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Heidi Janků / Best Of

SU6348–2

2CD / Kategorie: BGT
Vychází: 10. 3. 2017

POP / COUNTRY / ROCK

NOVINKY

Zpěvačka Heidi Janků vydává dvojalbum
Best Of, připomíná si půlkulaté narozeniny
a vyráží na společné koncertní turné s Věrou
Špinarovou!
Na 2CD je 42 písniček, které mapují zpěvaččinu kariéru trvající 35 let. Heidi
patřila v osmdesátých letech k novým tvářím na domácí hudební scéně.
Její první hity se často hrály v rádiu i televizi. Společně s Daliborem Jandou
nazpívala píseň „Tak jdem“, s Vašo Patejdlem duet „Ztracený ráj“ a do televizní
pohádky sólovou „Když se načančám“. Vydala album ve stylu “western pop”
s tanečními hity „Když cowboy spí“ nebo „Arizona“. A v diskotékovém rytmu
se nesou i nejnovější hudební počiny zpěvačky, které by nikdo nehádal blížící
se pětapadesátku. Heidi nestárne a může si proto dovolit spolupráci s o gene
raci mladšími muzikanty. Novinka „Dík za tvůj kus ráje“ je toho důkazem.

Všechny své hity i aktuální hudební současnost Heidi Janků
představí na turné VĚRA a HEIDI TOUR 2017.

Poutníci / Zlatá éra 1983–1991
Velké putování s Poutníky: 47 songů
v dárkovém balení!

SU6373-2

2CD / Kategorie: MDS
Vychází: 17. 3. 2017

Various / Zpívánky 2 (DVD)
Přes lidovou písničku vzniká láska k hudbě
na celý život.

SU7135-9

DVD / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 10. 3. 2017

Rovných 30 let od vydání debutového alba doputovali Poutníci k zásadní
kompilaci! Označení sezón 1983-1991 za „zlatou éru“ rozhodně nijak nesnižuje předchozí či následující působení kapely, ale vystihuje mimořádnou porci
úspěšných písniček z té doby.
Robert Křesťan sestavil toto 2CD jako kombinaci dvou kompletních
alb a mohutného počtu bonusů. Alba Poutníci (1987) a Chromí koně (1990)
do celkového počtu téměř padesátky skladeb doplňují ukázky z anglicky
zpívaných elpíček, závěrečného koncertního „sbohem“, ale také na singlech,
výběrech a kazetách roztroušené zajímavosti. Mnohé z toho není už velice
dlouho ke koupi, leccos se v CD formátu objevuje vůbec poprvé. Nový
remastering z původních pásů zaručuje maximální posluchačský zážitek.
Trampské, folkové a country zkušenosti se tu ve správnou chvíli potkaly
s netradičním instrumentářem, propojujícím kytary, banja a mandolíny se
saxofony a velebné americké lidovky s rockovými předlohami typu Heavy
Horses od britských Jethro Tull. S výsledným moderním bluegrassem udělali
Poutníci zaslouženě díru do světa, včetně pozoruhodného ohlasu v USA.
Středobodem jsou však původní písničky, z nichž Panenka je kultovní, ale
jen jednou ukázkou z desítek dalších nezapomenutelných. Jmenujme alespoň
Pojďme se napít, Napsal jsem jméno svý na zdi, Až uslyším hvízdání nebo
Hotel Hillary za všechny. Křesťanův sugestivní chraplák a výborné texty,
přínosné písňové autorství hned několika členů kapely, spolehlivé vícehlasy
i nepochybný instrumentální kumšt až osmihlavé party zdobí tuto kompilaci,
v bookletu doplněnou vzpomínkami muzikantů a sadou archivních fotografií.

Již třetí desetiletí připravuje Česká televize pořad pro děti nazvaný Zpívánky.
Jde o zhruba pětiminutové povídání a zpívání, kdy ústředním motivem je vždy
některá z českých lidových písní. Ke každé písničce se sehraje zábavná scénka
a také se vysvětlí nejasnosti, které kolem písně mohou vzniknout. Vše se
děje zajímavým, laskavým, nenásilným způsobem a je ozvláštněno zajímavým
příběhem. Děti se tak písničku během vyprávění naučí jakoby mimochodem.
Interprety jsou většinou známí herci a herečky, doprovázení dětmi ze souborů
Bambini di Praga, Kühnův dětský sbor, dětský pěvecký sbor Zpívánek, sbor
Radost, Pražský dětský sbor a přípravka Národního divadla. Na našem DVD
vychází 18 těchto televizních zpracování lidových písní. Navazujeme tak na
první úspěšný díl Zpívánek z roku 2009.
Pod dubem, za dubem / Stará bába jede / U panského dvora
Horo, horo vysoká jsi / Kolíne, Kolíne / Na tý louce zelený
Neťukej, neťukej / Já, husárek malý, Já jsem z Kutný Hory / Červená,
modrá fiala / Já jsem kočí z Vídně / Černá vlna na bílém beránku
Prší, prší, Pod našima okny / Chytili jsme lososa / Ten chlumecký
zámek / Teče voda proti vodě / Štědrej večer nastal
Hovoří a zpívají Jana Boušková / Václav Vydra / Ljuba Krbová / Jan
Hrušínský / Carmen Mayerová / Petr Kostka / Vladimír Kratina / Věra
Galatíková / Alfred Strejček / Ilona Svobodová / Jiří Langmajer
Pavel Trávníček, Rudolf Hrušínský a další Režie Josef Vondráček

NOVINKY

POP / COUNTRY / ROCK
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Karel Gott / Čas růží
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Originální verze písní, které inspirovaly
muzikál Čas růží!
Nový muzikál Sagvana Tofiho
s písněmi z repertoáru Karla Gotta
slibuje být jednou z událostí roku.
Toto 2CD/1LP nabízí cenné doplnění
projektu. Úplně vše, co budou v
karlínském divadle zpívat muzikáloví
herci, tu totiž dostáváte v autentické
podobě.

grafiku s původními nahrávkami tak,
že tvoří logický celek.
Předprodeje lístků do Karlína lámou
rekordy. Tato 2CD a 1LP ukazují,
jak dobrá to byla volba tématu a jak
mimořádné jsou písně v originálním
podání Karla Gotta.

Celkem 31 písniček z let 1965
až 2000 tvoří významný přehled
Gottova již nesmrtelného repertoáru.
Od razantně bigbítového Trezoru
až po dospěle nostalgické Když
muž se ženou snídá. Je to sestava
absolutních hitů ze tří dekád vpravdě
československé populární hudby.
Vedle kompletu písniček na 2CD je
připraveno také jedno vinylové LP,
sestavené ve stylu „To nejlepší
z nejlepšího“. Nový zvukový remastering z původních pásů zaručuje
maximální poslechovou kvalitu. Obal
propojuje propagační muzikálovou

SU6369–2/1
KAREL GOTT NA LP

Karel Gott / Karel Vlach
Melodie, které nestárnou

2CD/LP / Kategorie: MDL/FLS
vychází: 10. 3. 2017

Karel Gott
Romantika

TRACKLIST CD1

1. Když jsem já byl tenkrát kluk * / 2. Nestarej se, kamaráde
3. Přijela pouť * / 4. Láska bláznivá * / 5. Čas růží * / 6. Nápoj
lásky č. 10 / 7. Odnauč se říkat ne / 8. Náruč růží / 9. Svět má ty
chvíle rád / 10. Zvonky štěstí / 11. Dívka toulavá / 12. Korunou si
hodím / 13. Trezor * / 14. Včelka Mája * / 15. Je jaká je * / 16. Dívkám
TRACKLIST CD2

1. Bum, bum, bum * / 2. Cesta rájem * / 3. Stokrát chválím čas *
4. Když muž se ženou snídá * / 5. Krev toulavá / 6. To musím
zvládnout sám / 7. Má první láska se dnes vdává / 8. A průvod šel dál
9. Jdi za štěstím / 10. Lady Carneval * / 11. Pláč / 12. Dívka z obrazu
13. Hrátky s láskou / 14. C´est la vie * / 15. Být stále mlád *

SU6017-1

SU6019-1

LP / KATEGORIE: FLS

LP / KATEGORIE: FLS

* obsahuje LP

Připomínáme z katalogu KarlA gotta

Karel Gott / 40 Slavíků

Karel Gott / Duety 1962–2015

Karel Gott / 70 hitů

Karel Gott / Doteky lásky

SU6340-2

SU6283-2

SU5970-2

SU6335-2

2CD / KATEGORIE: BGT

5CD / KATEGORIE: BGT

3CD / KATEGORIE: BGT

2CD / KATEGORIE: MDT

03

04

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

facebook.com/supraphon

František Nepil / Dobrou a ještě
lepší cestu / Řecko / Turecko
Bonus / Ondřej Suchý / Dobrý a ještě lepší
František Nepil

SU6447-2

CD / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 10. 3. 2017

Various / To nejlepší pro malé
i velké posluchače

Mluvené slovo
VÁŽNÁ HUDBA

NOVINKY

Vypravěčem se prostě člověk narodí.
To platí o Františku Nepilovi zvláště!
Po úspěších titulů Františka Nepila Jak se dělá chalupa a Dobré a ještě lepší
jitro vychází poprvé na zvukovém nosiči archivní nahrávka z roku 1989, v níž
František Nepil vypráví o svých cestovatelských zážitcích. Snad každý cestovatel
zná okamžiky, kdy s nadšením sděluje své dojmy z nových, neznámých zemí,
ze setkání s lidmi, kteří se chovají trochu jinak, než jak je cestovatel zvyklý
z domova. U Františka Nepila je toto vyprávění kořeněno jeho neuvěřitelnou
vlídností, schopností empatie a smyslem pro humor, který vyšťárá z každé
neobvyklé situace něco pro zasmání. Cestovatel Nepil je navíc vzdělaný, dobře
zná dějiny země, kterou navštívil, kráčí po stopách historie a dokáže o nich
zajímavě a poutavě vyprávět.
V Řecku navštíví Soluň, Thesálii, Pireo a Olympii, v Turecku pak Efez a Midas
sehir. Ze všech návštěv vytěží nejen něco pro poučení, ale i pro zasmání
a pobavení.
V bonusu vypráví Ondřej Suchý o svých zkušenostech a zážitcích, jak je po
boku Františka Nepila zažil on, a doplňuje tak představu o tomto skvělém,
milém a dobrosrdečném člověku.

Výběr toho nejlepšího z nahrávek pro malé
posluchače, který zaujme celou rodinu!
Sedm rozmanitých příběhů se známými hrdiny dětských knížek českých autorů.
Čtyřlístek, Maxipes Fík, Mach a Šebestová, Spejbl a Hurvínek, Broučci a s nimi
postavičky z Krkonošských pohádek a Pohádek o mašinkách. Toto album je
ideální i pro začínající posluchače mluveného slova předškolního věku. Díky
interpretaci Petra Nárožného, Ivana Trojana, Hany Maciuchové, Josefa Dvořáka,
Pavla Zedníčka, Josefa Somra a řady dalších herců však tuto kolekci ocení
posluchači všech generací.

SU6432-2

CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 24. 3. 2017

Jean-Pierre Rampal v Praze
Kompletní supraphonské nahrávky

SU4217-2

2CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 24. 3. 2017

Jindřich Feld Koncert pro flétnu a orchestr** Sergej Prokofjev
Sonáta pro flétnu a klavír D dur op. 94 František Antonín Rössler
(Francesco Antonio Rosetti) Koncert D dur Franz Xaver Richter
Koncert D dur*, Sonata da camera č. 3 A dur * František Benda
Koncert e moll, Sonáta F dur Carl Stamitz Koncert G dur op. 29

Výzkumy potvrzují, že audioknihy rozvíjejí slovní zásobu, probouzí fantazii
a kreativitu a vedou k lásce k literatuře. Naše kompilace pomáhá objevovat
svět dětské literatury.

Pražské otisky Jean-Pierre Rampala – legendární
nahrávky v nově remasterované podobě.
Praha se Jean-Pierru Rampalovi (1922–2000) stala již při jeho první návštěvě
vzácným místem na mapě světa. Rampalova první cesta do země východního
bloku dala vzniknout přátelství s jiným mimořádným hudebníkem Milanem
Munclingerem, s nímž mj. sdílel vášeň pro barokní hudbu. Právě díky Munclin
gerově iniciativě se Rampal 31. 5. 1955 představil pražskojarnímu publiku na
beznadějně vyprodaném recitálu s Alfredem Holečkem. (O pouhé čtyři dny dříve
Mstislav Rostropovič na Pražském jaru provedl kompletní Bachovy violoncellové
suity). Hned následujícího dne pořídil Rampal první z řady nahrávek pro Supraphon – Prokofjevovu sonátu. Do roku 1956 pak vznikly premiérové nahrávky
sonát F. Bendy a F. X. Richtera, koncertů Stamitze, Rosettiho a především –
s Pražským komorním orchestrem pod Munclingerovým vedením – koncerty
Richtera a Bendy. Výjimečnost posledních dvou dokládá i ohlas mezinárodní
kritiky: deska byla oceněna Grand Prix du Disque de l’Académie Charles Cros.
Rampalova supraphonská diskografie se uzavřela nahrávkou s Českou filharmonií
z dubna 1958: flétnový koncert tehdy 33letého Jindřicha Felda i jméno skladatele
se dostalo do mezinárodního povědomí právě díky Rampalovi. Praha zůstala
i v pozdějších letech tomuto fenomenálnímu flétnistovi místem návratů na
koncertní pódia i setkávání se vzácnými a blízkými přáteli.
Jean-Pierre Rampal příčná flétna Česká filharmonie Václav Jiráček
Pražský komorní orchestr Milan Munclinger / Václav Neumann
Martin Turnovský / Alfréd Holeček klavír / Viktorie Švihlíková cembalo
* Poprvé na CD ** poprvé na CD u Supraphonu

NOVINKY

Mluvené slovo JAZZ / ALTERNATIVA
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Libuše Šafránková
Božena Němcová / Babička
Reedice úspěšného titulu
v podobě MP3-CD.

55302-2

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON
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Nejpopulárnější českou knihu čte
nejoblíbenější česká herečka!
Unikátní spojení klasického díla Boženy Němcové s interpretací Libuše
Šafránkové činí z tohoto CD doslova kulturní událost. Režisér Jan Jiráň
připravil velký posluchačský zážitek pro všechny generace. Herečka, která
ve slavném filmovém zpracování Babičky ztvárnila Barunku, překrásně vypráví
laskavý příběh o dětství, přátelství a lásce. Babička v podání Libuše Šafránkové
podmalovaná scénickou hudbou nadchne krásnou češtinou a klasickým
vyprávěním.
Celkový čas: 3 hod. 47 min

CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 10. 3. 2017

Various / Blahopřejeme

Speciálně vybraná sestava skladeb se
hodí jako výborný hudební doprovod
ke každé oslavě.
20 nejznámějších gratulačních, oslaveneckých a jubilantských písniček pro
každou příležitost v podání slavných interpretů. Darujte CD s hudbou a texty,
které to řeknou za Vás - Jsi prostě nejlepší, Báječná ženská, Ještě že tě, lásko,
mám… Toto hudební blahopřání je tím nejlepším a nejoriginálnějším dárkem,
jaký můžeme dát.

SU6370-2

CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 24. 3. 2017

Obal je zpracován jako opravdové blahopřání, kam můžete vepsat své osobní
věnování. CD obsahuje 2 samostatná přáníčka s různými grafickými motivy.
Řekněte to hudbou!
1. Jsi prostě nejlepší Lešek Semelka / 2. Báječná ženská Michal
Tučný / 3. Být stále mlád Karel Gott / 4. Happy Birthday Helena
Vondráčková 5. Ó, mámo Petr Rezek a Ludmila Podubecká / 6. Cesta
ke štěstí Hana Zagorová 7. Tuhle rundu platím já Waldemar
Matuška 8. Říkej mi táto Jakub Smolík a Viktorka Genzerová
9. Věnování Lenka Filipová / 10. Láska č. 1 Jiří Helekal 11. Pár přátel
Michal David / 12. Inženýrská Rangers / 13. Rád Jitka Zelenková
14. Ještě že tě, lásko, mám Petr Kolář / 15. Happy Birthday To You
Michal David / 16. Svátek máš Karel Gott 17. Mám tě rád Damiens
18. Léta letí Valerie Čižmárová / 19. Jen pro ten dnešní den Oldřich
Nový / 20. Vínečko bílé Jožka Severin

Iva Bittová & Čikori / At Home

PM0100-2
CD / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

Iva Bittová & Čikori natočili zcela nové
písně na album At Home.

Devět autorských skladeb skvělým způsobem navazuje na legendární Bílé
Inferno a to nejen obsazením či poetikou, ale i svou písňovou formou
a celkovým zvukem nahrávky. Kapelu Čikori tvoří Vladimír Václavek (kytary),
Jaromír Honzák (kontrabas), Oskar Török (trumpeta). Jako hostující muzikanti
se do nahrávání alba zapojili Antonín Fajt (klavír), Hamid Drake (bicí) a další
hosté. Mastering provedl ve studiu AREA 52 v New Yorku respektovaný Dave
Cook (např. Laurie Anderson, David Bowie, Alanis Morissette nebo Radiohead).
Hudba na nahrávce autorsky patří Ivě Bittové a celým Čikori. Z devíti textů se
o tři zasloužil Karel David, úvodní Noc napsal Vladimír Václavek. Jeden text
přidal také Richard Müller. Na nahrávce jsou tři anglické texty, které jsou pro
celé album zásadní a Iva Bittová je čerpala ze svých básnických sbírek. Titulní
text At Home patří Lindě Gregg a například text k písni A Paper Cone napsal
renomovaný londýnský kritik, rozhlasový redaktor, příležitostný textař a básník
Ken Hunt. Album je věnované Lence Zogatové a Zuzaně Viktorinové in
memoriam.
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MLUVENÉ SLOVO

TYM232-0

CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM236-0

2CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM254-0

CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM255-0

CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM267-0

2CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM282-0

CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Jan Hyhlík / Frederick Forsyth / Mstitel
Jaká je ve světě plném násilí cena přátelství?
Druhá světová válka, válka ve Vietnamu… Konflikty 20. století, ve kterých muži bojující se
zlem uzavírají osudová přátelství, jež jsou bez nadsázky na život a na smrt. Když pak jednoho
z nich tragicky zasáhne krutá a bezcitná vražda, nemůže ji nechat bez odplaty. Obrací se na
svého dávného přítele, aby bezohledného vraha dostihl. Osamělý mstitel má k dispozici jednu
jedinou nejasnou stopu, ale přesto své pátrání po všehoschopném zabijákovi z bývalé Jugoslávie
nevzdává. Nevědomky však začíná také nerovný boj s americkými zpravodajskými silami…

Zdeněk Junák / Don Miguel Ruiz / Barbara Emrys / Toltécké
umění života a smrti
Příběh objevování od autora Čtyř dohod
V roce 2002 prodělal don Miguel Ruiz těžký infarkt, po němž strávil devět týdnů v kómatu.
Audiokniha Toltécké umění života a smrti je svědectvím o niterné pouti, již podnikl na pomezí
života a smrti, a o duchovních objevech, k nimž na této cestě dospěl. Zatímco jeho tělo leží
v bezvědomí, Ruiz sní o lidech, myšlenkách a událostech, které formovaly jeho osobnost a jeho
nevšední přístup k životu a smrti – k energii a hmotě. V románu, který je završením celoživotního učení, don Miguel Ruiz odhaluje nejskrytější zákoutí své mysli a svého srdce.

Dana Černá / Michal Viewegh / Román pro ženy
Žena, která sní o velké lásce a po mnoha peripetiích ji konečně nachází, to je nejčastější téma
čtiva zvaného červená knihovna… Román pro ženy není vlastně o ničem jiném. Dvaadvacetiletá
Laura, redaktorka populárního dámského týdeníku Vyrovnaná žena, a její předčasně ovdovělá
matka Jana, povoláním překladatelka, také touží po vysněné lásce. Aby dosáhly svého, musí
ovšem ze svých představ slevit. Michalu Vieweghovi se tento důvěrně známý námět podařilo
povýšit na moderní, inteligentní a zábavnou prózu, určenou samozřejmě nejen ženám. V předloze, která byla také s úspěchem zfilmována, nechybí obvyklý vieweghovský humor, nejrůznější
groteskní situace - a dokonce ani happy end!

Lukáš Hlavica / Michal Viewegh / Román pro muže

Rafinovaná kompozice, rychlý dějový spád a v neposlední řadě i slovní a situační humor jsou
už tradiční výbavou Vieweghových audioknih. Tentokrát je k přednostem autorova psaní nutno
přičíst i nekompromisní ráznost, s níž v románu otvírá dveře “třinácté komnaty” mužského
světa. Román pro muže je jubilejní, dvacátou knihou Michala Viewegha. Možná proto je nejen
knihou o ženském zklamání ze světa řízeného přestárlými kluky, ale také bilancující, mnohdy až
sebeironickou reflexí úspěšného spisovatelství.

Pavel Rímský / Dennis Lehane / Pod rouškou noci
Americký sen má svou cenu. Předloha nového filmu Bena Afflecka!
Joe Coughlin je v jádru dobrý člověk, muž pevných zásad a vytříbeného smyslu pro spravedlnost. A také hlava mafiánského impéria a nelítostný gangster, který se umí drsně vypořádat
s konkurencí. Jeho doba je věkem jazzu, ale také prohibice, ilegálních palíren, zločinu a korupce.
Doba, kdy se i mladistvý zlodějíček může při troše kuráže vyšplhat až mezi mafiánskou elitu.
Pro začátek stačí zamilovat se do nesprávné ženy… Román, v němž se rovným dílem zabíjí
i cituje z evangelia, představuje lahůdku (nejen) pro fanoušky moderní drsné školy.

Radek Valenta / Pelham Grenvill Wodehouse
Jen tak dál, Jeevesi
Od chvíle, kdy ho životabudič připravený jeho novým komorníkem jako zázrakem zbaví
kocoviny, je Bertie postaven před zásadní otázku: Jak bylo vůbec možné bez Jeevese existovat?
Když se postupně ukáže, že Jeeves si dokáže bez ztráty elegance poradit s obávanými tetičkami,
nezvanými hosty, dospívajícími dívkami i dalšími zdroji nežádoucích potíží, Bertiemu začíná
být jasné, že o nenahraditelnosti jeho diskrétního a všestranně schopného sluhy nemůže být
nejmenších pochyb. Druhá audiokniha s komorníkem Jeevesem se opět právem řadí do zlatého
fondu britského humoru.
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ECT256

8DVD / KATEGORIE: BGL3
JIŽ VYŠLO
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Linda Rybová & Kateřina Winterová / Herbář (8DVD)
Kompletní vydání lifestylové kulinářské show.
V Herbáři se sbírá, suší, vaří, zavařuje, peče, vyrábí se masti, krémy, parfémy, tinktury, odvary,
šťávy a také čaje. To vše za pomoci odborníků, kteří mají nejen s bylinami bohaté zkušenosti.
Autorky se zaměřují na kvalitní, ale přitom dostupné přírodní suroviny a vyhledávají dávné,
pozapomenuté receptury, aby z nich poskládaly zdravý jídelníček pro celou rodinu. Propojení
zdravého životního stylu a lidových mouder ocení všichni, kteří chtějí využít to nejlepší, co
příroda nabízí.

Chinaski / Písničky doktora Notičky
Moderní zpívánky v podání kapely CHINASKI

ECT243

CD+DVD / KATEGORIE: MDS3
JIŽ VYŠLO

POP / COUNTRY / ROCK

Všimli jste si, že v písničkách, které všichni známe a odmala si je zpíváme, občas něco nesedí?
Doktor Notička se rozhodl, že tyto nemocné písničky vyléčí. Zpráva se rozkřikla a v čekárně jeho
ordinace je stále plno. Jako doktor Notička ordinuje Michal Malátný z kapely Chinaski a ostatní
členové skupiny mu pomáhají léčit nemocné písničky tím, že společně vymyslí novou píseň,
která dá návod k vyřešení problému.

Anna K / Světlo

7128101 / 7128103
CD / LP KATEGORIE:
FLTS2A / FLTS4 / Již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

7128100

CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

JAZZ / ALTERNATIVA

5425015551777
CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

59560-2

CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 3. 3. 2017

Anna K se po úspěšné podzimní sezoně ve StarDance vrací po pěti letech s novým albem
nazvaným Světlo. Kolekce silných písniček vznikala již v osvědčeném tandemu s jejím životním
partnerem Tomášem Varteckým. Finální mix a supervizi měli na starosti britští producenti Steve
Lyon (The Cure, Paul McCartney, Depeche Mode, David Koller) a Jay Reynolds (The Strypes,
Ella Eyre, McFly…). Překvapením bude několik hostů včetně zpěváka Roberta Kodyma, se kterým
si Anna K vystřihla duet. Novou nahrávku už předznamenal singl Vždycky se budeme znát. Stal
se jednou z nejhranějších skladeb českých rádií.

Limetal / Limetal
Rocková supergroup Limetal, ve které se sešla většina členů kapely Citron, vydává v únoru debutové album. Moderní rockové skladby s odkazem na hudební kořeny členů vznikaly jak v Česku,
tak i v Los Angeles, kde kapela spolupracovala s producentem Carmenem Rizem (The Who,
Alanis Morissette, Jane’s Addiction nebo Ray Charles). Bonusem nahrávky je písnička s hlasem
zemřelého zpěváka Standy Hranického, ke které kapela dotočila hudební doprovod. Členové Limetalu jsou spojováni s nejslavnější érou Citronu a aranžérsky i skladatelsky se podíleli na všech
zásadních albech, včetně kultovních Plni energie a Radegast. Zpěvák Fany Michalík zase v kapele
vystřídal na přelomu osmdesátých s devadesátých let Láďu Křížka.

Clarinet factory / Meadows
Dlouhých sedm let od vydání poslední řadovky Out of Home a tři roky po dvojalbu Worx and
Reworx přichází mezinárodně ceněný ansámbl Clarinet Factory s novým studiovým počinem!
Na novince, která dostala název Meadows a coby hosté se na ní podíleli například Joe Acheson
z britských Hidden Orchestra, folklórní soubor Grunik nebo bubeník Dan Šoltis z Vertigo Quintet, se
Clarinet Factory dle vlastních slov vrací ke svým “přirozeným kořenům”. Čtyřčlenný soubor novinku
natáčel v nouzovském studiu SONO a hlavním záměrem bylo, aby “měly všechny skladby přirozený
tah, společnou rezonující barvu, dynamiku a nemuselo se to dělat ‘chemicky’ na pultu. Milan Cimfe
a Michal Vaniš už nás za ty roky moc dobře znají a na zvuku to je určitě znát.” Posluchači se navíc
také mohou těšit na několik novinek, které v posledních letech poměrně zásadně proměnily zvuk
Clarinet Factory, jako například kontrabasový klarinet, analogové efekty a další vychytávky.

Jan a Ivan Krausovi / Fantom televize
1. Fantom obrazovky / 2. Přímý přenos / 3. Milion dolarů / 4. Talk show
5. Televizní zajíc / 6. Umění poděkovat / 7. Vývoj televize

„Nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst,” pravil kdysi
Orson Welles. Na CD Fantom televize se bratři Krausové pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout. Originální a autentické autorské čtení z knih Ivana Krause doplňuje řada vtipných glos
a poznámek. Záznam představení z pražské Violy.

07

08

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

facebook.com/supraphon

MLUVENÉ SLOVO

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Various / Miluji tě modře
Romantická komedie o zamilovaném malíři, dívce z výlohy,
žárlivém vrhači nožů… a lásce v modrém.

8590233012885
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

JAZZ / ALTERNATIVA

ANI059-2

CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

JAZZ / ALTERNATIVA

ANI060-2

CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

Pod scénářem něžně vyprávěného filmového příběhu je podepsaný Jaroslav Papoušek, autor
Formanových filmů Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky, tvůrce komedií o rodině Homolkových.
Režie se ujal Miloslav Šmídmajer. V hlavních rolích uslyšíte Václava Jílka (malíř David), Denisu
Nesvačilovou (Tereza), Rostislava Nováka ml. (žárlivec Igor), Taťjanu Medveckou (matka jogínka),
Vladimíra Kratinu (bonvivánsky otec) a další.

Jiří Slavík / Mateřština
Album „Mateřština“ představuje vynikajícího kontrabasistu a skladatele Jiřího Slavíka
v úloze zpěváka a multiinstrumentalisty pátrajícího po svých kulturních kořenech, využívajícího
originálním způsobem odkaz lidové hudby ve svých vlastních soudobých skladbách a vracejícího
se do dětství, kdy mu dveře do světa hudby otevřel jeho otec. Slavík, který studoval hru na
kontrabas z pohledu klasické hudby i jazzu a je virtuozem na tento nástroj v nejlepším smyslu
toho slova, na albu hraje i na housle, violu, cello, klavír, cimbál a klarinet a v této divoké
„one-man cimbálovce“ mu zdatně sekunduje hráč na píšťaly a kamarád z dětství, mimo jiné
též odborník na místní lidovou hudbu, Marian Friedl.

Blue Shadows / Blue Shadows
Kvarteto “Blue Shadows” sestává z hudebníků pocházejících z různých žánrů a oblastí. Violoncellista Jiří Bárta je virtuosem známým ve světě klasické hudby, vynikající bubeník Martin Novák
vystupuje s Lenkou Dusilovou, Janou Kirschner nebo s Davidem Dorůžkou, univerzální kytarista
Josef Štěpánek vystupuje a nahrává s mnoha umělci alternativní i populární hudby a kytarista
Petr Ostrouchov je znám ponejvíce jako skladatel filmové hudby (s pěti nominacemi na cenu
Český lev) a ze svého někdejšího dlouholetého působení v kapele Sto zvířat. Projekt společného
alba vyplynul přirozeně z jejich loňské spolupráce při natáčení hudby pro televizní minisérii
“Modré stíny”. Každý z hudebníků přispěl na albu svým originálním dílem a z různosti jejich
individuálních hudebních kariér se stala přednost: výsledek působí jako přirozený součet jejich
rozmanitých hudebních zkušeností a dovedností. Album, mísící vlivy žánrů zastřešených často
výrazem “americana”, je většinově instrumentální a sestává z nahrávek skladeb vzniklých většinou
až v průběhu natáčení. Hostující zpěvák James Harries je zastoupen ve dvou písních, včetně
titulkové “Blue Shadows” ze seriálu “Modré stíny”.

VELKÁ MEZINÁRODNÍ (NEJEN) ROCKOVÁ JÍZDA!
Několik desítek CD titulů z katalogů dřívějších „lidodemo“ gramofonových firem! V rámci této “Rady vzájemné hudební pomoci” máte šanci nabízet fandům
klasického maďarského, polského, východoněmeckého, ale i českého rocku reedice legendárních alb, best of kompilace i sólové nahrávky velkých hvězd. Omega,
Locomotiv GT, Karthago, Hobo Blues Band, Skorpió, Puhdys nebo SBB, ale také třeba sólový Józef Skrzek představují tu nejlepší muziku, především ze 70. - 90. let.
Zajímavostí navíc je katalog polských GAD Records, v supraphonské licenci vydávajících alba třeba Gustava Broma, Jazz Q nebo exportní anglickou verzi Šípkové
Růženky, původně od Rebels.
Neváhejte vybírat a zainteresujte máničky všeho věku v okolí: tohle je mimořádná příležitost, jak si doplnit sbírku vzpomínek na rockové mládí!

JAZZ / ALTERNATIVA

Orchestr Gustava Broma / Polymelomodus
Jedno z nejlepších a nejvyhledávanějších alb nejslavnějšího
českého jazzového orchestru.

GADCD032

CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

Gustav Brom se svými hudebníky na této desce zaručuje překvapivé zvraty, velké množství
valivých funky groovů a mohutný bigbandový zvuk. A také skvělou coververzi Steely Dan!
Album vychází poprvé na CD, remasterované z původních pásů, s jednou bonusovou skladbou.
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JAZZ / ALTERNATIVA
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Klan / Live Finland 1972
Neznámá inkarnace legendy - jednorázový koncert projektu
pod vedením Marka Alaszewskiho z roku 1972 ve Finsku.

GADCD039

CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

Unikátní obsazení s Tomaszem Jaskiewiczem (ex-Niemen Enigmatic) a rytmickou sekcí
slavného Tomasz Stanko Quintet: Bronisław Suchanek a Janusz Stefanski.
Remasterovaná kompletní nahrávka z archivu finského rozhlasu vydaná poprvé na CD. Booklet
obsahuje bohaté vzpomínky hudebníků na malebnou eskapádu.

JAZZ / ALTERNATIVA

SBB / Hofors 1975

GADCD042

CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

JAZZ / ALTERNATIVA

GADCD045

2CD / KATEGORIE: FLS
JIŽ VYŠLO

Unikátní čerstvý nález! Další (po Karlstadu) z totálně improvizovaných koncertů SBB
z legendárního švédského turné v květnu 1975. Dechberoucí sóla Hammondových varhan
a kytary doprovázených nervními bicími. Program rané koncertní sestavy SBB dovedený
do dokonalosti. Po letech objevený materiál byl remasterovaný ve Švédsku z původních
pásů tehdejšího zvukaře Zygmunta Druzbickiho.

Jazz Q Martina Kratochvíla / Elegie
Klasická česká fusion – jedno z nejlepších alb na pomezí jazzu a rocku. Osm skladeb plných
překvapivých aranží a brilantních sól.
Druhé CD obsahuje dodatečný materiál: nahrávky z obou kompilací “Jazzrocková dílna”,
nevydané rozhlasové nahrávky z roku 1976 (s big bandem) a soundtrack k filmu “Hřiště”.
Vše nově remasterováno.
Výpravný booklet s pojednáním o nahrávce, raritními fotografiemi a výstřižky z tisku.

JAZZ / ALTERNATIVA

Josef Plíva / Václav Zahradník / Fairy-Tales In Beat

GADCD048

CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

JAZZ / ALTERNATIVA

GADCD051

CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

Psychedelický beat se zajímavými orchestrálními aranžemi a anglickými pohádkovými texty. Dokonce o perníkové chaloupce! Na anglické variaci na kultovní album Rebels “Šípková
Růženka” zpívá vášnivý Josef Plíva doprovázený orchestrem Václava Zahradníka. Materiál známý
z původního LP vychází poprvé na CD. Navíc se dvěma singly českých verzí skladeb. Vše remasterováno z původních pásů z archivů Supraphonu.

Andrzej Korzyński / Akademia Pana Kleksa

Poprvé na CD vychází legendární hudba Andrzeje Korzynského napsaná pro jeden z nejoblíbe
nějších polských filmů všech dob. Vznešená orchestrální témata, zvukové experimenty
a kosmické zvuky kombinují prvky rocku a funku! Špičkoví polští studioví hráči včetně
Winicjusze Chrósta (Breakout) a Marka Stefankiewicze (Budka Suflera). Materiál byl remasterován z nově objevených původních pásů z archivu Andrzeje Korzynského. Booklet obsahuje
celý příběh projektu založený na aktuálním rozhovoru se skladatelem.

DALŠÍ VYDANÉ TITULY
Číslo titulu

Čárový kód	NÁZEV TITULU	FORMÁT	

BF06442

4021934964424

Puhdys / Rock’n’Roll Music

CD	FLTS2A

KATEGORIE

BF06452

4021934964523

Puhdys / Jubiläumsalbum (20 Jahre Puhdys)

2CD	FLS

GR051

9702291127251

Elefant / Omega Red Fighter

CD	FLTS3D

GR052

9702291127268

Omega / The Beaty Sixties

CD	FLTS3D

GR053

9702291127275

Omega / The Spacey Seventies

CD	FLTS3D
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GR054

9702291127282

Omega / The Progressive Eighties

CD	FLTS3D

GR055

9702291127299

Omega / The Heavy Nineties

CD	FLTS3D

HCD17390

5991811740023

Omega / 10000 lépés

CD	FLTS2

HCD17414

5991811741426

Omega / Éjszakai országút

CD	FLTS2

HCD17470

5991811747022

Skorpió / A rohanás

CD	FLTS2

HCD17483

5991811748326

Omega / Nem tudom a neved

CD	FLTS2

HCD17657

5991811765729

Karthago / Karthago

CD	FLTS2

HCD17690

5991811769024

Omega / X / Az arc

CD	FLTS2

HCD17747

5991811774721

Omega / XI

CD	FLTS2

HCD17754

5991811775421

Hobo Blues Band / Még élünk

CD	FLTS2

HCD17865

5991811786526

Omega / A föld árnyékos oldalán

CD	FLTS2

HCD37097

5991813709721

Omega / Babylon

CD	FLTS2

HCD37444

5991813744425

Locomotiv GT / Loksi

CD	FLTS2

HCD37528

5991813752826

Locomotiv GT / Locomotiv GT

CD	FLTS2

HCD37529

5991813752925

Locomotiv GT / Ringasd el magad

CD	FLTS2

HCD37530

5991813753021

Locomotiv GT / Bummm!

CD	FLTS2

HCD37531

5991813753120

Locomotiv GT / Mindig magasabbra

CD	FLTS2

HCD37532

5991813753229

Locomotiv GT / V.

CD	FLTS2

HCD37534

5991813753427

Locomotiv GT / Mindenki másképp csinálja / Zene

CD	FLTS2

HCD37535

5991813753526

Locomotiv GT / Mindenki

CD	FLTS2

HCD37538

5991813753823

Locomotiv GT / X

CD	FLTS2

HCD37539

5991813753922

Locomotiv GT / Ellenfél nélkül

CD	FLTS2

HCD37618

5991813761828

Locomotiv GT / Összes kislemeze

CD	FLTS2

HCD37627

5991813762726

Omega / Élő

CD	FLTS2

HCD37668

5991813766823

Hobo Blues Band / Férfibánat

CD	FLTS2

HCD37689

5991813768926

Skorpió / ‘73–’93

CD	FLTS2

HCD37692

5991813769220

Hobo Blues Band / Kopaszkutya

CD	FLTS2

HCD37732

5991813773227

Karthago / The Best Of

CD	FLTS2

HCD37772

5998318762626

Omega / Transcendent

CD	FLTS2

HCD37779

5991813777928

Omega / Koncert / Népstadion 1994 / 1 (vizesb)

CD	FLTS2

HCD37780

5991813778024

Omega / Koncert / Népstadion 1994 / 2 (száraz)

CD	FLTS2

HCD71306

5991817130620

Omega / LP Anthology

13CD	FLTS

MCDA13003

5998311300320

Omega / Oratórium

CD	FLTS3D

MCDA14005

5998311400525

Omega / Oratórium / Adventi koncertek

CD+DVD	FLTH3

MCDA87613

5998318761322

Omega / 200 évvel az utolsó háború után

CD	FLTS2

MCDA87614

5998318761438

Omega / V. / Szvit

CD	FLTS2

MCDA87615

5998318761520

Omega / Tűzvihar / Stormy Fire

CD	FLTS2

MCDA87617

5998318761728

Omega / Időrabló / Time Robber

CD	FLTS2

MCDA87618

5998318761827

Omega / Csillagok útján / Skyrover

CD	FLTS2

MCDA87619

5998318761926

Omega / Gammapolisz / Gammapolis

CD	FLTS2

MCDA87627

5998318762725

Omega / XV. / Egy életre szól

CD	FLTS2

MMPCD0294

5907785025769

Skrzek Jan “Kyks” i Bezdomne P / Kyksówka Blues

CD	FLT

MMPCD0314

5907785026254

Skrzek Jan “Kyks” / Modlitwa bluesmana w pociągu

CD	FLTS

MMPCD0535

5907785030404

Skrzek Józef / Pamiętnik Karoliny & Na 1013 kilometr

CD	FLTS

MMPCD0536

5907785030411

Skrzek Józef / Ojciec chrzestny Dominika

CD	FLTS

MMPCD0537

5907785030428

Skrzek Józef / Józefina & Singer

CD	FLTS

MMPCD0538

5907785030435

Skrzek Józef / Wojna światów / Następne stulecie

CD	FLTS

MMPCD0540

5907785030459

Skrzek Józef & Tomasz Szukalsk / Ambitus Extended

CD	FLTS

MMPCD0541

5907785030466

Skrzek Józef / Podróż w krainę wyobraźni

CD	FLTS

MMPCD0542

5907785030473

Skrzek Józef / Live

CD	FLTS

MMPCD0545

5907785030503

Skrzek Józef / Pokój saren piano

CD	FLTS

MMPCD0546

5907785030510

Skrzek Józef & Michał Banasik / Czas

CD	FLTS

MMPCD0557

5907785030978

SBB / The Rock

CD	FLTS2

MMPCD0676

5907785035676

SBB / Four Decades

2CD

MMPCD0681

5907785036420

SBB / Blue Trance

CD	FLTS2

MDL

Z MINULÉ NABÍDKY

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

facebook.com/supraphon

Various / Big Beat Line
1965–1968

Vladimír Mišík
Jubilejní edice

SU6357-2

SU6358-2/1

Michal Prokop
Už je to napořád
2000–2012

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce všech 15 her
na 16 LP

SU6356-2

SU6434-1

Various / Meditace
& relaxace s klasickou
hudbou

Various / Jaroslav Hašek
Osudy dobrého vojáka
Švejka

SU4219-2

55300-2

Philharmonia Octet
Mozart, Beethoven, Klein
Hudba pro dechové okteto

Various / F. X. Richter
La deposizione dalla croce
di Gesú Cristo

SU4214-2

SU4204-2

Taťjana Nikolajeva
Pražské nahrávky
1951–1954 / Russian
Masters

Kristina Fialová, Igor
Ardašev / Martinů, Husa,
Kalabis, Feld / České
violové sonáty

SU4216-2

SU4211-2

2CD / KATEGORIE: BGS

6CD / KATEGORIE: BGT

CD / KATEGORIE: MDL

CD / KATEGORIE: FLTS

2CD / KATEGORIE: MDS

CD / LP / KATEGORIE: FLT / FLS

16LP BOX / KATEGORIE: FLS

2CD-MP3 / KATEGORIE: MDL

2CD / KATEGORIE: MDT1

CD / KATEGORIE: FLTS
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MLUVENÉ SLOVO

leden/únor 2017
VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Various
Big Beat Line
1965–1968

PhDr. Miroslava
Mašková
Usínání s anděly
24 relaxačních
pohádek

Various
F. X. Richter
La deposizione
dalla croce
di Gesú Cristo

Divadlo Járy
Cimrmana
Kolekce 15 her
na DVD

SU6357-2

SU6421-2

SU4204-2

ECT181

Karel Gott
40 Slavíků

Miloslav Šimek
& Jiří Grossman
Šimek & Grossman
Komplet 1966–1971

Pavel Haas Quartet
Smetana
Smyčcové kvartety

Iva Bittová & Čikori
At Home

SU6340-2

SU6340-2

SU4172-2

PM0100-2

Vladimír Mišík
Jubilejní edice

Divadlo Járy
Cimrmana
Všech 15 her
a texty, na které
se nedostalo

Pavel Šporcl
Gipsy Fire

Citron
Rebélie Rebelů

SU6358-1/2

SU6125-2

SU4180-2

CITRON12/2

Helena
Vondráčková
(Nejen) o lásce
zlatá kolekce

Divadlo Járy
Cimrmana
Kolekce všech 15
her na 16 LP

Vídeňský komorní
orchestr, Josef
Mertin / Johann
Sebastian Bach
Braniborské koncerty

Chinaski / Písničky
doktora Notičky

SU6072-2

SU6434-1

SU4213-1

ECT243

Marta Kubišová
Soul

Zdeněk Svěrák
Povídky a nové
povídky

Kristina Fialová,
Igor Ardašev
Martinů, Husa,
Kalabis, Feld České
violové sonáty

Hana Zagorová
70

SU6306-2

SU6410-2

SU4212-2

ECT254

Jananas
To samo

Jan Werich
Jaroslav Hašek
Osudy dobrého
vojáka Švejka

Taťjana Nikolajeva
Pražské nahrávky
1951–1954
Russian Masters

Various
Krkonošská
pohádka
Remasterovaná
verze

SU6339-2

SU5923-2

SU4216-2

ECT216

Petr Hapka
Zlatá kolekce

Bára Hrzánová
Ilona Eichlerová
& Jana Havlíčková
Logopedické
pohádky

Pražský
filharmonický sbor,
Lukáš Vasilek
Bohuslav Martinů
Kantáty z Vysočiny

Various
Já, Mattoni

SU6308-2

SU6186-2

SU4198-2

ECT251

Hana Hegerová
Cesta

František
Filipovský
Karel Poláček
Bylo nás pět

SOČR, Marko
Ivanovič / Miloslav
Kabeláč / Symfonie
Komplet

Aneta Langerová
Na radosti

SU6350-2

SU6145-2

SU4202-2

AS001-1/2

Hana Zagorová
O lásce

Various
Písničky
z večerníčků

Vilém Veverka
Vivaldi, Bach,
Telemann
Hobojové koncerty

Various
Doktor Martin 2

SU6352-1/2

SU6195-2

SU4188-2

ECT253

Various
Beat Line

Various
Arthur Conan Doyle
ztracený svět

Musica Florea
Jan Zach / Requiem
Solemne, Vesperae
De Beata Virgine

Various
Hříšní lidé města
pražského

SU6317-2

SU6435-2

SU4209-2

ECT045
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