem, obývá rod loupežníků, vedený Mattisem
a jeho ženou Lovisou. Jedné dramatické noci se
Mattisovi a Lovise narodí dcerka Ronja. A právě
tuto noc udeří do hradu blesk a rozetne hrad
průrvou na dvě poloviny.
Do druhé oddělené poloviny hradu se nastěhuje
jiný rod loupežníků, vedený Borkem, který má
s ženou Undisou syna Birka. Oba loupežnické rody
se hluboce nenávidí. Birk a Ronja se však spřátelí
a rozhodnou se změnit život všech ve vlídnou
spolupráci. Tajemný les obývají pohádkové bytosti:
skřítkové, šedivíci a čumbrci i divoké větrnice.
Do tohoto kouzelného lesa se obě děti vydají bydlet
samostatně v Medvědí jeskyni. S pomocí

OTAKAR BATLIČKA PŘÍBĚHY ODVAHY
A DOBRODRUŽSTVÍ Z ČASOPISU MLADÝ HLASATEL

loupežníka Pleška, ale i pohádkových bytostí
se nakonec dětem jejich přání vyplní.
Spolu s Pipi Dlouhou punčochou patří Ronja, dcera
loupežníka k nejoblíbenějším dětským knihám
proslulé švédské autorky Astrid Lindgrenové.
Pro Český rozhlas nastudoval dramatizaci této
pohádky v roce 1989 režisér Karel Weinlich
s Rudolfem Hrušínským v roli vypravěče. Role
Ronji a Birka svěřil dětským interpretům Ireně
Jeřábkové a Tomáši Longovi. Mistrovsky
zvládnutou atmosféru pohádkového světa divokých
větrnic, čumbrků a šedivíků i nevázaného života
loupežníků umocňuje dramatická hudba a klidný
rozjímavý vypravěčský tón Rudolfa Hrušínského.

CD SU6428-2
KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 16. 9. 2016

Čtou: Ondřej Vetchý, Mirek Černý, Robert Tamchyna, Michal Koch
Režie producentka Naďa Dvorská

Povídky legendárního autora
napínavých příběhů ve zvuku
08
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Otakar Batlička (12. 3. 1895–13. 2. 1942) psal své
povídky do časopisu Mladý hlasatel od roku 1939
do roku 1941. Čerpal z osobní zkušenosti
světoběžníka, protože v mládí procestoval mnoho
zemí téměř všech světadílů. Psal o vlastních
zážitcích i o těch, které na cestách zaslechl
vyprávět, či si je vysnil. Po okupaci Československa
se stal členem ilegálního protifašistického hnutí
Obrana národa, v němž pracoval jako telegrafista.
Byl zatčen a zemřel v koncentračním táboře
Mauthausen. Po smrti vycházely jeho povídky, jichž
je na 150, také v časopisu Vpřed a následně v řadě
knižních vydání, určených dětem a mládeži. Svými
dobrodružnými příběhy nadchl mnoho mladých
lidí, kteří se stali po celý život nadšenými

obdivovateli tohoto autora. Někteří z interpretů
tohoto zvukového výběru k nim též patří.
V našich devíti povídkách procestujeme řadu zemí.
Dostaneme se do USA, na Aljašku, do Číny, Indie
a Afriky. Zde všude se odehrávají příběhy, v nichž
jde mnohdy jejich hrdinům o život. A hlavními aktéry
nemusí vždy být jen lidé. Může to být například
zkušený, pracovitý a rozumný slon nebo šimpanzi,
cestující v letadle. Velmi často se však povídky týkají
mladých lidí, jimž jsou určeny především.
Kvartetu vypravěčů vévodí Ondřej Vetchý, který
svým rozechvělým, znepokojivě dramatickým
projevem umí napětí násobit. Zbylí tři interpreti jej
skvěle doplňují a umocňují vzrušující a nečekané
události, jimž nasloucháme.

facebook.com/Supraphon
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DIVADLO JÁRY CIMRMANA CIMRMAN SOBĚ
ANEB ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY Z PLATINY

DVD SU7133-9
KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 2. 9. 2016

Ladislav Smoljak / Zdeněk Svěrák • Hudba Jaroslav Uhlíř • Účinkují Zdeněk Svěrák, Jan Kašpar,
Ladislav Smoljak, Václav Kotek, Jaroslav Weigel, Petr Brukner, Bořivoj Penc, Jan Hraběta, Miloň
Čepelka, Pavel Vondruška, Jaroslav Uhlíř a Tomáš Sláma (v reklamním Cimrmanově filmu hrají
Světlana Nálepková, Petr Čepek, Zdeněk Srstka a Jan Kašpar) + bonus Jára Cimrman Život a dílo
Záznam televizního pořadu z roku 1991, který vznikl u příležitosti předání platinové desky za 450 000
prodaných LP Divadla Járy Cimrmana. Slavnost se
odehrála v tehdejším Divadle hudby a Ladislav
Smoljak se Zdeňkem Svěrákem k této příležitosti
sestavili pásmo ukázek z jednotlivých her. Vycházeli ze zkušenosti, že velká část posluchačů zná
jejich hry jen ve zvuku z nahrávek LP. Proto na
scéně předvedli zvláště ony pasáže, které sázejí
především na vizuální zážitek. Soustředili se na
místa, kde cimrmanovský vtip znají posluchači jen
ze smíchu diváků představení. Uvidíme tak proměnu Zlatovlásky z muže v ženu a obra Koloděje ve
stereu – dva obři, každý z jedné strany (z pohádky

Dlouhý, Široký a Krátkozraký), Cimrmanův reklamní film Litinový přítel člověka (o rozdílu mezi vanou
a neckami) a souboj blanických rytířů v nitru hory
Blaník. Kromě těchto kuriózních ukázek vybrali
autoři oblíbená a dnes již slavná místa z Hospody
Na mýtince, z Vraždy v salonním coupé, z Cimrmana v říši hudby a z Dobytí severního pólu. Pořadem
provází Zdeněk Svěrák. Závěrečným Elektrickým
valčíkem oslaví pak všichni účinkující odhalení
slavné pamětní platinové desky.
Jako zvukový bonus je přidána přednáška
Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka na téma
Cimrmanova života a jeho díla z roku 1989
z archivu Supraphonu.

Vychytaná vtipná místa, známá pouze divákům, ale již
ne posluchačům her Járy Cimrmana na unikátním DVD.

PŘIPOMÍNÁME
CD+DVD SU7126-9

Foto © Jana Černá, 2016

KATEGORIE: MDT

17CD SU6125-2

KATEGORIE: BGS

KOLEKCE VŠECH 15 HER NA 16 LP
aneb 50 LET DIVADLA JÁRY CIMRMANA
Cimrman/Smoljak/Svěrák
Supraphon potěší fanoušky legendárního Divadla
Járy Cimrmana, které letos na podzim oslaví
půlstoletí své existence, zcela mimořádným
dárkem v podobě kompletu 16 LP s kolekcí všech
15 jejich her. Tento jedinečný a nevídaný soubor

16LP-BOX SU6434-1
KATEGORIE: FLS
VYCHÁZÍ: 7. 10. 2016

vinylových desek vyjde v limitované edici
číslovaného nákladu 500 kusů. Jde o mimořádný
počin a to nejen omezeným počtem vydaných
16 LP boxů, ale i tím, že nahrávky pěti her se
dostávají na vinyl vůbec poprvé! Originalitu 16 LP
boxu ještě podtrhnou bohatě vypravené obaly
právě těch her, které zatím vyšly jen na CD.

Kolekce všech 15 her na 16 LP Divadla Járy Cimrmana
je bezpochyby zcela mimořádnou událostí tohoto podzimu!

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon
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JAROMÍR SLUŠNÝ
NEJKRÁSNĚJŠÍ ŘÍMSKÉ BÁJE A POVĚSTI

AUDIOKNIHA

MP3-CD 55294-2
KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 2. 9. 2016

Vyprávějí Vladimír Kratina, Pavel Soukup a Martin Stránský
Římská mytologie patří k základním pilířům
evropské civilizace. Představuje svět, který
chápal sám sebe prostřednictvím bohů a jejich
činů. V dávných dobách se římské báje
a pověsti staly nedílnou součástí každodenního
života lidí bez rozdílu jejich společenského
postavení. Každý si v nich našel příběh, který
zobrazil i jeho osudy. Bohové Saturn, Pluto,
Jupiter, Neptun, Merkur nebo Bakchus i další

bájné postavy ožívají na audio nahrávce díky
hlasům Vladimíra Kratiny, Pavla Soukupa
a Martina Stránského. Tři herečtí představitelé
mužných typů a majitelé krásných hlasů jsou
ideálními průvodci světem legendárních
hrdinů a heroických mýtů. Tvůrci audioknihy
využili pro větší dramatičnost a „akčnost“
napínavých příběhů mnoho zvukových efektů,
které poslechu dodají strhující spád.

Reedice úspěšného titulu v podobě MP3-CD.
Svět římských bohů • Zrod bohů a světa • Stvoření člověka • Čtvero lidských věků • Tyrhénští
plavci a Bakchus • Bohové v Itálii • Picus a Kanenta • Akis a Galatea • Herkules v Itálii •
Zkáza Tróje • Aeneův útěk • Kletba Harpyjí • Anchisova smrt • Princezna Dido • Venušina lest •
Smrt Didony • Vzpoura žen • Aeneas v podsvětí • Junoniny intriky • Pomona a Vertumnus •
Amuliův zločin • Romulus a Remus • Smrt Amulia • Založení Říma

IVAN KRAUS
MÁ RODINA A JINÁ ZEMĚTŘESENÍ

AUDIOKNIHA

MP3-CD 59559-2
KATEGORIE: FLTS3
VYCHÁZÍ: 2. 9. 2016

Čtou Jan & Ivan Krausovi
Záznam šesti představení z pražské Violy, kde
známý herec a televizní moderátor Jan Kraus
vystupuje se svým bratrem Ivanem Krausem,
autorem úspěšných humoristických knih.
Bratři Krausovi zde čtou úsměvné povídky
z Ivanových knížek Číslo do nebe, To na tobě
doschne, Udělej mi tichoučko!, Rodinný sjezd,
Prosím tě, neblázni! a Odpoledne s labutí.
Veselé příběhy velké a velmi originální rodiny

Krausovy interpretují oba sourozenci o to
věrohodněji, že oni sami byli hrdiny a účastníky
většiny úsměvných příhod. Při jejich
interpretaci oběma bratry pak vzniká
neopakovatelná atmosféra. Originální
a autentické autorské čtení doplňuje řada
vtipných glos a poznámek.
Celkem 444 minut skvělé zábavy a humoru!

Komplet šesti audioknih včetně dosud nevydané povídky
„Dobře pojištěný jezevčík“!
Číslo do nebe • To na tobě doschne • Udělej mi tichoučko! • Rodinný sjezd • Prosím tě, neblázni!
• Odpoledne s labutí

Vážení obchodní partneři,
dovolujeme si Vás informovat o zrušení maximálních slev u titulů vydavatelství Popron Music s.r.o. s platností od 1.9.2016.
Nově se na tituly tohoto vydavatelství budou vztahovat stejné obchodní podmínky, jako na tituly vydavatelství SUPRAPHON a.s.
Tituly Popron Music s.r.o. najdete v pravidelných skladových souhrnech na labelu SUPN.
Výjimku tvoří tituly z nabídky Popron Music s.r.o., u kterých zůstávají maximální slevy zachované a které jsou na nově založeném
labelu SUPL:
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Číslo titulu

Titul

55237-2

VARIOUS – RÁDIO BLANÍK – HEZKY ČESKY 4

1 CD

55134-2

VARIOUS – RÁDIO BLANÍK – HEZKY ČESKY 2

1 CD

55036-2

HABERA PAVOL A TEAM – BEST OF TOUR – LIVE

1 CD

54972-2

VARIOUS – POHODOVÉ ČESKÉ PÍSNIČKY 9

1 CD

54971-2

VARIOUS – POHODOVÉ ČESKÉ PÍSNIČKY 8

1 CD

54664-2

VARIOUS – POHODOVÉ ČESKÉ PÍSNIČKY 3

1 CD

MIDA02

DAVID MICHAL – LUCERNA

1 CD

MIDA01

DAVID MICHAL – LUCERNA

1 DVD

youtube.com/supraphon

Popis

facebook.com/Supraphon
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CD SU4201-2

ŠTEFAN MARGITA
X MAS VÁNOČNÍ ALBUM

KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

Mezinárodně renomovaný pěvec Štefan
Margita, který s úspěchem působí na
scénách nejslavnějších operních domů
jako je například milánská La Scala,
londýnská Covent Garden a především
newyorská Metropolitní opera, letos
vydává album s melodiemi dokonale
souznějícími s těmi asi nejkrásnějšími dny
v roce. Jeho X MAS obsahuje do sváteční
nálady naladěných dvanáct písní, mezi
kterými jsou i pečlivě zvolené duety
s basbarytonistou Adamem Plachetkou
a sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou.
Posluchači se mohou nechat okouzlit
nápaditou aranží písně Tichá noc či
Schubertovou nadpozemskou Ave Maria.
Svojí nádhernou melodií oslní i En

Aranjuez Con Tu Amor španělského
skladatele Joaquina Rodriga. Nechybí ani
oblíbené vánoční skladby O Holy Night
a Panis Angelicus. Štefana Margitu a jeho
hvězdné hosty v jednotlivých nahrávkách
doprovází Symfonický orchestr Symphony
Masters řízený dirigentem Adamem
Klemensem a Kühnův smíšený sbor se
sbormistrem Markem Vorlíčkem. Štefan
Margita realizoval své vánoční album
X MAS se stejným týmem, jako předchozí,
již platinovou deskou oceněné album
Melancholie, které v tuzemsku
v posledních letech patří k těm
nejprodávanějším CD z oblasti klasiky
a crossoverových nahrávek.

TICHÁ NOC • EL NACIMIENTO • LAUDATE DOMINUM • VŠECHNO SPÍ • O HOLY NIGHT •
JEDEN BŮH • EN ARANJUEZ CON TU AMOR • MARY’S BOY CHILD • ADESTE FIDELES
PASTORES • PANIS ANGELICUS • SANCTA MARIA • AVE MARIA

Jedinečné album plné nejkrásnějších vánočních melodií
a sváteční atmosféry v nádherném podání Štefana Margity
a jeho hvězdných hostů!

PŘIPOMÍNÁME
PLATINOVÉ
ALBUM

Adam
Plachetka

CD SU4142-2

Foto © Petr Kůrečka, 2016

KATEGORIE: FLTS

youtube.com/supraphon

Foto © Petr Kůrečka, 2016

Foto © Petr Kůrečka, 2016

Kateřina
Kněžíková

facebook.com/SupraphonClassics
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NOVINKY
4CD SU4202-2

MILOSLAV KABELÁČ
SYMFONIE (KOMPLET)

KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

NOVÁ NAHRÁVKA

SOČR, Marko Ivanović

MILOSLAV KABELÁČ (1908–1979) – Symfonie č. 1 in D pro smyčcový
orchestr a bicí nástroje op. 11, Symfonie č. 2 in C pro velký orchestr op.
15, Symfonie č. 3 in F pro varhany, žestě a tympány op. 33, Symfonie č. 4
in A „Camerata“ op. 36, Symfonie č. 5 b moll „Drammatica“ pro soprán
a velký orchestr op. 41, Symfonie č. 6 „Concertante“ pro klarinet
a orchestr op. 44, Symfonie č. 7 na biblický text pro velký orchestr
a recitátora op. 52, Symfonie č. 8 „Antifony“ na biblický text pro soprán,
smíšený sbor, bicí nástroje a varhany op. 54
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Pražský filharmonický sbor, Pavla Vykopalová –
soprán, Lucie Silkenová – soprán, Karel Dohnal – klarinet ad., dirigent Marko Ivanović

První kompletní nahrávka symfonií
Miloslava Kabeláče. Dveře do nových
hudebních krajin.

PRVNÍ KOMPLETNÍ NAHRÁVKA

Miloslav Kabeláč dokončuje svou první
z osmi symfonií v Praze z kraje roku 1942,
jen pár měsíců předtím, než Martinů
v Americe usedá ke své První symfonii pro
Sergeje Kusevického a Bostonské symfoniky.
Na Kabeláče těžce doléhají následky
nacistické okupace: vzhledem k židovské
manželce, s níž se odmítl rozvést, přišel
o práci v rozhlase, jeho skladby jsou
zakázané a život v neustálém ohrožení. Touto
ztěžklou atmosférou dýchá i Symfonie č. 1.
Nádech po okupaci je velmi krátký, po 2,5
letech nastupuje podobně těžká
komunistická totalita. Kabeláč píše každou
symfonii pro jiné obsazení a opakovaně čerpá
inspiraci z biblických témat. Premiéry se
často s velkým nadšením ujímá Karel Ančerl

s ČF; ten je také velkým propagátorem
Kabeláčova díla ve světě. Poslední symfonie
„Antifony“ je komponována pro štrasburský
kostel sv. Pavla s účastí skvělého souboru
Les Percussions de Strasbourg, pro něž
Kabeláč napsal slavných Osm invencí.
Výhradně Kabeláčovi věnovaný koncert
s premiérou „Antifon“ v červnu 1971 se však
musí obejít bez autora, ten nedostal povolení
k výjezdu na Západ… Miloslav Kabeláč je
bezesporu největším českým symfonikem
20. století po Bohuslavu Martinů. Teprve na
této první kompletní nahrávce Rozhlasových
symfoniků s Marko Ivanovićem se posluchačům otevírá možnost ponořit se do hloubky
jeho symfonického odkazu.

2CD SU4206-2

RICHARD NOVÁK
PORTRAIT

KATEGORIE: MDL
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

Árie z oper: MOZART – Don Giovanni, DVOŘÁK – Rusalka, ČAJKOVSKIJ –
Evžen Oněgin, GLINKA – Ruslan a Ludmila, MUSORGSKIJ – Boris Godunov,
OFFENBACH – Hoffmanovy povídky, VERDI – Don Carlos, Macbeth, Simone
Boccanegra, Luisa Miller, WAGNER – Valkýra, JANÁČEK – Příhody lišky
Bystroušky. Písně: WOLF – Mörike-Lieder (výběr), SCHUBERT –
Schwanengesang (výběr), KŘIČKA – Severní noci, DVOŘÁK – Biblické písně
Richard Novák – bas, Orchestr a sbor Janáčkovy opery Brno / František Jílek, Jan Štych,
Miroslav Hoňka, Jaroslav Kyzlink. Gerhard Zeller – klavír, Pražská komorní filharmonie /
Tomáš Hanus

Portrét umělce, který našel svou
vlastní cestu.
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Zpěvák, který vám s Českou filharmonií
za zády téměř v 85 letech zazpívá Revírníka
v závěru Lišky Bystroušky tak, že vám
spadne čelist, ten už asi o zpívání něco ví.
A taky o životě. Měl štěstí na učitele, je
houževnatý a celý život na sobě pracoval.
Nebál se přerušit kariéru v jejím zdánlivém
vrcholu, když měl pocit, že jeho hlas ztrácí
vnitřní oporu, a začít zase od začátku. V roce
1961 získal 2. cenu v Toulouse (soutěž vyhrál
José van Dame), 1962 titul laureáta
v holandském Hertogenbosch. Dvořák, Verdi
a Janáček – to jsou tři pilíře jeho repertoáru,
současně tři velké hudební lásky. Hostoval
v Teatro Colón, na Salcburském festivalu

pod taktovkou C. Abbada, v Paříži, Madridu
či Benátkách. V oratorních dílech zpíval pod
K. Ančerlem a V. Neumannem, Glagolskou
mši nahrál s Ch. Mackerrasem i R. Chaillym.
A nelze opominout jeho milovaný písňový
repertoár – Schubert, Schumann, Wolf,
Křička – především však Dvořákovy Biblické
písně. Předkládané 2CD představuje výběr
z jeho supraphonských a rozhlasových
nahrávek; je poctou obdivuhodnému člověku
a pěvci k životnímu jubileu, blahopřát
k celoživotnímu dílu je však, zdá se,
předčasné.

facebook.com/SupraphonClassics

NOVINKY
CD SU4194-2

LEOŠ JANÁČEK
ORCHESTRÁLNÍ SUITY

KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

NOVÁ NAHRÁVKA

Diriguje Tomáš Netopil

LEOŠ JANÁČEK – orchestrální suity z oper Její pastorkyňa (arr. Tomáš Ille),
Káťa Kabanová (arr. Jaroslav Smolka)*, Osud (arr. František Jílek)
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, dirigent Tomáš Netopil

Neopakovatelný svět oper Leoše
Janáčka v symfonickém hávu.

Janáček patří k nejpozoruhodnějším tvůrcům
20. století a ve světě jsou hojně uváděny
zejména jeho opery. Naproti tomu výčet jeho
symfonického díla je velmi skrovný. Řada
dirigentů (počínaje Václavem Talichem,
následně František Jílek nebo Charles
Mackerras) se pokusila obohatit symfonický
repertoár vytvořením suity z některé
z Janáčkových oper. Na této nahrávce jsou
uvedeny suity ze tří zlomových Janáčkových
oper. V Její pastorkyni si Janáček jako vůbec
první skladatel vybral ke zhudebnění prozaický
text. Později světově proslavené dílo se rodilo
v bolesti ze ztráty dvou milovaných dětí
a přineslo skladateli hlubokou krizi, když ji
roku 1903 pražské Národní divadlo odmítlo

* Světová premiéra

jako umělecky pochybenou. V opeře Osud
Janáček experimentoval a zkoumal možnosti
hudebně dramatické formy. I tato opera se jen
těžce prosazovala a dočkala se premiéry až
30 let po autorově smrti. K vrcholům
Janáčkova díla patří Káťa Kabanová, jedna
z nejkrásnějších lyrických oper nejenom
20. století. CD tak představuje neopakovatelnost Janáčkova hudebního jazyka v suitách
ze tří stěžejních operních děl. Správnost volby
interpretů nahrávky dokládají ohlasy na dva
předchozí janáčkovské projekty SOČR
s Tomášem Netopilem (Sinfonietta, Taras
Bulba ad., SU4131-2, Glagolská mše, Věčné
evangelium, SU4150-2), jež byly oba oceněny
jako Gramophone Editor’s Choice.

PŘIPOMÍNÁME
CD SU4150-2

CD SU4131-2

KATEGORIE:
FLTS

KATEGORIE:
FLTS

W. A. MOZART
HORNOVÉ KONCERTY A KVINTET
Radek Baborák

CD SU4207-2
KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

NOVÁ NAHRÁVKA

WOLFGANG AMADEUS MOZART – Kvintet Es dur pro lesní roh, housle, dvě violy
a violoncello K 407, Hornové koncerty (č. 1 D dur K 412/514, č. 2 Es dur K 417,
č. 3 Es dur K 447, č. 4 Es dur K 495) v úpravě pro lesní roh a smyčcové kvarteto
Radek Baborák – lesní roh, Baborák Ensemble: Dalibor Karvay, Martina Bačová – housle,
Karel Untermüller, Vilém Kionka – viola, Hana Baboráková – violoncello,
Štěpán Kratochvíl – kontrabas

Mozartovy hornové koncerty
s Radkem Baborákem – komorní
a virtuosní.

youtube.com/supraphon

Málokterý ze světových hornistů má tolik co
říci k Mozartovým hornovým koncertům, jako
Radek Baborák – nejvýraznější představitel
české hornové školy, který řadu let spoluutvářel zvuk Berlínské filharmonie. Že však
rád hledá nové možnosti, ve vybrané
společnosti muzikantů (mj. Štěpán Kratochvíl
z Mnichovské filharmonie a Luzern Festival
Orchestra, Vilém Kionka z Royal
Concertgebouw Orchestra) představuje tyto
koncerty v úpravě se smyčcovým kvartetem:
„Mně se zalíbila idea ukázat koncerty tak, jak
mohly znít, když třeba přišel pan Leutgeb
k Mozartům na návštěvu, potkali se tam
s panem Michaelem Haydnem a panem
Süssmayrem a společně si zamuzicírovali.“
Takové aranže byly za Mozarta běžné (např.

Michael Haydn je autorem úpravy Ronda
z Třetího koncertu) a dají vyniknout dialogu
virtuózních partů prvních houslí a horny.
Z dobových pramenů je zřejmé, že si Mozart
hru na lesní roh zkoušel a bavil se u toho jako
u žádného jiného nástroje. Tyto skladby psal
povětšinou pro staršího přítele a vyhlášeného
virtuóza Josepha Leutgeba. Autorovy
poznámky v notách („W. A. Mozart se slitoval
nad Leitgebem, oslem, volem a hlupákem.“)
nebo čtyřbarevné provedení rukopisu
4. koncertu svědčí o vřelém vztahu a hravosti,
kterou spolu oba pánové sdíleli. Ta hravost
a radost ze společného muzicírování se otiskla
i do této inspirativní nahrávky Radka Baboráka
a jeho přátel.

facebook.com/SupraphonClassics
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EMMA BAND SVISLE
CD 8590233010768

KATEGORIE: MDS • JIŽ VYŠLO

Tři roky po vydání maxisinglu Ležím vedle tebe
a následném zveřejnění videoklipu k titulní písni,
vydává EMMA band CD s názvem SVISLE. Na albu,
jehož obal vytvořil Honza Homola, najdete čtrnáct
songů v klasickém stylu Emmy, kterým se EMMA
band prezentuje na koncertech od roku 2008.
V písních, pod zvukovým vedením Zdeňka Šikýře, lze

zachytit prvky klasického rocku, reggae, funky a poprocku. Při poslechu EMMA bandu většinou není nouze
o hosty. Ani tracky alba SVISLE nejsou výjimkou.
Uslyšíte trumpetu Kuby Fabiána z Medvěd 009,
akordeon Pecana z Divokýho Billa nebo klávesy
Zdeňka Šikýře.

KASPAR MELICHAR VELKÁ DERNIÉRA
CD KM003

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Secesně-folkové duo Kaspar Melichar, které tvoří
hudebník a básník Milan Urza a pianista Robert Rajs,
vydává debutové album Velká derniéra. Muzikanti
známí především z kapely První hoře plují pod vlajkou
Kaspar Melichar na vlnách moderně laděného urban
folku okořeněného špetkou elektroniky, hrstí
melancholie a snů, ovoněného nadějí a smířením

a podtrženého poetickými českými texty. „Velká
derniéra vznikala bezmála rok a půl,“ uvedl Milan
Urza. „Písně, které jsem složil jen s kytarou,
následně ve studiu v atmosféře tvůrčí radosti
a hudebního opojení dostaly podobu, v níž se snoubí
až jakási prastará tradice baladického písničkářství
se současným, snad i trochu popovým zvukem.“

TITANIC METALOVEJ SVÁTEK ŽIVĚ
CD VNM02-2

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Koncertní album brněnské heavy metalové legendy
bylo nahráno na 5. ročníku Metalových Vánoc
v brněnském Semilasu 29. 12. 2015. Album obsahuje

všechny písně a největší hity kapely z prvního alba
Metal celebration, které ještě nikdy nevyšly na CD.
Mix a mastering proběhl ve studiu Shaark.

HEDA PĚŇOVÁ VŮNĚ VŠELIJAKÉ
CD HEDA01-2

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Hudební seskupení, nesoucí název Heda Pěňová vydává
své debutové album „Vůně všelijaké“, které jak již název
napovídá, obsahuje směsici autorské písňové tvorby
Vladimíry Dvořákové a jejích hudebních přátel a kolegů,
se kterými v minulosti spolupracovala v kapelách
Chorchestr a Los Perdidos. Základní sestavu tvoří spolu
s autorkou kytarista Tomáš Hradil a baskytarista Petr
Ševčík. Pro tvorbu V. D. je typický důraz na text. Přes
vzpomínky a snové vize, ale i kritické reflektování

současného stavu světa vnitřního i vnějšího, vzniká
prostor pro jednoduchost s prvky minimalismu, která
vyvažuje a kontruje textové náročnosti. Autorka textů
a základní hudební myšlenky nechává prostor pro
nástroje a motivy, které podtrhují a dotvářejí jedinečnou
atmosféru primitivních šansonů. Na debutovém albu
Vůně všelijaké se podílí řada hostů, které umělkyně
oslovila, aby vzdala hold jejich přátelství a touto cestou
jim poděkovala za dosavadní krásnou spolupráci.

ERICH „BOBOŠ“ PROCHÁZKA & MAREK WOLF CONVERSION
CD MAM718-2

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Znamenití slovenští bluesoví hudebníci Erich Boboš
Procházka & Marek Wolf vydávají ve spolupráci
s vydavatelstvím Indies Happy Trails své třetí studiové
album CONVERSION. Duo i tentokrát vytvořilo
metodami radikální dekompozicie a opětovné syntézy
finální kompilaci tradičně osmi nahrávek, na kterých
jdou hudebníci ještě dále než na předešlých
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DIVERSION (East West Promotion, 2012) a INVERSION
(East West Promotion, 2014), kde vytvářejí nezaměnitelnou pečeť temných riffů, sugestivních melodií
a atmosférických ploch do svých aranžmá typicky
těžko rozpoznatelných světově etablovaných skladeb
na křižovatce černých (blues, motown) a bílých
(country, rock) žánrů.

facebook.com/Supraphon
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DALIBOR JANDA HURIKÁNKOKTEJL BEST OF…
CD HR0099-2

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Reedice úspěšného alba Dalibora Jandy.
Obsahuje 18 písní převážně z autorské dílny
Dalibor Janda/Jan Krůta jako: Pojd’, dáme řeč,
Jahodový koktejl, Deset prstů pro život nebo
Krabička sirek. Album obsahuje i méně známé
písně, ale i ty jsou prověřené časem: Na doraz
jdou, Velký flám, Jak roků přibývá.
Album uzavírá zremasterovaná píseň Hurikán 99,
obsahující efekty policejní helikoptéry a turující
motorky s vynikajícím působivým recitativem

Jana Přeučila: „ Policejní hlášení: vyhlašujeme
pátrání po osmnáctiletém mladíkovi, výška sto
osmdesát centimetrů, tmavé vlasy, sportovní
postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou
dívkou. Naposledy byl spatřen, jak odjíždí
z domova. Říká si Hurikán.“ Velice silný motiv,
nelze se divit, že se píseň stala neoficiální
hymnou všech motorkářů za jejich kamarády,
kteří okusili drsnou chuť asfaltu a kteří již na
tomto světě nejsou.

JIŘINA ANNA JANDOVÁ V MUZEU LÁSKY
CD HR0102-2

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Jiřina Anna Jandová přichází s tímto novinkovým
albem po třech letech, po předchozích albech
Tvář a Narovnaná v zádech. Na tomto albu se
z převážné části podílela Jiřina Anna jako autorka
hudby a také jednoho textu k písni „V muzeu
lásky“. Stylově by se dalo říct, že se stále nese
v duchu „romantic rock“ soundu s osobitým
pojetím a texty, které napsali např. Jan Krůta,
Vladimír Poštulka, Jaroslav Šprongl, Luděk Král
nebo Lucie Sinková. Album „V muzeu lásky“ také

obsahuje již zveřejněný duet s Daliborem Jandou
s názvem „Pátý perný den“, který se již stal
úspěšným u posluchačů, ale také díky svému
videoklipu.
Oficiální představení a křest alba „V muzeu lásky“
proběhl v pražském klubu Lávka 27. 10. 2015
v rámci koncertního programu Jiřiny Anny
Jandové.
V současné době Jiřina představila novinkový
animovaný videoklip k písni Raketoplán.

www.jirinaannajandova.com • www.facebook.com/jirina.jandova

MAMATOHE
CD ANI055-2

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Mezinárodní jazzový kvartet MAMATOHE, který
spolu s českými zástupci, kontrabasistou
Tomášem Liškou (Invisible World, Druhá tráva,
Milokraj atd.) a saxofonistou Marcelem Bártou
(Vertigo, Muff), tvoří mexický pianista Mark
Aanderud a argentinský bubeník Hernan Hecht,

natočil eponymní album v roce 2012, v závěru
svého mezinárodního turné. Album sestává
ze skladeb všech zúčastněných hudebníků,
především z jejich společných improvizací,
a zachycuje soubor ve vynikající souhře a chemii
vzájemného napojení.

LIMETAL PRAVDU UKÁŽE ČAS
2CD 7128093

KATEGORIE: BGS • JIŽ VYŠLO

Nahrávku, jejíž důvod vzniku nemá na české
scéně obdoby, vydala kapela Limetal, kterou tvoří
legendární sestava někdejšího Citronu, tedy
všichni původní členové, pokračující bez bubeníka
Radima Pařízka. Právě ten vlastní ochrannou
známku na název Citron a muzikantům zakázal
hrát kapelové hity, u nichž je autorem textů.
Staré písničky ovšem po Limetalu chtějí jejich
fanoušci. Hudebníci je proto citlivě přetextovali
a ve studiu živě nahráli, aby si je mohli lidé zpívat

youtube.com/supraphon

na koncertech. Nyní vycházejí na dvojCD Pravdu
ukáže čas.
Jeden disk obsahuje 10 klasických
„citroňáckých“ skladeb z období alb Plni energie,
Radegast nebo Bigbítový Pánbů ovšem s novými
texty. Druhý představuje dvě nové autorské
písničky Limetalu, které předznamenávají debut
plánovaný na podzim. Výpravný obal CD
(digipack) upoutá zajímavým obrazem, jehož
autorem je malíř Petr Vašíček.

facebook.com/Supraphon
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DON MIGUEL RUIZ HLAS POZNÁNÍ
TOLTÉCKÁ KNIHA MOUDROSTI
MP3-CD TYM258-0

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Čte Renata Volfová
Don Miguel Ruiz, autor bestsellerů Čtyři dohody
a Pátá dohoda, nám v této audioknize připomíná jednu
hlubokou a prostou pravdu: Chceme-li skoncovat
s emočním utrpením a obnovit svou radost ze života,
musíme přestat věřit lžím, většinou o sobě samých.

Tato průkopnická audiokniha, založená na staré
toltécké moudrosti, nám ukazuje, jak obnovit víru
v pravdu a vrátit se ke zdravému rozumu.
Ruiz mění způsob, jakým vnímáme sami sebe i druhé
lidi. Pak nám otvírá dveře do reality, kterou jsme
vnímali jako dvouleté děti – do reality pravdy, lásky
a radosti.

VÁCLAV VONDRUŠKA PODIVNÁ SVATBA NA LICHNICI
HŘÍŠNÍ LIDÉ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO (MP3-CD)
MP3-CD TYM215-0

KATEGORIE: FLTS1 • JIŽ VYŠLO

Při ústupu českého vojska z Bavorska se dostane
v Mühldorfu zadní voj do obležení. V něm bojuje
i Oldřich z Chlumu. Rytířům se podaří probojovat na
svobodu, ale i když by měli slavit, jejich velitelé Smil
z Lichtemburka a Vok z Rožmberka jsou nervózní.
Záhy poté pozve Smil Oldřicha na svůj hrad Lichnice,
kde se má konat svatba jeho druhorozeného syna.

Když Oldřich na hrad dorazí, uvědomí si, že něco není
v pořádku. Jako svatební hosté tu jsou všichni,
se kterými se nedávno ocitl v obležení. Ani příprava
svatby neprobíhá klidně, neboť dojde k prudké hádce
mezi snoubenci. Oldřich z Chlumu to rozmrzele
sleduje, ale než stačí pochopit, co se vlastně děje,
dojde k první vraždě.

FREDERICK FORSYTH AFGHÁNEC (MP3-CD) / J. HYHLÍK
MP3-CD TYM231-0

KATEGORIE: FLTS1 • JIŽ VYŠLO

Mistr špionážního thrilleru Frederick Forsyth opět ve
skvělé formě!
Svět má za sebou newyorské a londýnské atentáty
a západní bezpečnostní služby stojí před další
teroristickou hrozbou. V počítači vysokého
představitele Al-Kajdy jsou nalezeny dva podezřelé
textové dokumenty. Objevuje se v nich výraz Al-Isra,
odkazující k zázračnému zjevení ze života proroka

Mohameda. Odborníci na Korán potvrzují, že může jít
o nepředstavitelně ničivý úder. Zpravodajští experti
se však brzy ocitnou na mrtvém bodě. Zbývá jediné –
pokusit se proniknout přímo mezi vůdce arabských
teroristů. Zdánlivě šíleným úkolem je pověřen Mike
Martin, plukovník SAS ve výslužbě. Opouští
rozestavěný dům, kde chtěl v klidu zestárnout,
a vydává se na nejnebezpečnější misi svého života…

DAVID WALLIAMS PAN SMRAĎOCH (MP3-CD) / J. LÁBUS
MP3-CD TYM252-0

KATEGORIE: FLT • JIŽ VYŠLO

Nový humorný příběh od autora Babičky drsňačky.
Pan Smraďoch patří do kategorie hodně divných
románových hrdinů. Žije na lavičce v parku a svému
jménu dělá opravdu čest. Je to ten nejsmradlavější
smraďoch pod sluncem. Dvanáctileté Chloe to ale
rozhodně nebrání v tom, aby se s ním spřátelila.
Jasně, páchne, ale na druhou stranu nikdy na ni

nikdo nebyl tak milý jako on. A tak se Chloe
rozhodne, že milého bezdomovce tajně ubytuje
v kůlně na zahradě svých rodičů. Jenže schovejte
takového smraďocha! Chloe brzy pozná, že některá
tajemství můžou být velmi nebezpečná a od
katastrofy je dělí jen malinký krůček.

LOUTKY V NEMOCNICI POHÁDKOVÁ MEDICÍNA
CD MAM571-2

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Jiří Lábus, Bára Hrzánová, Jan Potměšil a Marka
Míková se sešli v nahrávacím studiu, aby načetli
pohádky pro děti v rámci projektu Loutky v nemocnici.
Po albu písniček Dobrá medicína nyní přinášejí Loutky
v nemocnici čtyři namluvené pohádky, které budou
dělat radost především nemocným dětem.
První z nich s názvem Lenochodi, podle příběhu
Anne-Catrine De Boel, namluvil Jiří Lábus.
Dobrodružství Myši patří do nebe (ale jenom na chvíli)
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podle knížky Ivy Procházkové ztvárnila Bára Hrzánová,
napínavý příběh v převyprávěném příběhu románu
Hermana Melvilla Bílá Velryba interpretuje Jan
Potměšil a písně zpívá Tomáš Karger. V poslední
pohádce O statečném tygříkovi vycházející z knížky
Libuše Palečkové, uslyšíte Marku Míkovou. Ta zároveň
jednotlivé předlohy převyprávěla a režíruje i celou
audionahrávku.

facebook.com/Supraphon
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KAREL VLACH ORCHESTRA 1939–1949 (CD BOX)
14CD 8590233011130

KATEGORIE: BGL5 • VYCHÁZÍ: 30. 9. 2016

Tento unikátní box 14 CD mapuje prvních deset let existence Orchestru Karla Vlacha a přináší všechny
dostupné studiové snímky, které byly natočeny na
gramofonové desky; od prvých nahrávek pro firmu
Ultraphon z léta 1939 až po ty z podzimu 1949, které
byly realizovány už ve studiích tehdejších Gramofonových závodů. Box obsahuje celkem 346 původních
nahrávek digitalizovaných ze standardních desek,
které prošly čištěním a citlivým remasteringem.
Průvodní text čtyřiadvaceti stránkového bookletu
přináší zajímavosti a okolnosti vzniku určitých skladeb,
blíže zasazených do dobových souvislostí a popis
některých méně známých faktů, o kterých se doposud
nikde nepsalo. Zároveň obsahuje i dobové fotografie ze
soukromých archivů.

VARIOUS

Orchestr Karla Vlacha má své zcela zásadní místo
ve vývoji československé swingové, jazzové a populární
hudby. Tehdejšími kmenovými interprety orchestru byli
– Jiřina Salačová, Allanovy sestry, Arnošt Kavka
a Rudolf Cortés. Jako další spolupracující zpěváky
uveďme ty nejzásadnější – Inka Zemánková, Soňa
Červená, Ljuba Hermanová, František Krištof-Veselý,
Oldřich Kovář, Václav Irmanov, Jan Werich a další.
Velký návrat velkého orchestru, vydávaný k 105 letům
od narození Karla Vlacha a 30 rokům od jeho úmrtí.
TENTO PROJEKT SE USKUTEČNIL ZA FINANČNÍ
PODPORY MINISTERSTVA KULTURY.
Vydavatel: Tomáš Padevět

GALAKONCERT BRATISLAVSKÁ LYRA 1969 (LIVE)

CD 8590233011123

KATEGORIE: FLTS2B • VYCHÁZÍ: 23. 9. 2016

Poprvé se dostává na audio nosič záznam nesoutěžního
galakoncertu předních československých interpretů.
Unikátní na tomto vystoupení je také fakt, že se na
jednom pódiu naposledy sešli i Karel Kryl a Marta
Kubišová. Karel Kryl po třech měsících emigroval
a Marta Kubišová dostala zákaz činnosti osm měsíců
od Bratislavské lyry '69.
Sestřih koncertu přináší i překvapení v podobě neznámých písní jako například Bože můj v podání Hany
Zagorové. Zpěvák Petr Novák věnoval na koncertě svou
píseň Den štěstí památce Jana Palacha, a proto byl
záznam jeho vystoupení všemi považován za zničený…

Dalšími interprety jsou Eva Pilarová, Petr Spálený,
Jitka Zelenková, Martha a Tena Elefteriadu, Valérie
Čižmárová, Eva Sepešiová, The Rangers a Milan Klipec.
Spolu s nimi se můžete přenést, na zhruba 70 minut,
do vzrušené atmosféry poloviny roku 1969, kdy ještě
nevládla zcela tvrdá cenzura, ale plíživě se vkrádala
komunistická normalizace.
Téměř 50 let ležel záznam koncertu v archivu a nyní
může potěšit a překvapit mnohé posluchače, fan kluby
i historiky.
Vydavatel: Tomáš Padevět

KLÁRA OBRUČOVÁ V KLÍNĚ RODNÝCH HOR
CD MAM722-2

KATEGORIE: MDT • JIŽ VYŠLO

Na pomezí hudebních žánrů, ale i na pomezí
důležitých decénií života zpěvačky Kláry Obručové,
se nese její zbrusu nové CD s výmluvným názvem
„V klíně rodných hor“. Procítěné verše Petra Bezruče,
Josefa Kainara a Josefa Kaluse, texty lidových poetů
z různých koutů Moravy i z východoslovenského
Šariše, ale i jedna z Klářiných básnických prvotin:
tento odkaz se stal inspirací pro hudební zpracování
filozofického témbru či naopak letně odlehčeného
úsměvu. CD mapuje první plně dospělé pěvecké
desetiletí vsetínské zpěvačky, od energických počátků
s rožnovskou kapelou KOTÁR přes spolupráci

s BROLNem až po současnou nadžánrovou jízdu
v Ensemble FLAIR. Do pestrobarevné mozaiky
autorských děl, citlivých úprav a hudebních dialogů
přispěli bývalý legendární primáš BROLNu Bohumil
Smejkal, brněnský skladatel Josef Berg, talentovaní
muzikanti z rožnovského Kotáru Petr Zetek a Jan
Malina či umělecký vedoucí FLAIRu Jan Rokyta.
Třetí profilové album Kláry Obručové je nejen
pozvánkou do klína jejích rodných valašských hor,
ale i uctěním valašského hudebního odkazu a jeho
šíření hudebním jazykem současného světa…

DVA FONÓK
LP MAM435-1

KATEGORIE: FLS • JIŽ VYŠLO

První a nejslavnější album Fonók skupiny DVA z roku
2008 vychází nyní i na vinylu. Skupina, která se jako
jedna z mála našich kapel prosadila v Evropě
a v Americe, nahrála i hudbu ke slavné počítačové hře

youtube.com/supraphon

Botanicula. Album Fonók obsahuje písně neboli
„Folklór neexistujících národů“ a nepřímo stylově
odkazuje k vlivům jako je tango, kabaret, cirkus,
popsongy, kuchyňský beatbox či freakfolk.

facebook.com/Supraphon
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O5 A RADEČEK G2 ACOUSTIC STAGE

CD+DVD 7128092
KATEGORIE: FLT2 • JIŽ VYŠLO

Před zaplněným klubem Retro Music Hall předvedli
„Radečci“ za intimní atmosféry, kdy byli doslova
obklopeni svými fanoušky, průřez svou dosavadní
hudební tvorbou. Zazněly největší hity kapely jako
„Praha“, „Máš mě na svědomí“ či „Vloupám se“, při
kterém se k velkému nadšení přítomných fanoušků
představila i populární slovenská zpěvačka Mária
Čírová. Třešničkou na dortu byla pak speciální
coververze písničky „A Sky Full of Stars“ od Coldplay.

To vše ve zcela „pravdivé“ akustické verzi bez
zapojení elektrické energie!
V průběhu tohoto jedinečného večera doplnila kapelu
postupně i celá řada dalších hostů. Svým
charismatickým projevem obohatili pěveckou sekci
například: Josie Vařeka, strunnou sekci podpořil
energický projev violoncellistů z hudební skupiny
Arrhythmia a na foukací harmoniku se představil
sám „žlutý pes“ Ondřej Hejma!

PŘIPOMÍNÁME
CD+DVD SU7129-9

CD+DVD SU7130-9

CD+DVD SU7128-9

KATEGORIE: MDT

KATEGORIE: FLT

KATEGORIE: FLT

IMODIUM

ONDŘEJ BRZOBOHATÝ

DIVOKEJ BILL

PŘIPOMÍNÁME

Z

MINULÉ

NABÍDKY

CD SU4205-2

4CD SU4203-2

KATEGORIE: FLTS
KATEGORIE: BGT

BOHUSLAV MARTINŮ
ARIANE, DVOJKONCERT
SIMONA ŠATUROVÁ,
ESSENER PHILHARMONIKER,
TOMÁŠ NETOPIL

CD SU4193-2

JOSEF VLACH &
ČESKÝ KOMORNÍ
ORCHESTR
LEGENDÁRNÍ NAHRÁVKY

3CD SU4199-2

KATEGORIE: FLTS
KATEGORIE: MDS

CAROLUS IV. – REX ET
IMPERATOR
SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS, HANA BLAŽÍKOVÁ

2CD SU6424-2

ANTONIO PEDROTTI
IN PRAGUE
DIRIGENT ANTONIO PEDROTTI
ČESKÁ FILHARMONIE

CD SU4197-2

KATEGORIE: FLTS
KATEGORIE: BGS

VARIOUS

VITA CAROLI
VLASTNÍ ŽIVOTOPIS
KARLA IV.
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SMETANOVO TRIO
BOHUSLAV MARTINŮ
KLAVÍRNÍ TRIA
(KOMPLET)
NOVÁ NAHRÁVKA

facebook.com/Supraphon

PŘIPOMÍNÁME

Z

MINULÉ

NABÍDKY

CD/LP SU6322-2/1

CD SU6266-2

KATEGORIE: MDT
KATEGORIE: FLTS1

KATEGORIE: FLS

LUCIE BÍLÁ
HANA

HANA HEGEROVÁ

3CD SU6314-2

2CD SU6323-2

KATEGORIE: BGT

KATEGORIE: BGT

PETR KOTVALD
EXXXclusive BEST OF

CD SU6338-2

ABRAXAS
NEKONEČNÝ BOOGIE
BEST OF

2CD+2DVD SU6319-2

KATEGORIE: BGL
KATEGORIE: FLS

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

TUČŇÁCI, FEŠÁCI,
TAXMENI, GREENHORNS
A HOSTÉ
PŮLSTOLETÍ ČESKÉ
COUNTRY

CD SU6344-2

2CD SU6332-2

KATEGORIE: MDT1

KATEGORIE: BGS

MICHAL DAVID
DECIBELY LÁSKY
(PÍSNĚ Z FILMU)

VARIOUS
PORTA 50

CD SU5783-2

HODINY SE V SUPRAPHONU PŘEDEŠLY O 10 LET!
Pokud sledujete aktuální mediální, klipovou a rádiovou aktivitu kolem
KATEGORIE: T

kapely Hodiny, pak vězte, že zpěvák Tomáš Sehnal a spol. byli objeveni
už před deseti roky Supraphonem. Jejich melodický poprock sice tehdy

PROWIZORIUM

nesl název Prowizorium (CD album SU5783-2, 2006), ale vykazoval
už všechny dnešní atraktivní prvky příjemného mainstreamového
poslouchání. Chcete-li si oživit vzpomínky či doplnit hudební vzdělání,
máte mimořádnou šanci za mimořádnou cenu!

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon
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HITPARÁDA SUPRAPHONU
ČERVEN–SRPEN 2016
POP
COUNTRY
ROCK

1

2

3

MLUVENÉ SLOVO

MICHAL PROKOP /
FRAMUS 5
MĚSTO ER

JOSEF SOMR
ŘÍKADLA PODLE
JOSEFA LADY

SU6343-2/1

SU5853-2

ANETA LANGEROVÁ
NA RADOSTI

DIVADLO JÁRY
CIMRMANA
VŠECH 15 HER

AS001-2

SU6125-2

VARIOUS
PORTA 50

PÍSNIČKY
Z VEČERNÍČKŮ

SU6332-2

SU6195-2

KLASIKA

SLOVENSKO

SMETANA
DVOŘÁK
THE BEST OF CZECH
CLASSICS

KAREL GOTT
70 HITŮ
KDYŽ JSEM JÁ BYL
TENKRÁT KLUK

SU3891-2

SU5970-2

PAVEL ŠPORCL
GIPSY FIRE

MARIE ROTTROVÁ
ZLATÁ KOLEKCE

SU4180-2

SU6041-2

GUSTAV MAHLER
SYMFONIE
KOMPLET
ČESKÁ FILHARMONIE
VÁCLAV NEUMANN

LUCIE BÍLÁ
HANA
SU6266-2

SU3880-2

4

5

6

7

MICHAL DAVID
DECIBELY LÁSKY
(PÍSNĚ Z FILMU)
SU6344-2

BARBORA POLÁKOVÁ
BARBORA POLÁKOVÁ
SU6313-2
SU6300-2

MICHAL PROKOP
A FRAMUS (5)
KOLEJ YESTERDAY
SU6257-2/1

ŠIMEK &
GROSSMANN
KOMPLET 1966–1971
17 CD
SU6183-2

MAXIPES FÍK –
KOMPLET
JOSEF DVOŘÁK
SU6197-2

FELIX HOLZMANN
VŠECHNY ŠPLECHTY
SU6105-2

IVAN MORAVEC
CHOPIN
NOKTURNA

KAREL SVOBODA
ZLATÁ KOLEKCE
SU6226-2

SU4097-2

PANOCHOVO
KVARTETO
ANTONÍN DVOŘÁK
SMYČCOVÉ KVARTETY

HANA HEGEROVÁ
ZLATÁ KOLEKCE
1957–2010
SU6050-2

SU3815-2

ANTONÍN DVOŘÁK
SYMFONICKÉ DÍLO
ČESKÁ FILHARMONIE
VÁCLAV NEUMANN

HANA ZAGOROVÁ
S ÚCTOU
ZLATÁ KOLEKCE
SU5688-2

SU4090-2

PETR HAPKA
ZLATÁ KOLEKCE

JAROSLAV FOGLAR
RYCHLÉ ŠÍPY

SU6308-2

SU6143-2

PAVEL HAAS
QUARTET
SCHUBERT
SMRT A DÍVKA,
SMYČCOVÝ KVINTET

HELENA
VONDRÁČKOVÁ
BEST OF THE BEST
SU6276-2

SU4110-2

8

9

JANA KOUBKOVÁ
A TAK SI JDU…
SU6345-2

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

10

LUCIE BÍLÁ
HANA
SU6266-2

ILONA EICHLEROVÁ,
JANA HAVLÍČKOVÁ
LOGOPEDICKÉ
POHÁDKY

TIMBURINA
ENSEMBLE
FLOS INTER SPINAS
KVÍTÍ MEZI TRNY

SU6186-2

SU4037-2

PETR SKOUMAL
KDYŽ JDE MALÝ
BOBR SPÁT

PKF
JAKUB HRŮŠA
SMETANA
MÁ VLAST

SU5530-2

FRANTIŠEK
FILIPOVSKÝ
BYLO NÁS PĚT
SU6145-2

WALDEMAR
MATUŠKA
SBOHEM LÁSKO...
SU5985-2

PETER NAGY
MORE PIESNÍ
SU6044-2

SU4032-2

BEETHOVEN
SYMFONIE
KOMPLET
ČESKÁ FILHARMONIE
PAUL KLETZKI

VÁCLAV NECKÁŘ
ŽIVOT
ZLATÁ KOLEKCE
SU6042-2

SU4051-2

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
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