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Luboš Andršt & Energit
Time´s Arrow

POP / COUNTRY / ROCK

Energit 1973/2017: Bluesrock plný vzpomínek!
Nové bluesrockové album s mimořádně zajímavou historií vzniku!
Kytarista Luboš Andršt se po několika desítkách let vrátil k repertoáru,
který měl v roce 1973 tvořit obsah debutového alba jeho skupiny Energit.
Ale netvořil, neboť Supraphon tehdy sestavě s Ivanem Khuntem, Vladimírem
Padrůňkem a Jaroslavem Erno Šedivým nedal šanci. Jako skvělá vzpomínka –
a také jako pocta předčasně odešlému baskytaristovi Padrůňkovi – byly
natočeny aktuální verze skladeb, se zachováním hudebního ducha té doby.
Vedle Luboše Andršta uslyšíte Jana Holečka (zpěv, varhany Hammond),
Vladimíra Kulhánka (baskytara) a Jiřího Zelenku (bicí), v jedné nahrávce hostuje
houslista Jan Hrubý. Je to zásadní poslouchání pro pamětníky, ale také vítaná
škola pro mladé zájemce o ukázku z toho nejlepšího, co náš rock nabízel.
Je to „vintage“ poslouchání: vstupní prvky jsou historizující, výsledek je atraktivně současný. Světové názvuky, ale nepochybně česká odnož bluesrockové
scény začátku 70. let. Khuntova a Šedivého emigrace i Padrůňkovo úmrtí nedaly šanci to natočit v době jejich mládí, dnešní rekonstrukce je tak poklonou
těm lidem a muzice. Booklet nabízí obsáhlý rozhovor s Lubošem Andrštem
a sadu archivních i nových záběrů Alana Pajera, který fotil Energit od samého
začátku. Kruh se uzavřel: Nechte se zasáhnout “Šípem času”.
TRACKLIST

BLUE DANCE 5:30 / LONELINESS 5:46 / IMPRINTS 5:48 / FREEDOM 9:38
TIME´S ARROW 5:12 / MOTH 7:15

SU6372–2

CD / Kategorie: FLS / Vychází: 7. 4. 2017

Jiří Suchý & Jiří Šlitr
Jonáš a tingltangl
Jonáš a doktor Matrace

POP / COUNTRY / ROCK

Legendární písničky ze dvou slavných představení Jonáš a tingltangl / Jonáš a doktor
Matrace divadla Semafor nyní po půlstoletí
vychází v jubilejním vydání na vinylu a CD!
Když 18. června 1962 poprvé zazněla v divadle Semafor píseň Vyvěste fangle
na tingltangle, protože Jonáš už je tu… zrodila se nejslavnější divadelní postava
Jiřího Suchého a z Jiřího Šlitra se stal jeho herecký partner. Ve slavném představení Jonáš a tingltangl se totiž zrodila dvojice Suchý & Šlitr. Když po dvě stě
padesáti úspěšných reprízách Semafor hru stáhl z repertoáru, podepisovali lidé
petici za její obnovení. Proto vzniklo v roce 1969 volné pokračování s názvem
Jonáš a doktor Matrace. Většina písniček z obou představení zlidověla a začala
žít svým vlastním životem. Jejich studiové nahrávky nyní vycházejí u příležitosti
pětapadesátého výročí od své premiéry v jubilejním vydání na vinylu
a současně i na CD.
TRACKLIST

Vyvěste fangle / Honky tonky blues / Klementajn / Modré punčochy
Škrhola / Koupil jsem si knot / Tak jak ten Adam / Chybí mi ta jistota
Tulipán / Margareta / Mississippi / Kos / Bledá slečna / Jó, to jsem
ještě žil / Kubistický portrét / Dialog / Proti všem / Kdo chce psa bít
Zpívají Jiří Suchý, Jiří Šlitr a sbor divadla Semafor
Hrají Ferdinand Havlík se svým orchestrem / Jiří Šlitr / Rudolf Rokl
Taneční orchestr Československého rozhlasu

SU6371–2

CD / Kategorie: FLS / Vychází: 21. 4. 2017

SU6371–1

LP / Kategorie: FLS / Vychází: 21. 4. 2017
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a jeho Cílová skupina / Živ je
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POP / COUNTRY / ROCK

První bilanční a první živé album Tomáše
Kluse! Písničky, které vybírali sami fanoušci,
doplnil nový singl a bonusová mantra.
Tomáš Klus se po roční pauze vrátil na podzim 2016 na koncertní pódia
a během Recyklus Tour po českých a slovenských městech natočil živou desku
toho nejlepšího, co na koncertech zaznělo. „V rámci Recyklus Tour jsme nahráli
několik koncertů, abychom měli z čeho vybírat. Kouzlo živého záznamu totiž
spočívá i v tom, že na desce může ‚uvíznout’ i něco zcela nečekaného,” dodává
ke svému novému albu Tomáš Klus.
Live album Tomáš Klus a jeho Cílová skupina ŽIV JE přináší kromě neopakovatelné atmosféry proběhlých koncertů, Tomášovy starší písničky, které mu
pomohli vybrat jeho fanoušci ještě před začátkem koncertní šňůry, v úplně
novém aranžmá. Přesně v souladu s filozofií Recyklusu, kterou je recyklování
a bilancování: „Recyklus beru jako takové bilanční pole čerstvého třicátníka,
kdy mám možnost sám sebe dát do pořádku. Zjistit, co ze starého já už není
potřeba, co šetrně zlikvidovat a z čeho naopak znovu vzejít,” říká Tomáš Klus.
Na desce nechybí ani nový singl s názvem Dobré ráno a bonusová mantra.
Tomáš Klus a jeho Cílová skupina ŽIV JE!

TRACKLIST

8590233012052

2CD / Kategorie: MDS1 / Vychází: 14. 4. 2017

SharkaSs / Protiklady

CD 1 (time 53:57) Tamaře / JdeVoZem / Sibyla / Ty jsi Tomáš Klus / Noe
17b / Napojen / Až... / Dobré ráno / Poprvé / Amores Perros / Zmrzlým
HarmoNico / Nezapomínej
CD 2 (time 48:31) Nina / Anat / Přeju Ti / Do nebe / Žabí král / Marie
Chybíš mi / Jsem / Pocity / Koudelce / Dobré ráno (Bonus Track)

HIP HOP / RAP

Debutové album velkého talentu domácí
hudební scény doplněné bonusy.
Když před rokem vydala SharkaSs svou vůbec první oficiální nahrávku
E. P. 2016 s hitem Plusy a mínusy, bylo jasné, že jen u ní to neskončí.
Na podzim to potvrdil singl Proč to tak cítím jenom já, zkraje roku následovala společná píseň s kapelou Lola a nyní talentovaná zpěvačka
a rapperka vydává své debutové album Protiklady.
SharkaSs si mnozí pamatují ze soutěže Česko Slovensko má talent, kde
to v roce 2012 dotáhla až do semifinále a svým freestylem naprosto dostala
porotce Jaro Slávika i Lucii Bílou. Na rozdíl od jiných ale SharkaSs poté
nezapadla a svůj talent skutečně potvrdila. Celou dobu tvrdě pracovala na
svém snu, nabírala další a další fanoušky, natočila několik úspěšných klipů
a teď konečně přichází s debutovým albem, které je její výraznou autorskou
výpovědí. Album Protiklady vzniklo v úzké spolupráci s producentkou Blankou
Maderovou, která je také spoluautorkou většiny skladeb na albu. Album je
hodně osobité a autentické, řeší dospělejší témata jako vztahy, život a další.
SharkaSs na něm pracovala intenzivně přes dva roky a je to jisté uzavření
dosavadní práce, kdy se definitivně etabluje z teenagerské senzace v hudební
osobnost. Na albu se objeví singlové hity Fly To The Blue Sky, Plusy a mínusy,
Dokud to půjde či společná nahrávka Hra o city se skupinou Lola. Většina
songů jsou ale novinky, včetně písně To The Wind s anglickou zpěvačkou Lazy
Hammock. Bonusem na CD pak bude několik akustických verzí písní z alba
Protiklady.

SU6341-2

CD / Kategorie: MDT / Vychází: 28. 4. 2017

TRACKLIST

1. Intro (Mimo moje území) / 2. Fly To The Blue Sky / 3. Něco nový
začíná (ft. Sachi) / 4. Ikona / 5. Plusy a mínusy / 6. Dokud to půjde
7. Prostor / 8. Kde že to jsi? / 9. Proč to tak cítím jenom já?
10. To The Wind (ft. Lazy Hammock) / 11. Nejen jednou / 12. Tobě se
nechce jít / 13. Musím se odrazit dál
Bonus CD: 14. Hra o city (ft. Lola) / 15. Nevrátím (akustická verze)
16. Nejdem tmou
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Priessnitz / Beztíže

POP / COUNTRY / ROCK

Zásadní domácí album loňského roku nyní
jako 2LP a v nové verzi na CD!

SU6364–2
CD / Kategorie: FLTS
Vychází: 7. 4. 2017

SU6364–1

Skupině Priessnitz se v loňském roce podařil skutečně domácí comeback roku
ve velkém stylu. Legendární rockeři z Jeseníků vydali po dlouhých 10 letech
skvělé - a jak posluchači, tak i hudební kritikou nadšeně přijaté - nové album
Beztíže. To se ihned po vydání dostalo až na 1. místo albové hitparády a až
do konce roku 2016 patřilo k nejprodávanějším titulům. Následovalo zcela
vyprodané koncertní turné, včetně tří pražských koncertů v Paláci Akropolis
a Café V lese a hned několik významných ocenění v hudebních anketách za
album roku. Mimo jiné se Priessnitz za Beztíže objevili v nominacích Ceny
Apollo a získali dvě nominace na výroční Ceny Anděl 2016.
Samotné album pak vyšlo ve speciální limitované CD edici, navržené
grafickým studiem Laboratoř, konkrétně významnými designery Petrem
Babákem a Matějem Hanauerem. A jelikož se jednalo o limitovanou sérii,
která je již vyprodána, vychází nyní album Beztíže v nové verzi a to jako CD
v digipaku s novou grafikou, doplněné o vložený plakát, a také jako 2LP na
vinylu! Vinylová verze bude pak skutečnou lahůdkou. Nahrávka ve speciálním
zvukovém masteru je rozdělena na 2 LP, což umožní využít rychlost 45 rpm,
navíc v luxusní gramáži 180. Grafika LP je odlišná i od nové CD verze a bude
obsahovat tentokrát kompletní textovou dokumentaci včetně textů písní
a jako bonus zde bude vložen exkluzivní sešit ve speciálním formátu, obsahující jedinečné fotografie Dušana Tománka, dvorního fotografa kapely, na
kterých mapuje jak vznik alba, tak i neopakovatelnou atmosféru podzimního
vyprodaného turné.

2LP / Kategorie: FLS3
Vychází: 5. 5. 2017

Petr Janda / Ještě držím
pohromadě / Best of

POP / COUNTRY / ROCK

Nejlepší sólové nahrávky Petra Jandy
z let 1985–2016!
Květnové půlkulaté narozeniny jsou výborným důvodem poprvé shrnout
Jandovu neolympickou tvorbu! Tato kompilace přináší to nejlepší z období
po roce 1985, kdy se hitově osamostatnil v duetu s Petrou Janů. Od té doby
opravdu “jede dál”, ať už to byla dvě sólová alba z let 1998 a 2008, mimořádný
projekt Kulhaví poutníci, instrumentální spolupráce s jinými skvělými kytaristy
Andrštem a Brabcem, duety s dcerou Martou, znovu s Petrou Janů či rockovým
kolegou Alešem Brichtou nebo v zajímavém triu s Brichtou a countrymanem
Jakubem Smolíkem. Tento výběr nabízí také dosud nevydané snímky z Jandova
archivu, například jeho verzi titulní skladby pro muzikál Ať žije rokenrol! Nebo
část loňského koncertního vystoupení v bostonské Berklee School of Music,
kde zazněla také kultovní Želva. Kompilátor Oldřich Zámostný pomohl sestavit
výborně poslouchatelnou jednadvacítku skladeb, dokumentujících Jandovu
jedinečnost kompoziční, instrumentální i pěveckou. Jeho vlajkovou lodí je
samo sebou Olympic, ale také jeho separátní songy rozhodně stojí za to.
O tom všem se přesvědčíte ve vzpomínkovém bookletu, doplněném speciálními
fotografiemi, ale vůbec nejlépe poslechem tohoto výběru. Ten totiž jasně dokazuje,
že Petr Janda – od mládí řečený Django – drží pohromadě vskutku festovně.
TRACKLIST

SU6362–2

CD / Kategorie: MDT / Vychází: 21. 4. 2017

1. Ještě držím pohromadě / 2. Jsem tak línej / 3. Vzpomínka na
ostrovní zemi / 4. Chtěl jsem si jen hrát / 5. Starej flák / 6. Nějak se
vytrácíš, má lásko / 7. Bída / 8. Babí léto / 9. Múza, co mě volá
10. Huckelberry Finn / 11. Dotyky slávy / 12. Na tý cestě / 13. Jedeme dál
14. Když láska začíná stárnout / 15. Co hledá klaun / 16. U hrobu
Neznámého úředníka / 17. Každej si meleme svou / 18. Ať žije rokenrol
19. Švédské kapky / 20. Tarantula / 21. Želva

NOVINKY

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

Various / Řekni, kde ty kytky
jsou / 22 nejkrásnějších písní
s texty Jiřiny Fikejzové
POP / COUNTRY / ROCK

SU6376-2

CD / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 7. 4. 2017

Various / Robin Hood
MLUVENÉ SLOVO

SU6431-2

2CD / KATEGORIE: BGL
VYCHÁZÍ: 14. 4. 2017

Aleš Palán / Miloň Čepelka
Nedělňátko aneb s Cimrmanem
v zádech
MLUVENÉ SLOVO

SU6449-2

CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 21. 4. 2017

Miroslav Donutil
čte povídky Oty Pavla
MLUVENÉ SLOVO

59561-2

CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

facebook.com/supraphon

Úžasné životní jubileum skvělé textařky,
dvaadvacet ukázek jejího básnického mistrovství
ve službách hudby!
Muzikant Dan Fikejz vybral tu nejpěknější část maminčiny tvorby, některé songy
zremixoval a jiné natočil ve zcela nových verzích. Výsledkem je mimořádné poslouchání
pro všechny, kteří vyrůstali od šedesátých let dál, neboť je jisté, že písničkám s texty
dubnové oslavenkyně se v dobrém slova smyslu nemohli vyhnout. Klasické hity jsou
k dispozici v pěveckém podání Marie Rottrové, Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, Waldemara Matušky, Judity Čeřovské, Václava Neckáře, Hany Hegerové, Hany Zagorové, Yvetty
Simonové, Evy Pilarové, Marty Kubišové a Jany Kratochvílové, letošní nahrávky přidali Irena Kristeková a Martin Chodúr. Booklet nabízí mile osobní vzpomínky mnoha vděčných
interpretů, ale také slova uznání Jiřího Suchého, Eduarda Krečmara, Václava Hybše nebo
Jiřího Černého, životním medailónem přispěl Michal Bystrov. Je to jen malý kousek ze
stovek Jiřinou Fikejzovou krásnou češtinou otextovaných songů, jen ochutnávka z velké
mísy písničkových lahůdek, poslouchejte.

Dramatizace jednoho z nejslavnějších
dobrodružných románů všech dob!
David Matásek, Jan Kanyza, Tereza Bebarová, Miroslav Táborský, Pavel Rímský a řada
dalších známých českých herců v adaptaci knihy Howarda Pyla. Malým i velkým posluchačům je určena nová nahrávka dobrodružství slavného zbojníka ze Sherwoodského
lesa a jeho druhů. Velký romantický příběh plný lásky, úkladů, hrdinských činů a rytířských
soubojů ze středověké Anglie. Snad každý zná legendárního Robina Hooda, jeho statečné
kumpány, krásnou Marianu i proradného šerifa z Notinghamu z knižní nebo filmové podoby.
Nyní oživnou i ve zvukové podobě.
Účinkují

David Matásek / Tereza Bebarová / Jan Kanyza / Pavel Rímský / Miroslav
Táborský / Filip Blažek / Bohdan Tůma / Jiří Hromada / Bohuslav Kalva
Tomáš Juřička / a další

Podrobnosti, zajímavosti a překvapivé informace
nejen o Cimrmanech, ale i o Miloni Čepelkovi
a celém jeho životě.
Kniha rozhovorů Aleše Palána s jedním z protagonistů Divadla Járy Cimrmana
Miloněm Čepelkou, vydaná v roce 2016 nakladatelstvím Vyšehrad, vzbudila zájem
veřejnosti, protože dotazovaný patří k nejoblíbenějším členům slavného souboru. Kdo
by neznal jeho mamku z Aktu, dvojroli princů Jasoně a Drsoně z pohádky Dlouhý,
Široký a Krátkozraký, hraběte Zeppelina z Hospody Na Mýtince, šikovatele Vogeltanze
ze Záskoku či Babičku Boženy Němcové z Českého nebe. Aleši Palánovi se podařilo
navázat s Miloněm Čepelkou tak důvěrný vztah, že se zpovídaný otevřel a odkryl tajné
schránky své osobnosti v míře neslýchané.
CELKOVÝ ČAS: 7 HOD. 14 MIN.

Své oblíbené povídky od spisovatele Oty Pavla
načetl Miroslav Donutil jako audioknihu.
Po delší době se populární herec vrátil do nahrávacího studia k práci, kterou má
a vždycky měl rád. Vybral si texty, které důvěrně zná a vrací se k nim často jako
čtenář. Nyní své literární lásky interpretuje pro posluchače audioknih. Pro audioknihu
nazvanou „Miroslav Donutil čte povídky Oty Pavla“ si osobně vybral 7 „rybářských“
a 7 „sportovních“ povídek.
TRACKLIST

1. Koncert / 2. Moje první ryba / 3. Souboj o štiky / 4. Jak jsme s tatínkem
servírovali úhořům / 5. Smrt krásných srnců / 6. Veliký vodní tulák
7. Zlatí úhoři / 8. Jak to tenkrát běžel Zátopek / 9. ÚDA – Dukla ! ra ! ra ! ra!
10. Brankář / 11. Omyl / 12. Sedm deka zlata / 13. Salto nazad
14. Plná bedna šampaňského
Celkový čas: 4 hod. 33 min.
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Pavol Bršlík / Dvořák – Písně
Cypřiše, Večerní písně,
Cigánské melodie

VÁŽNÁ HUDBA
Nová nahrávka

SU4215-2

CD / KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 21. 4. 2017

Zuzana Růžičková
J. S. Bach – Cembalové koncerty

VÁŽNÁ HUDBA

SU4222-2

2CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 21. 4. 2017

Petra Matějová
V. J. K. Tomášek – Klavírní sonáty
Hudba Prahy 18. století
VÁŽNÁ HUDBA
Premiérová nahrávka

SU4223-2

CD / KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 21. 4. 2017

Pavol Bršlík rozeznívá všechny odstíny lásky
Dvořákových písní…
„Myslete si zamilovaného mladíka – toť jejich obsah!“ Tak sám Antonín Dvořák
charakterizoval Cypřiše, jež zkomponoval jako 23letý v opojení milostným
citem k mladičké herečce Josefině Čermákové, která se měla jednou stát jeho
švagrovou. Jakkoli jde o dílo rané a v lecčems nedokonalé, autor se k němu
opakovaně vracel a posloužilo mnohokrát jako zdroj motivického materiálu
pro jeho zralé opusy. Neméně roztoužené verše Vítězslava Hálka si (již zralejší)
Dvořák vybral pro své Večerní písně. Láska prozařuje i verše Adolfa Heyduka,
jež se staly předlohou Cigánských melodií; vedle lásky milostné tu však silně
proznívá i láska k hudbě, k přírodě i volání po svobodě a volnosti. Píseň Když
mne stará matka si zamilovala manželka slavného virtuosa Josepha Joachima
a posléze se stala jedním z Dvořákových světových „hitů“. Pavol Bršlík, hvězdný
tenor světových operních scén a koncertních sálů (MET, Covent Garden,
Salcburk, Zurich, Vídeň, Paříž, Berlín…), se kromě opery cíleně věnuje právě
písním. Po Schubertově Spanilé mlynářce si zamiloval Dvořáka a společně
s bezchybně doprovázejícím Robertem Pechancem vtiskl veškerou svou vášeň
do předkládané nahrávky.
Antonín Dvořák Cypřiše (B 11), Večerní písně op. 31,
Cigánské melodie op. 55
Pavol Bršlík tenor / Robert Pechanec klavír

Zuzana Růžičková: „Bach mi zachránil život.“
„Bach mi zachránil život… V jeho hudbě jsem vždycky cítila, že Bůh je tady
s námi.“ To není prázdná deklamace. To je hluboké vyznání cembalistky
Zuzany Růžičkové, které Bachova hudba pomohla přežít v nepředstavitelných
podmínkách Terezína, vyhlazovacího koncentračního tábora Osvětim a Bergen-Belsen. Platí to však i obráceně: v jistém smyslu Zuzana Růžičková vrátila
život Bachovi, když odvážně prosazovala cembalo (proti obvyklému klavíru)
v bachovském repertoáru na koncertních pódiích a když jako vůbec první
uskutečnila gigantický projekt nahrávky kompletního Bachova díla pro cembalo. Jeho nedílnou součástí je i komplet Bachových cembalových koncertů, který
pro Supraphon natočila s přítelem Václavem Neumannem a jejich souborem
v pohnutém období kolem tzv. Pražského jara a následné sovětské okupace
Československa v srpnu 1968. „Museli jsme často přerušovat nahrávání kvůli
dunění děl a rachotu tanků projíždějících kolem Rudolfina.“ Bylo by snadné
tak nahrávku uložit do šuplíku jako „historický dokument“. To bychom se však
o hodně připravili: Zuzana Růžičková má v sobě tolik pochopení pro hluboký
vnitřní řád i mnohým skrytou emocionalitu Bachovy hudby, že i v dnešní době
hledající historickou autenticitu zůstávají její nahrávky pro vnímavé posluchače
výraznou inspirací a vzácným pokladem.
Johann Sebastian Bach Koncerty pro cembalo, smyčce a basso, BWV
1052-1058 (komplet). Nahrávka z let 1966-1968
Zuzana Růžičková cembalo / Pražští komorní sólisté
dirigent Václav Neumann

Tomáškovy klavírní sonáty – zapomenutý
a znovu nalezený poklad.
S Václavem Janem Tomáškem se časově ocitáme na nejzazší hranici vymezující
řadu Hudba Prahy 18. století, ovšem bez něj by edice nebyla úplná. Krátce po
příchodu do Prahy si vydobyl renomé vynikajícího klavíristy a posléze i přízvisko
„hudební papež“. Kromě koncertní činnosti a kompozice se stal vyhledávaným
učitelem; vedle vynikajících virtuosů se k jeho žákům hlásili např. skladatel Jan
Václav Hugo Voříšek či významný kritik Eduard Hanslick. Tomáškovo skladatelské
dílo se pohybuje na hraně pozdního klasicismu a romantismu. Převažují v něm
písně a kompozice klavírní a pohříchu dosud jen malý jeho zlomek je přístupný
na nahrávkách. Z celkem sedmi sonát (1799–1806) přináší tato nahrávka tři,
realizované na kopii dobového nástroje. Sonáty se skví bohatstvím nápadů
a často i neobvyklým modulačním plánem. Petra Matějová má od studií
kladívkového klavíru v Paříži na svém kontě množství koncertů, nahrávek
a mistrovských kursů v řadě evropských zemí. Ambicí této její nahrávky je
přesvědčit posluchače a klavíristy, že je čas probudit Tomáškovo klavírní dílo
k novému životu a vrátit mu jeho nezadatelné místo na koncertních pódiích.
Petra Matějová kladívkový klavír

NOVINKY

Dagmar Pecková / WANTED
Písně Kurta Weilla
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Nová nahrávka

Kurt Weill podle Dagmar Peckové. Písně,
které jdou až na dřeň.
„K opeře nemůžeme přistupovat z pozice snobského odmítání. Nemůžeme psát
opery, a zároveň bědovat nad nedostatky žánru. Musíme tím, co jeviště nabízí,
naplnit vlastní ideál,“ napsal Kurt Weill roku 1926. To byl teprve začátek Weillova hledání nového hudebního žánru, který by nahradil klasickou operu. Úspěch
Třígrošové opery mu dal zapravdu, prosazení nového žánru přišlo v pravou chvíli
a zdá se, že i publikum na oživení opery přímo čekalo. Ona dobrodružná cesta,
na kterou Weill dostal přesně 50 let, vedla z Německa přes Paříž do New Yorku
a přinesla výrazné zjednodušení hudebního jazyka, inspiraci populární hudbou
a jazzem a přenesení pěveckých úkolů na herce bez klasického pěveckého
školení. Skutečná revoluce. A to je přesně výzva pro mezzosopranistku Dagmar
Peckovou. Pěvkyně, která hostovala na světových operních scénách, která je
spojována s Mozartem, Mahlerem i Bizetovou Carmen…, která se však nikdy
nespokojí s akademismem a prázdnou formou. Jeden z jejích snů, album písní
Kurta Weilla, se stává skutečností 25 let poté, co ve Stuttgartské opeře ztvárnila hlavní ženskou roli v opeře Sláva a pád města Mahagony. Takže: Neopakovatelná poetika Weillových písní, bezvadně šlapající kapela a skvělé aranže
lavírující mezi klasikou a jazzem – a, ovšem, Dagmar Pecková, která si chce
plnit své sny a všechno dělat naplno.

SU4226-2

CD / Kategorie: FLTS / Vychází: 7. 4. 2017

Kateřina Englichová,
Vilém Veverka / Impressions
Ravel, Debussy, Sluka

Kurt Weill (1900–1950) Surabaya Johnny / Youkali / Der Abschiedsbrief
Berlin im Licht / Das Lied von den braunen Inseln / Zuhälterballade
Die Seeräuber-Jenny / Barbarasong / Je ne t’aime pas / Denn wie man
sich bettet / so liegt man / Alabama Song / Buddy on the Nightshift
I’m a stranger here myself / Kanonensong / Die Moritat von
Mackie Messer
Dagmar Pecková mezzosoprán / Jiří Hájek, Jan Kučera zpěv
Epoque Quartet & Orchestra / Miroslav Hloucal Jazz Band ad.
dirigent Jan Kučera

VÁŽNÁ HUDBA

Nová nahrávka

Opojná barevnost, křehkost, virtuosita –
hudební svět Kateřiny Englichové
a Viléma Veverky.
Kateřina Englichová a Vilém Veverka na svých předchozích supraphonských
nahrávkách (SU4185-2 – Musica per arpa, SU4188-2 – Vivaldi, Telemann, Bach,
SU4121-2 – Telemann, Britten ad.) více než dostatečně prokázali své výjimečné
interpretační kvality i zaujetí pro tak odlehlé světy, jakými je hudba barokní
a moderna 20. století. Tato jejich první nahrávka v duetu reflektuje téměř 12 let
společného koncertování. Nezvyklé spojení hoboje s harfou skýtá nekonečnou
škálu barev a vyznívá s křehkostí i suverénní virtuositou. Stěžejní kompozicí
alba je Ravelův Náhrobek Couperinův, otisk skladatelových vzpomínek
na kamarády, o které přišel v 1. světové válce. Drobné perly z díla Ravela
i Debussyho zde zaznívají v citlivě vypracovaných úpravách, jež přinášejí těmto
skladbám novou barevnost. Primavera Luboše Sluky byla zkomponována přímo
pro duo Englichová – Veverka a představuje se zde v premiérové nahrávce.
Skladby pro hoboj a harfu Maurice Ravel Le tombeau de Couperin
(arr. Otomar Kvěch)* / Pieces en forme de Habanera / Pavane pour
une infante défunte Claude Debussy Rêverie / Arabesque No. 2
Prélude a Menuet (ze Suite bergamasque) Luboš Sluka (*1928)
Primavera* / Gabbione per due ussignuoli*
Kateřina Englichová harfa / Vilém Veverka hoboj
* světová premiéra

SU4212-2

CD / Kategorie: FLTS / Vychází: 21. 4. 2017
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film / seriál / tv

ECT258
DVD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Pravý rytíř
Mladý rytíř Vincent, rozvážný a mírumilovný mladík, je pravým opakem svého otce, vysloužilého
a ambiciózního rytíře Theodora. Syn by si nejraději četl knihy, nebo maloval, ale to jediné, co
jeho otec uznává, jsou zbraně a boj. Když se Vincent vydá do světa najít ztracenou princeznu,
otec syna doprovází a dohlíží na něj. Při dobrodružném putování ale Theodor pochopí, že ne
všechno se dá vyřešit mečem, a Vincent si zase uvědomí, že se zlem je nutné bojovat.
Skryté titulky pro neslyšící / anglické titulky / stopáž 80 minut

film / seriál / tv

ECT260

DVD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

film / seriál / tv

ECT261
DVD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

Slíbená princezna
Laskavý a statečný Jiřík se na příkaz svého krutého pána vydává daleko do světa, aby knížeti
přivedl zlatovlasou princeznu. Na cestu je ale dobře vybaven, stejně jako kníže okusil kůži hada,
takže rozumí řeči všech zvířat. Dokáže odvážný Jiřík splnit tři úkoly, porazit prohnaného velitele
pirátů a hlavně zlatovlasou pannu ochránit před samotným knížetem?
Anglické titulky / Skryté titulky pro neslyšící / Zvukový popis pro zrakově
postižené / stopáž 108 minut

Chaloupka na vršku
V chaloupce na vršku hospodaří otec řezbář se svými třemi dětmi – Andulkou, Mařenkou
a Honzíkem. V malebné podhorské vesničce žijí, spolu s několika málo sousedy a přáteli,
prostý a ne zrovna lehký život, kterému příroda dává harmonii a řád. Příběhy o životě
plném tradice a úcty k přírodě jsou doplněny pořekadly, příslovími, pranostikami, říkankami
a lidovými písněmi.
Skryté titulky pro neslyšící / stopáž 20 x 7 minut

MLUVENÉ SLOVO

912889-2
2CD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM308-0

CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

Radošinské naivné divadlo / Loď Svet (Stanislav Štepka)
Na Štepkově lodi se potkává různorodá společnost. Slavná hvězda amerického němého filmu
Pola Negri s Ferdinandem d’Este, Nataša Tolstá s vynálezcem padáku Štefanem Baničem,
budoucí atentátník Gavrilo Princip s námořníkem z Aurory Jedovkinem Ogněvem, norský
námořní kapitán s českým kapelníkem. A v této skrumáži se opět střetávají osudy vznešené
s osudy obyčejnými pěšáky dějin, mentalita lidí z různých koutů Evropy. Že není takové setkání
možné? Proč ne? Stalo se tak přece ve fantazii Stanislava Štěpky a na scéně Radošinského
naivného divadla, a to je skutečnost stejně skutečná a razantní jako výstřely z Aurory
či v Sarajevu.

Jan Hyhlík / Vlastimil Vondruška / Prokletí brněnských řeholníků
Hříšní lidé Království českého
Jedním z osobních nepřátel Oldřicha z Chlumu byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku.
Proto správce Bezdězu nesmírně překvapí, když biskup požádá krále Přemysla II. Otakara, aby
Oldřicha poslal vyšetřovat do Brna. A ještě záhadnější je údajný důvod jeho cesty - krádež
v klášteře tamních minoritů. Věci se stanou vážnějšími, když je ihned po jeho příjezdu brutálně
zavražděn celerárius minoritského kláštera. Smrt hrozí i Oldřichovi a jeho pomocníkům, neboť
se ukáže, že ve hře je cosi velice znepokojivého…
Nezkrácená verze/ CD-MP3/ Stopáž 12 hodin 40 minut

MLUVENÉ SLOVO

TYM211-0
2CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 7. 4. 2017

Martin Finger / Andrzej Sapkowski / Zaklínač IV – Věž vlaštovky
Na každém kroku je smrt. A na jejich konci věž nad jezerem.
Čtvrtá část legendární Sapkowského ságy o zaklínači Geraltovi a jeho sudbě - Ciri z Cintry.
Poznáváme příběh o tom, jak se z Ciri stal nelítostný zabiják, dívka smrtící ve svém hněvu
a neochvějná ve svých rozhodnutích. Sledujeme putování Geraltovo a kroky Yennefer při
hledání úkrytu mága Vilgefortze. A na každém kroku je smrt. Osud je nevyhnutelný a vše spěje
k jednomu jedinému bodu. K jakému? Kdo ví… Nikdo si nemůže být jist svým životem, nikomu
se nedá věřit. Nadešel věk meče a sekyry, věk vlčí…
Nezkrácená verze/ 2CD-MP3/ Stopáž 17 hodin 19 minut

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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JAZZ / ALTERNATIVA

8590233013363
CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

JAZZ / ALTERNATIVA

G160952

CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM577-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

ELECTRO SWING

ENCD20

CD / KATEGORIE: FLTS6A
VYCHÁZÍ: 21. 4. 2017

EN060
2LP / KATEGORIE: FLTS1
VYCHÁZÍ: 21. 4. 2017

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM575-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

facebook.com/supraphon

Zrní / Jiskřící
Nové album kapely Zrní je o mizení a objevování. Zrní vydávají v březnu již páté studiové album.
Tématem nové desky je zážitek krize. Krize plynoucí ze ztráty, zbourání dosavadních struktur, jistot
a pevných bodů. Ale také krize jako dar a možnost, uvidět sebe i svět kolem novým pohledem.
Je to album o tom, že všechno ztratit zároveň umožňuje zahlédnout kouzelnou fantastickou
přítomnost. Natáčení desky probíhalo v lednu ve španělském Madridu pod producentským
dohledem Ondřeje Ježka a elektronického experimentátora Jonatána Pastirčáka aka Pjoniho (SK).
Celý tým společnou cestou dodávkou, bydlením v malém madridském bytě a nahráváním ve
studiu strávil 14 dní a nahrávka má díky vzájemné semknutosti celé skupiny na tak vzdáleném
místě specifickou euforickou atmosféru. Motorem Zrní je neustálá touha lépe a přesněji zachytit
a předat pocity ze světa a nové album pro ně v tomto znamená opět posun.

Vlastimil Třešňák, Jan Štolba & Temporary Quintet / Konvolut
Nové album Konvolut nabízí posluchačům třináct nahrávek známých, méně známých i zapomenutých písní z repertoáru Vlastimila Třešňáka - písní, které asi nikdy živě neuslyšíme. Na třinácti
hudebních zastávkách od úvodní Poezie a nejstarší Čekanky na světě probdělou nocí Bermuds
kých trojúhelníků spolu se Sisyfem, Ahasverem, kouzelníkem, posunovačem se zadýchanýma
očima a blanickým rytířem až k derniéře a spektáklu doprovází autora skupina Temporary
Quintet, laskavě vedená Janem Štolbou, který písně pro nahrávání aranžoval.

Cermaque / Neboj
Básník, režisér a písničkář Jakub Čermák vystupující jako Cermaque nahrál s přáteli svou
osmou desku s názvem Neboj. Písně na albu reagují na společenský vývoj v Čechách i ve
světě v posledních letech. Jakub v nich vypraví o strachu, o zmatení jazyků, o rozdělené
společnosti, ale především – o naději. Na albu najdete i píseň Ortely, která vznikala ve spolupráci s Ondřejem Slavíkem a hostující Marií Kieslowski, kterou Jakub Čermák napsal jako
reakci na vítězství národovecké skupiny Ortel v diváckém hlasování ankety Český Slavík. „Žijeme
společně v komplikovaném světě“ říká Jakub Čermák, „a je podstatné, abychom komplikované
věci co nejpřesněji pojmenovávali a vedli o nich dialog. Ten dialog ale musí být motivován
láskou, nadějí a vzájemností - ne přebuzeným strachem, nacionalismem nebo lživou propagandou.” Chris Strandh, Aid Kid, Néro Scartch, Ondra Slavík, Jan Kratochvíl, Iamme Candlewick,
Beata Bocek, Asstma, Jarda Svoboda, Kaia Mach, Julie Goetzová, Guy Mintus, Shlomi Mor,
Jarda Noga, Kittchen, Marie Kieslowski, Tom Háček, Pája Kopřivová, Ondřej Ježek… Ti všichni
se podíleli na vzniku nové desky, jejímž základním záměrem je říct české společnosti „Neboj!”

Parov Stelar / The Burning Spider
Nehoří jen pavouk, ale celá síť. Veden silnou vůlí osvobodit se z pavoučí sítě očekávání
a inspirován ohněm kreativity Parov Stelar přichází s neočekávanou stránkou své hudby
na novém albu “The Burning Spider” a otvírá novou kapitolu svého zvuku postaveného na
samplech využívajících historické hudební nahrávky. Mnohé z unikátního zvuku Parova Stelara,
který fanoušci z celého světa milovali, zůstává, pouze vlivy a odkazy byly znovu přehodnoceny.
Na posledních albech využil hlavně swingové odkazy, což ze Stelara učinilo globální hvězdu
žánru, nyní nabízí nový zvuk s prvky blues a jazzu, který propojuje různé dekády. Zároveň
neustále přehodnocuje hudební historii a dlouholetí fanoušci znovu objeví stylové prvky, které
byly v posledních letech zatlačeny do pozadí. Tam, kde Parov Stelar v minulosti využíval pod svojí
značkou pouze samplované vokály, teď vedle sebe staví konkrétní jména velikánů jako Muddy
Waters nebo Lightnin’ Hopkins, stejně jako zpěváka Anduze z Panenských ostrovů, který už
s Parovem dříve spolupracoval a na novém albu hraje klíčovou úlohu. A víceméně jako bonus jsou
na albu tři klasické skladby Parova Stelara s mírnou dávkou swingu, protože i když kráčíte vpřed
mílovými kroky, neměli byste zapomínat, odkud jste přišli. A swing je součástí Parova Stelara.

Beránci a vlci a Jitka Šuranská / Beránci a vlci
Projekt “Beránci a vlci” má svůj původ v koncertu s názvem Z kořenů k world music, který byl reali
zován na festivalu Folkové prázdniny. Na albu Beránci a vlci se podílelo Trio Jitky Šuranské, Ženský
sbor z Kudlovic, kapela RukyNaDudy z Frenštátu pod Radhošťem. Tyto formace doplňují jazzoví
muzikanti s blízkým vztahem k folklóru, houslista Stano Palúch, kytarista Michal Matejka, saxofonista
Štěpán Flagar ad. Album Beránci a vlci navazuje na vizi moravské world music, jako řeky, která se
nepřetržitě a za neustálého proměňování valí krajinou, v níž sbírá svou sílu z mnoha zdrojů. Hudba
vycházející z tradiční lidové písně tak dostává novou, současnou a moderní tvář. Zachovala se totiž
síla jejího sdělení a díky tomu může snadno oslovit dnešní posluchače i daleko za hranicí moravského
regionu. Nahráno v Tonstudiu Rajchman v Dolních Bojanovicích (listopad 2016), zvuk Petr Prokop,
mix a mastering Bronislav Šmid. Autorem projektu a také hudební produkce je Marian Friedl.
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HIP HOP / RAP

MAM860-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM861-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

ROCK

BZ01273

CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

JAZZ / ALTERNATIVA

MILLI02

CD / KATEGORIE: FLS
JIŽ VYŠLO

POP / COUNTRY / ROCK

910136-1

2LP / KATEGORIE: FLTS3E
JIŽ VYŠLO

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
NOVINKY

Kapitán Demo / Bez klobouku Boss
Po velkém úspěchu alba Okamžitě odejdi do svého pokoje…, které vyneslo Demovi andělskou
nominaci na album roku v kategorii hip hop, přichází jeho dlouho očekávaný nástupce Bez
klobouku Boss. Album se tentokrát točilo převážně v Demově domovském Ulánbátaru, ale
také třeba na Pražském hradě, kde si italsko-český multimilionář na pár dní zarezervoval celý
Vladislavský sál kvůli speciální akustice. Nakonec se tam prý točilo jen jedno sólo na trumpetu,
protože ostatní podle slov mistra bylo ‘moc hnědý’. O nahrávce kolují zvěsti, že o ni mají zájem
velké zahraniční labely a to bez toho, aby ji někdo vůbec slyšel. O Demovi a jeho teamu je také
známo, že ačkoliv se mu v jeho ropném businessu velmi daří a patří mezi sortu nejbohatších
mužů světa, v hudbě rád začíná pořád od začátku a tak má třeba speciální team na umazávání
views na youtube a tak i jeho největší hity (jako např. Láska, pokora a sluníčko, Ovce nebo
Klient), které dnes už zlidověly, mají maximálně 200.000 views každý. Album je celkově tvrdší,
vyzrálejší a pestřejší než jeho dva předchůdci a více prostoru na něm dostali i Demovi kumpáni
Givi Kross a ProGram.

Kolektivní Halucinace / Kosti
Kladenská alternativní kapela Kolektivní Halucinace natočila autentickou nahrávku o době, která
se pohybuje mezi rozpadlou budoucností a nenaplněnou minulostí. Album, které rezonuje tím,
že dnes, více nežli kdykoliv v minulosti, hranice mezi dobrem a zlem prochází námi samotnými.
Nové album se jmenuje Kosti a pojednává o životě na hranici epoch. “Kosti jako symbol něčeho,
co zůstává, i když staré už odešlo a nové se zatím rodí,” říká bubeník Tomáš Příkaský. Nová
nahrávka vychází tři roky po vydání desky Bůh z Umakartu a může působit jako zjevení. Jako by
se kapela hloubavýma očima lebky na obalu svého alba dívala někam za obzor.

Five O’clock Tea / To dobrý je v nás
TO DOBRÝ JE V NÁS je třetí deska pražské skupiny Five O’clock Tea, která vás dostane ostrými
kytarovými riffy, chytlavými melodiemi zpěvačky Morgan a suverénním rapem zpěváka Fikiho.
Skupina zde potvrzuje, že 11 let její existence, 3 desky a stovky odehraných koncertů vedou
k hudební vyzrálosti, přičemž zdravá míra drzosti je stále přítomná ve zvuku i v textech. V době,
kdy společnosti vládne neklid, strach a negativita, vsází parta Five O’clock Tea na důvěru v dobro.
Protože TO je v nás všech, jen si musíme občas uvědomit. TO DOBRÝ JE V NÁS je dospělé
album téměř dospělé kapely, vládnou jí moderní hudební postupy, promyšlené texty a kytarová
smršť. To všechno vás chytne a dlouho nebude pouštět. Five O’clock Tea je šestičlenná parta,
o jejíž energickou smršť na pódiu se stará zpěvačka Morgan a rapper Fiki. Masivní zeď kytar staví
kytaristé Richie a Dirt, přičemž hutné basové základy jim staví basák Honza. Nekompromisní
hudební diktát pro tenhle crossoverový nářez zajišťuje svými nemilosrdnými ranami do bicích
bubeník Pavloj. Five O’clock Tea fungují od roku 2005 a na svém kontě mají stovky koncertů,
několik klipů (Poslední krok, Slunovrat, Helmut, Cesty), jedno EP (Sám sebou), desky Třeba se
najdou, Frčíme si na páru a aktuálně vydanou To dobrý je v nás.

Milli Janatková Quartet a hosté / Mým kořenům
Nové album Milli Janatkové navazuje na její pozoruhodný sólový debut „Proměna“, který
v letech 2014 a 2016 získal v USA celkem osm nominací na prestižní ceny Independent
Music Awards a dvě nominace na Tais Awards. Dalším autorčiným krokem na cestě k proměně
sebe sama je hledání kořenů vlastní rodiny a touha navázat vlastní úsilí na to nejlepší, co lze
v rodinné historii najít. Zdrojem naděje a důvěry jí je odvaha našich předků, kteří prožili život
v dnes těžko představitelných podmínkách. Milli na albu vychází z tvorby své pratety, česko-americké skladatelky a spisovatelky Věry Kistlerové, jejíž písně pro tento projekt upravili
společně s jazzovým pianistou a skladatelem Markem Novotným. Na výsledných aranžích se
podíleli i ostatní členové kvarteta a hosté – Vojtěch Nýdl (Clarinet Factory), Robert Fischmann
a Michal Wróblewski. Žánrově album krouží nejvíce kolem jazzového chansonu. Silné momenty
přináší Milli v charakteristicky vrstvených vokálech vlastních skladeb odkazujících se (nejen)
k lidovým písním. Hlas Milli Janatkové disponuje podivuhodnou škálou barev a emocí, dokáže
být silný, naléhavý i něžný, vždy je však ve službě písně a jejího příběhu.

Collegium Musicum / Konvergencie
Po desítkách let vychází reedované vydání kultovního dvojalba Collegium Musicum - Konvergencie na dvou 140g LP deskách, vyrobené technologií přímého analogového metalického masteringu. Mastering i samotné lisování probíhalo v přísně analogové formě, bez jakéhokoli zásahu do
zvuku, se snahou co nejvěrněji reprodukovat originál. Použité byly precizně nastavené magnetofony Studer. Na celý proces dohlížel zvukový mistr Ladislav Krajčovič s víc jak pětatřicetiletou
praxí, mimo jiné i ve vydavatelství Opus.

NOVINKY
Z MINULÉ NABÍDKY

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

Karel Gott / Čas růží

facebook.com/supraphon

Poutníci / Zlatá éra
1983–1991

SU6369-2 2CD / KATEGORIE: MDL
SU6369-1 LP / KATEGORIE: FLS

Heidi Janků / Best Of

SU6373-2

2CD / Kategorie: MDS

Vladimír Mišík
Jubilejní edice

SU6358-2 CD / KATEGORIE: FLT

SU6348–2

2CD / KATEGORIE: BGT

SU6358-1 LP / KATEGORIE: FLS

František Nepil
Dobrou a ještě lepší cestu
Řecko / Turecko

Various / To nejlepší pro
malé i velké posluchače

SU6447-2

SU6432-2

Various / Blahopřejeme

Libuše Šafránková
Božena Němcová / Babička

SU6370-2

55302-2

Jean-Pierre Rampal
v Praze / Kompletní
supraphonské nahrávky

Various / Zpívánky 2 (DVD)

SU4217-2

SU7135-9

CD / KATEGORIE: MDT

CD / KATEGORIE: MDS

2CD / KATEGORIE: MDS

CD / KATEGORIE: MDS

CD-MP3 / KATEGORIE: MDT

DVD / KATEGORIE: MDT
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VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Karel Gott
Čas růží

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

Czech Ensemble
Baroque Orchestra
Richter:
La Deposizione dalla
croce di Gesú Cristo

Citron
Rebelie rebelů

SU6369-1/2

SU6125-2

SU4204-2

CITRON12-2

Vladimír Mišík
Jubilejní edice

František Nepil
Dobrou a ještě
lepší cestu

Taťjana Nikolajeva
Pražské nahrávky
1951–1954
Russian Masters

Divadlo Járy
Cimrmana
Kolekce 15 her
na DVD

SU6358-1/2

SU6447-2

SU4216-2

ECT181

Poutníci
Zlatá éra: 1983–1991

PhDr. Miroslava
Mašková
Usínání s anděly
24 relaxačních
pohádek
SU6421-2

Symfonický orchestr
hl.m. Prahy, Maxim
Šostakovič
Šostakovič:
Symfonie – komplet
SU3890-2

Hana Zagorová
70

Various
Big Beat Line
1965–1968

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce všech 15 her
na 16 LP aneb 50 let
Divadla Járy Cimrmana

Jean-Pierre Rampal
Kompletní
supraphonské
nahrávky

Various
Herbář

SU6357-2

SU6434-1

SU4217-2

ECT256

Rangers
Zlatá kolekce

Václav Chaloupek,
Ondřej Vetchý, Jaroslav
Samson Lenk
Písničky a příběhy
z Večerníčků – Komplet

SOČR, Marko
Ivanović
Kabeláč:
Symfonie Komplet

Various
Krkonošská pohádka
(HD remaster)

SU6258-2

SU6118-2

SU4202-2

ECT216

Lucie Bílá
Hana

Various
To nejlepší pro malé
i velké posluchače

Zuzana Růžičková
J. S. Bach: Cembalové
koncerty

Various
Pravý rytíř

SU6266-2

SU6432-2

SU4222-2

ECT258

Karel Gott
40 slavíků

Barbora Hrzánová
Logopedické pohádky

Charles Mackerras
Life with Czech Music
Dvořák, Smetana

Various
Já, Mattoni

SU6340-2

SU6186-2

SU4041-2

ECT251

Heidi Janků
Best Of Heidi

Various
Němcová, Erben:
Klasické české pohádky

PhilHarmonia Octet
Mozart, Beethoven,
Klein: Hudba pro
dechové okteto

Various
Případy 1. oddělení II.

SU6348-2

SU6114-2

SU4214-2

ECT239

Jakub Smolík
55 hitů - Best Of

František Filipovský
Karel Poláček:
Bylo nás pět

Pražský filharmonický
sbor, Lukáš Vasilek
Martinů: Kantáty

Chantal Poullain
Chansons

55263-2

SU6145-2

SU4198-2

AMP161

Petr Hapka
Zlatá kolekce

Various
Příběhy včelích
medvídků

Various
Meditace & relaxace
s klasickou hudbou

Various
Doktor Martin 2

SU6308-2

SU5866-2

SU4219-2

ECT253

SU6373-2
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