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Fešáci / 50 let

POP / COUNTRY / ROCK

50 let fešácké country muziky na 3CD.
Kulaté narozeniny slaví kapela Fešáci ve velkém stylu! K celoročnímu výročnímu
koncertování je připraveno také toto 3CD, shrnující slavnou minulost a nabíze
jící nadějnou budoucnost naší country legendy. Dvě třetiny kapacity trojcédé
logicky zabírá sestava největších hitů natočených v letech 1969 až 2012.
Nechybí tu žádný z důležitých zpěváků proslulosti Jindřicha Šťáhlavského,
Michala Tučného, Tomáše Linky, Pavla Brümera nebo Roberta Mouchy.
V novější části repertoáru excelují také Jindřich Malík, Erika Horká, Hana Mladá,
Miloš Slezák nebo Hana Horecká. Někteří z nich se pak podílejí i na třetím
CD, kde jsou převážně nové studiové nahrávky songů již úspěšně koncertně
prověřených v poslední pětiletce. Zajímavostí je nepochybně také „fešácká“
verze „kabátovské“ Pohody, skvěle fungující i ve zcela jiném aranžérském
balení. Jubilejní kompilaci doprovází 24 stran bookletu plného vzpomínek
a fotografií zachycujících kapelu v průběhu celého půlstoletí.

TRACKLIST

SU6374–2

3CD / Kategorie: BGT / Vychází: 5. 5. 2017

The Blue Effect / Meditace

CD 1 DARLING / POSLEDNÍ VEŘEJNÉ OBĚŠENÍ V ZÁPADNÍ VIRGINII / TAK JAKO
DŘÍV / POJEDOU / ČÍM JEZDÍ LÁSKA / MATTERHORN / JARO / SUNDEJ Z HODIN
ZÁVAŽÍ / SVÍTÁ VE TVÝCH TVÁŘÍCH / NÁDRAŽÍ / HEJ, CHLAPČE S TAMBURÍNOU /
LOJZA A LÍZA / ZVONY / PRODAVAČ / MUŽ S HLASEM MEDOVÝM / PANÍ MÁ
SE MÁ / POŠTA FEŠÁCI 1 / ŠÉFE / DUHOVÉ ZNAMENÍ / BALÍM A ODCHÁZÍM /
SUZY / HVĚZDA COUNTRYON / KOMEDIANTI NESTÁRNOU CD 2 AMERIKA /
JOLENE / NÁŠ VŮZ / ZASE JSEM TA DRUHÁ / DÍVKA Z ROCKY MOUNTAIN /
NÁVRATY / JEDNOU TY, JEDNOU JÁ / DVA A DVA JE PĚT / PANE MŮJ / NENÍ
KAM SE HNÁT / LÉTA JDOU / VYZNÁNÍ PUMPAŘOVO / MĚSTSKÝ HOLKY / DO
AUSTRÁLIE / PLAVÁ JANE / NO TAK DĚLEJ! / DNES BERU / JSI POJEM / BYL TO
PÁD / COUNTRY / BURÁKY CD 3 KEY WEST / MOTOHYMNA / CHCI BÝT ZA
VODOU / OSUDNEJ DEN / HOTEL / ZA TÍM PŘÍŠTÍM KOPCEM / NEŽÁRLÍM /
NEJSEM CHLAP IDEÁL / TAK TO BÝT MÁ / POHODA / PŘÍSTAV / POSLEDNÍ
VALČÍK / FEŠÁCKÁ PÍSEŇ / JARO / MATTERHORN / TAK JAKO DŘÍV

POP / COUNTRY / ROCK

Legendární rockové album v novém
CD/LP balení.
Jedno z nejzásadnějších alb české rockové historie jako CD/LP reedice!
Meditace z roku 1970 vychází v době uvedení kytaristy Radima Hladíka –
bohužel in memoriam – do Síně slávy Rádia Beat. Právě on se postupně stal
synonymem pro Blue Effect, ač kapelou do roku 2016 prošla řada excelentních
zpěváků a instrumentalistů. Tady uslyšíte zásadní čtyřčlennou sestavu: vedle
Hladíka také zpěváka Vladimíra Mišíka, baskytaristu Jiřího Kozla a bubeníka
Vlado Čecha. Albu se dostalo nového remasteringu z pásů pro CD a vinyl.
Okolnosti vzniku skupiny i jejího dlouhohrajícího debutu najdete v bookletu,
přinášejícím také fotografie, vybrané písňové texty a dokumenty. Obal LP je
rekonstruován původním autorem Alanem Pajerem do kdysi plánované roz
kládací a zčásti odlišné podoby. Vinyl má váhu 180 gramů, CD obsahuje sedm
bonusů, aby komplet nahrávek Blue Effectu s Vladimírem Mišíkem u mikrofonu
dostal aktuální zvukovou péči.
TRACKLIST

PAMĚŤ LÁSKY / BLUE EFFECT STREET / FÉNIX / STROJ NA NIC / SLUNEČNÝ HROB
(instr.) / LITTLE GIRL / DESERTED ALLEY / BLUES ABOUT STONE / RAINY DAY /
WHERE IS MY STAR
Na CD navíc SEN NENÍ VĚČNÝ / I LIKE THE WORLD (SUN IS SO BRIGHT) /
BLUE TAXI / SNAKES / SLUNEČNÝ HROB / I'VE GOT MY MOJO WORKING /
WHITE STAR

SU6379–2

CD / Kategorie: FLTS1 / Vychází: 26. 5. 2017

SU6379–1

LP / Kategorie: FLS / Vychází: 26. 5. 2017

NOVINKY

Divokej Bill / Tsunami

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON
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POP / COUNTRY / ROCK

Nové album Divokýho Billa po čtyřech letech!
Vychází na CD i LP.

SU6375–2

CD / Kategorie: FLTS1 / Vychází: 5. 5. 2017

SU6375–1

LP / Kategorie: FLTS / Vychází: 19. 5. 2017

Tata Bojs & SOČR / Live

Čtyřleté čekání na novou, v pořadí sedmou řadovku Divokýho Billa se chýlí
ke konci! Album s názvem Tsunami vyjde nejprve na CD a následně pak –
vůbec poprvé v historii kapely – také na LP! Písničky pro nové album Billové
sbírali delší dobu, některé vznikly v mezidobí od poslední desky zcela nově, jiné
byly rozpracované již řadu let a čekaly na ztvárnění. Nakonec tucet nových písní
bylo natočeno během prvních měsíců letošního roku a autorsky se na nich
nejvíce podíleli Vašek Bláha a Roman Procházka. Celkové aranže jsou pak jako
vždy společným dílem celé kapely a velkou měrou přispěl také producent Pavel
Karlík. Kromě obvyklého nástrojového složení se navíc můžeme těšit
v některých písních i na foukací harmoniku v podání banjisty Jacka, Jurdův
kontrabas nebo na smyčcové pasáže, které má na svědomí Apollon Quartet,
a zaslechneme i syntetické zvuky. Tematicky je deska taková „billovská klasika“,
tedy všehochuť. Texty jsou o svobodě, kamarádství, lásce, hodně o radosti,
trochu o splínu, ale také o mejdanech a životě s kapelou. Nechybí ani oblíbené
námořnické téma. A právě námořnická píseň Naděje v sobě skrývá i hodně
zajímavý příběh, když si každou sloku napsal na míru jeden z členů kapely a na
desce si ji i zazpíval. Další zajímavostí bude určitě i píseň Země draků. Vznikla
na popud grafika a spisovatele Jana Bodrova, který kapelu požádal o písničku
ke své fantasy knize. Na albu také nebude chybět stejnojmenný loňský singl
Tsunami, aktuální Kořala a další. Leccos z novinky pak samozřejmě zazní
i na nadcházejícím turné. To startuje 25. května v Plzni, čítá celkem 23 zastávek
napříč republikou a kapela ho zakončí 2. září v domovských Úvalech. Jak už se
stalo u Divokýho Billa dobrým zvykem, fanoušci se mohou těšit i na zajímavý
booklet skrývající nejednu vychytávku a kapela má jeho prostřednictvím
připravenou pro ty nejbystřejší i speciální hru.
TRACKLIST

DOBRÝ ČASY / TSUNAMI / KOŘALA / ZEMĚ DRAKŮ / JUAREZ / JARO /
POŽEHNÁNÍ / JAK TI TO ŘÍCT / UTREJCH / VOJÁCI / NADĚJE / VODRHOVAČKA

POP / COUNTRY / ROCK

Koncertní záznam SOČRu a Tata Bojs jako
neopakovatelný zážitek na CD a také jako
vinylové LP.
Společný koncert Tata Bojs a Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod
taktovkou dirigenta Tomáše Braunera v listopadu loňského roku v pražském
Foru Karlín byl dle reakcí fanoušků i médií zážitkem z kategorie výjimečných.
A nyní vychází jeho záznam na CD a také jako LP. Tento mimořádný projekt
vznikl v rámci objevování nových horizontů SOČRu a na pódiu pražského Fora
Karlín se tak propojili na jediný večer rozhlasoví symfonici s hanspaulskou
legendou Tata Bojs. Návštěvníci s velkým předstihem beznadějně vyprodaného
koncertu mohli slyšet v originálních aranžích nejznámější písně kapely z alb
Futuretro, Biorytmy, Nanoalbum, Kluci kde ste?, Ležatá osmička nebo A/B.
Jako speciální hosté se na nahrávce objeví Klára Nemravová, bubeník Tomáš
Neuwerth a uskupení Clarinet Factory. Velkou lahůdkou pro fanoušky pak je
vůbec poprvé živé provedení písně Kamarádky v interpretaci Mardoši. Velmi
důležité je zde také jméno Marka Doubravy, tedy bývalého kytaristy a člena
skupiny, který aranžoval všechny skladby tohoto záznamu. Tata Bojs se již
v minulosti propojili s komorním uskupením Ahn Trio, spolupráce se symfo
nickým orchestrem pro ně ale byla zcela novou zkušeností. Toto album jasně
ukazuje, že zkušeností více než podařenou.
TRACKLIST

SU6365–2

CD / Kategorie: FLTS1 / Vychází: 26. 5. 2017

SU6365–1

LP / Kategorie: FLTS / Vychází: 26. 5. 2017

CD FILMAŘSKÁ / USÍNACÍ / RADIOAMATÉR / TOREADORSKÁ OTÁZKA / DUŠEVNÍ /
KAMARÁDKY / HLÍDACÍ / PÍSMENKOVÁ / SONDA / VESMÍRNÁ / PROBUZENÍ /
S NÍ / ZTRACENI V PŘEKLADU / ATTENTION AUX HOMMES! / PĚŠÁCI /
LP FILMAŘSKÁ / USÍNACÍ / TOREADORSKÁ OTÁZKA / S NÍ / ZTRACENI
V PŘEKLADU / SONDA / VESMÍRNÁ / KAMARÁDKY / ATTENTION AUX
HOMMES! / PĚŠÁCI
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Josef Somr a Miroslav Táborský
Eduard Petiška / Čtení o hradech,
zámcích a městech
MLUVENÉ SLOVO

Oblíbené pověsti Eduarda Petišky o českých
a moravských hradech, městech a zámcích.
Čtivé a dobrodružné příběhy z našich dějin jsou podány poutavou formou
přístupnou malým i velkým posluchačům. Skvělí vypravěči – herci Josef Somr
a Miroslav Táborský – jsou skvělými interprety pověstí o Karlu IV., o Karlštejně,
Vyšehradě, Bítově, Telči, Zábřehu a dalších desítkách míst naší vlasti.
TRACKLIST

SU6441-2

2CD / KATEGORIE: BGL
VYCHÁZÍ: 5. 5. 2017

Vlachovo kvarteto
Beethoven, Mozart

O hradních paních (Jindřichův Hradec, Telč, Krumlov) / O dvojím
vítězství (Bítov, Děvíčky, Sirotčí hrady) / Král ze zlaté kolébky (Praha,
Křivoklát, Vyšehrad, Radyně, Karlštejn, Kašperk, Žampach, Pajrek,
Toušeň) / O jedné lsti (Karlštejn) / Čas naděje (Poděbrady, Praha,
Blatná, Konopiště, Zubštejn, Kunštát, Brno) / My jsme tvoji páni –
Pověst o Daliborce (Brníčko, Zábřeh, Ploskovice, Kozojedy, Praha) /
Švédové (Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Mělník, Litoměřice,
Jankov, Olomouc, Tišnov, Skály, Jihlava, Brno, Nový hrad, Praha, Stará
Kyšice) / O městech (Litoměřice, Žatec, Louny, Pelhřimov, Rovensko,
Rakovník, Hořice, Polička, Nymburk, Prostějov, Benešov, Mladá BolesLav,
Jesenný, Chomutov, Plzeň, Rokycany, Lednice, Brno) Celkový čas 2:29:15

Nadčasové beethovenské nahrávky
legendárního Vlachova kvarteta.
VÁŽNÁ HUDBA

SU4221-2

4CD / KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 19. 5. 2017

LUDWIG VAN BEETHOVEN SMYČCOVÉ KVARTETY Č. 1-6 OP. 18 / Č. 7 F DUR OP.
59 RAZUMOVSKÝ** / Č. 14 CIS MOLL OP. 131**.
WOLFGANG AMADEUS MOZART SMYČCOVÝ KVARTET Č. 15 D MOLL K 421*

Po připomínce odkazu Českého komorního orchestru (SU 4203-2) se Supraphon
vrací k dalšímu souboru spojenému se jménem pozoruhodného Talichova žáka,
houslisty a dirigenta Josefa Vlacha. Založené roku 1950, od roku 1954 hrálo Vla
chovo kvarteto v obsazení, v němž triumfovalo na soutěži v Liège (1955), v němž
dobývalo světová pódia a natočilo všechny tyto nahrávky. V Praze tak vedle sebe
stála dvě okouzlující kvarteta, Smetanovo a Vlachovo, jejichž rozdílnost přinášela
vzácnou a inspirativní polaritu interpretačních přístupů. Osobnost Josefa Vlacha,
který s laskavostí i autoritou formoval duši souboru, pojmenoval Ivan Medek:
„Podobně jako Talich, ani Vlach nebyl typem vědeckého umělce. Měl však podi
vuhodnou schopnost bezprostředního cítění toho, co je v hudbě skutečně silné
a sdělné. Práce intelektu je u něho jakoby stále napájena z velkého zdroje
hluboké emotivní inspirace.“ Beethovenovy kvartety Vlachovci natočili v průběhu
10 let (1960-70). „Bonusový“ Mozartův kvartet d moll představuje rokem natočení
1956 jednu z nejstarších nahrávek, vzniklou krátce po vítězství v Liège. Před
kládaná beethovenská sonda představuje pouze část pozoruhodného odkazu
Vlachova kvarteta; ten zahrnuje českou kvartetní literaturu (Dvořák, Suk, Janáček
ad.), díla Brahmse, Čajkovského, Debussyho i Ravela. Až tedy dohraje čtvrtý disk
tohoto výběru, bude dál na co se těšit.

VLACHOVO KVARTETO
JOSEF VLACH 1. HOUSLE / VÁCLAV SNÍTIL 2. HOUSLE / JOSEF KOĎOUSEK
VIOLA / VIKTOR MOUČKA VIOLONCELLO
* Poprvé na CD ** Poprvé na CD u Supraphonu
Znovu K DISPOZICI

Česká filharmonie, Sir Charles
Mackerras / Leoš Janáček: Taras
Bulba, Žárlivost, Glagolská mše

Česká filharmonie, Václav Talich
Antonín Dvořák: Slovanské tance
+ dokument Sebevědomí a pokora

Orchestr Národního divadla v Praze,
Sir Charles Mackerras / W. A. Mozart:
Don Giovanni + film Adieu, Mozart

SU7009-9

SU7010-9

SU7012-9

DVD / KATEGORIE: MDT

DVD / KATEGORIE: MDS

2DVD / KATEGORIE: FLTS

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

film / seriál / tv

ECT263
DVD / KATEGORIE: MDS
Již vyšlo

facebook.com/supraphon

Spravedlnost
Strhující kriminální drama v režii Petera Bebjaka.
Dvacetiletá Lily přibíhá v šoku uprostřed noci do bytu svého otce – policejního vyšetřovatele
Richarda, aby mu celá od krve sdělila, že v sebeobraně zabila svého milence. Poté, co Richard
zjistí, že zavražděným je prominentní soudce Kowalský, rozhodne se dceru krýt a zamete stopy.
Když se po čase ostatky oběti najdou, je vyšetřování přiděleno kriminalistickému týmu, který
vede právě Richard. V průběhu ale zjišťuje, že postupně získávané důkazy jsou v rozporu s verzí
jeho dcery…
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 3 X 76 MINUT

film / seriál / tv

ECT264
6DVD / KATEGORIE: MDS
Již vyšlo

Četníci z Luhačovic
Historické detektivky z počátků první republiky.
Dva mladí kluci – jeden z lepších poměrů a druhý vesnický sirotek – přijíždějí z vojenského při
jímače přímo na četnickou stanici v lázeňském městě na jihu Moravy. O policejní práci vědí jen
to, co jim řekli v přípravném kurzu a co se píše v brožurkách. Jenže situace na stanici odpovídá
poválečnému chaosu. Mladí četníci na zkoušku se rozhlížejí, od koho se co mohou naučit a před
kým se mít raději na pozoru. Času moc nemají. Sotva stačí odložit vojenské kufry, je tu první
případ!
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 12 X 84 MINUT

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

SEM013-9
DVD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

SEM014-9
DVD / KATEGORIE: MDS
vychází 5. 5. 2017

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

912890-2
2CD / KATEGORIE: BGT
JIž vyšlo

MLUVENÉ SLOVO

TYM253-0
cd-mp3 / KATEGORIE: flt
již vyšlo

Divadlo Semafor / Nižní Novgorod
Text hry a její písně psal Jiří Suchý ještě před rokem 1989, po revoluci se rozepsal již svobodněji.
Jde o fikci zásahu do historie v jakémsi nereálném městě, v němž dojde k dějinnému zvratu
jinak, než jak se měl stát. Podtitul zní Pohádka o tom, proč k říjnové revoluci nedošlo už v září.
Ruské dumky se zde v přirozené kombinaci snoubí s foxtrotem, duch Dostojevského pak
s typickým semaforským humorem. Hrají a zpívají Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Martina
Menšíková, Luciana Krecarová, Jiří Datel Novotný, Tomáš Trapl, na hudbu Ferdinanda Havlíka.

Divadlo Semafor / Dnes večer v hotelu Modrá hvězda
Písničky jako Slunečnice, Modrá hvězda Virginie V+W a řada dalších swingových perel zní
nesmírně příjemně, ale vznikaly v letech válečných či těsně předválečných. Písně, které pomohly
lidem na všech stranách fronty přečkat válečné útrapy, mobilizovaly schopnost naděje a radosti,
jsou hlavními hrdiny tohoto skvělého představení divadla Semafor, jehož podtitul zní Revue plná
foxtrotů a humoru protkaná písněmi, které zněly v letech 1939-1945 ve válčícím světě. Orchestr
Blue Star Václava Marka doprovází oblíbené hvězdy divadla: Jiřího Suchého (zpívajícího např.
v ruské vojenské uniformě píseň Daroga na Berlin), Jitku Molavcovou, Zdeňku Veselkovou,
Melody Sisters, Pavla Švestku a Michala Stejskala, pořadem provází Milan Marek.

Radošinské naivné divadlo / Jááánošííík – Človečina
Když se 14. listopadu 1970 v Klubu mladých v Radošině konala premiéra páté hry vystudo
vaného pedagoga Stanislava Štepky, zřejmě nikdo netušil, že viděl kultovní představení, jehož
počet během několika let překročí 500 repríz. Ve stejném období dostala svoji vinylovou podobu
i šestá Štepkova hra, která měla premiéru přesně rok po Jááánošíííkovi, tedy 14. listopadu
1971 opět Klubu mladých v Radošině. I v tomto případě se „Správa o domácnosti alebo Hra
na domáce zvieratá“ stala kultovním představením, ve kterém excelovala legendární Katarína
Kolníková.

Jiří Lábus / David Walliams / Dědečkův velký útěk
Nový humorný příběh od autora Babičky drsňačky a Pana
Smraďocha!
Jackův děda je už starý a zmatený, ale stále věří, že létá jako stíhač Královského letectva a bojuje
proti Němcům v slavné bitvě o Anglii. Tak tomu před mnoha lety skutečně bylo… Jediný, kdo ho
chápe, je právě jeho vnuk. Ve chvíli, kdy Jackovi rodiče umístí dědu do podivného a nehostin
ného domova pro staré lidi, se Jack rozhodne, že dědečka zachrání. Vydají se společně na velkou
dobrodružnou cestu, a dokonce i opravdu vzlétnou do oblak!
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ALTERNATIVA

8590233014063
CD / KATEGORIE: flts1
již vyšlo

FOLK / ROCK

TP17001
CD / KATEGORIE: mdt
vychází 17. 5. 2017

FOLK

RS002-2
CD / KATEGORIE: mdt
již vyšlo

FOLKLÓR

MAM739-2
CD / KATEGORIE: mdt
již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

MAM719-2
CD / KATEGORIE: flt
již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

MAM738-2
CD+dvd / KATEGORIE: flt7
již vyšlo

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
NOVINKY

Xavier Baumaxa / Idueto
Album Idueto je devátým studiovým počinem Xaviera Baumaxy, tentokrát věnováno ženám,
potažmo i jejich mužům. Nekompromisní hity střídají křehké písně, takže posluchač najde
vše od hip-hopu až po šanson. Páteří alba jsou duety s vynikajícími zpěvačkami z Čech
i ze Slovenska a na své si přijdou i fanoušci J.A.R. Prvním singlem alba je píseň Náruč,
kterou spolu nazpívali Jana Kirschner a Xavi.

Tomáš Pastrňák / Kousky
Tomáš Pastrňák přichází po třech letech se svým druhým studiovým albem Kousky,
ve kterém opět zhudebnil texty Igora Malijevského. Album vzniklo pod producentským
dohledem Borise Carloffa ve studiu Soundevice v Praze a na nahrávkách se ve velké míře
podílel Pastrňákův spoluhráč – zpěvák a multiinstrumentalista HERRDZ. Hudebně přispěli
i další špičkoví muzikanti: Norbi Kovács, Terezie Kovalová, Jakub Antl a Jan Andr. Kousky jsou
poskládané z různých žánrů i témat, do každého z nich vložila svou invenci řada umělců
a interpretů. To vše dohromady vytváří živý a harmonický celek, album – mozaiku, ve které
se odráží jeden svět v plnosti pocitů i nálad.

René Souček / Sto tisíc slov
Písničkář a autor oficiální hymny města Frýdku-Místku, hrající vlastní tvorbu na kytaru a ukulele,
vydal již svou druhou desku. Pointa jeho písní baví publikum ve veselé poloze, ale dokáže
i výrazně zasáhnout srdeční oblast v pomalých a dumavých písních. Doprovázen svým věrným
spoluhráčem Markem Hlostou, nahrál na album 14 nových písní za pomoci vzácných hostů,
jako je třeba Adéla Jonášová, Pavlína Jíšová, Petr Piny Pinkas, Martina Pavelková ad. K řadě
výtečných písničkářů na severní Moravě již také patří René Souček z Frýdku-Místku, který svou
tvorbou, její interpretací a šíří záběru patří k tomu nejlepšímu, co u nás ve folku můžeme slyšet.

Various / Musica pura 2016
Virtuózní kreace autentických hudebníků z rumunské Bukurešti, písňové studánky Leoše
Janáčka, smyčce i hlasy legendárních karpatských hudců, temperamentní čardášové rytmy
od Dunaje, ale i vynikající výkony ostravských folklorních muzikantů: takto vábí váženého
posluchače pestrá hudební mozaika v interpretaci umělců z různých koutů Evropy, kteří se stali
ozdobou 2. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Musica pura. Takto zní CD Musica pura
2016: hodinka poctivé muziky různých nálad a žánrů, na pomezí klasiky, folkloru a budapešťské
kavárny, na špičkové úrovni i na vlnách noblesy neopakovatelné atmosféry živé nahrávky!

The Beatmen / Are Goin’ On – Live in Bratislava 1965
The Beatmen – slovenská beatová kapela, která přes velmi krátkou dobu existence dosáhla
ve své době nevídaného úspěchu a stala se legendou. The Beatmen hráli jako předkapela
skupiny Manfred Mann v roce 1965, a to při obou bratislavských koncertech. Oba koncerty
byly nahrávány v kabině zvukové režie Sportovní haly, zde se míchal zvuk přivedený z mixpultu
zvukaře kapely se zvukem ruchových mikrofonů umístěných nad pódiem. K nahrávání byl
použitý první československý čtvrtstopý magnetofon Sonet B3, prakticky v zánovním stavu.
Nahrávka byla pořízena na rychlost 9,5 cm/s. Celkový záznam byl s velkými rozdíly v hlasitosti,
i tak je nahrávka (na svoji dobu) velmi dobrá.

The Plastic People of the Universe & Filharmonie Brno
Co znamená vésti koně
Kolekce deseti skladeb z pera Mejly Hlavsy, Vratislava Brabence a Pavla Zajíčka, která nakonec
vyšla v roce 1983 i v Kanadě, se po mnoha letech dočkala symfonického zpracování s Filharmonií
Brno. Záznam dva roky starého unikátního spojení z brněnského Sono Centra nyní vydává label
Indies Happy Trails na CD, doplněný o bonusové DVD. „Koně“ jsou podle autora symfonických
aranžmá a hudebního režiséra projektu Michala Nejtka zřejmě vrcholem spolupráce dvojice
Hlavsa–Brabenec. „Ale také nejodvážnějším exkursem do oblastí rockem málo probádaných.
Jako by kapela v nejtěžším období své existence, kdy už v podstatě nebylo možné veřejně ani
soukromě hrát, reagovala na situaci vnitřním exilem a útěkem od rockového ducha i rockové
matérie: nedovolíte-li nám hrát písničky, uděláme oratorium,“ popisuje Nejtek.

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM728-2
CD / KATEGORIE: flt
již vyšlo

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM729-2
CD / KATEGORIE: flt
již vyšlo

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM730-2
CD / KATEGORIE: FLT
již vyšlo

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM731-2
CD / KATEGORIE: FLT
již vyšlo

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM732-2
CD / KATEGORIE: FLT
již vyšlo

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM733-2
CD / KATEGORIE: flt
již vyšlo

facebook.com/supraphon

Studio 5 ensemble / Modern Jazz
Album Modern Jazz shrnuje všechny dochované nahrávky Studia 5 – souboru, který měl pro
moderní český jazz přímo zakladatelský význam. Vibrafonista a tenorsaxofonista Karel Velebný,
flétnista a barytonsaxofonista Jan Konopásek, kytarista Vladimír Tomek, basista Luděk Hulan
a bubeník Ivan Dominák vycházeli z podnětů cool jazzu a west coast jazzu, inspirovali se
u Modern Jazz Quartetu a Gerryho Mulligana, ale zároveň dokázali přijít s osobitým zvukem
a původní tvorbou. Skladby jako Rokoková panenka či Milá společnost patří k tomu nejlepšímu,
co v české hudbě na přelomu padesátých a šedesátých let vzniklo.

SHQ / Rodinná kronika
Kompilace Rodinná kronika obsahuje nahrávky jazzové skupiny SHQ z let 1962-1963. Soubor
v té době nedostal příležitost natočit dlouhohrající desku, ale vytvořil 18 nahrávek, vycházejících
roztroušeně na pěti jazzových kompilacích a jedné EP desce. Pro SHQ to byla dosti turbulentní
etapa, ze zakladatelů zůstali pouze Karel Velebný a Jan Konopásek, skupina si vyzkoušela
několik jazzových stylů. Jsou zde i nahrávky, které soubor vytvořil pro filmy amerického režiséra
Gena Deitche.

SH/Jazz Quintet
První dlouhohrající deska SHQ vznikla na přelomu srpna a září 1964. Soubor tehdy hrál ve
velmi tvůrčí sestavě, v níž byli vedle zakladatelů Karla Velebného a Jana Konopáska také Laco
Deczi, Jan Arnet a Laco Tropp. Lubomír Dorůžka v recenzi pro časopis Melodie napsal: „Vcelku
je deska vlastně naším prvním jazzovým LP snímkem pořízeným podle mezinárodních zvyklostí,
tj. zachycující jediný soubor ve stylově vyhraněném a dobře vybraném repertoáru. A je to také
snímek, kterým se můžeme bez rozpaků pochlubit v zahraniční konkurenci.“

(S+H)Q + Friends
Deska SHQ a přátelé byla pořízena ve zlomové etapě existence nejvýznamnějšího českého
jazzového souboru šedesátých let. Zachytila tvorbu, která se rodila hlavně v první polovině roku
1964, ale když ji hudebníci ve studiu natáčeli, už věděli, že v této sestavě pokračovat nebudou.
Do studia si Karel Velebný a Jan Konopásek přizvali celou řadu hostů a vytvořili tak velmi
pestrou kolekci nahrávek, které patří k vrcholům českého jazzu.

Karel Velebný / Ztráta nalezeného syna
Kompaktní disk Ztráta nalezeného syna shrnuje všechny supraphonské nahrávky Karla
Velebného z let 1966 a 1967. Jsou řazeny chronologicky: tedy B strana a A strana desky
Československý jazz 1966 a B strana desky Poezie a jazz II. Je to hudba pořízená ve velkém
obsazení, soubory All Stars a Jazzoví sólisté tvořili nejlepší jazzoví hudebníci své doby. Podnět
pro vznik těchto exkluzivních hudebních těles vzešel od západoněmeckých organizátorů, kteří
špičku československého jazzu pozvali na festival do Hamburku.

Jaromír Hnilička & Karel Velebný Tentet / Týnom tánom
Album Týnom tánom tvoří parafráze českých, moravských a slovenských lidových písní
v úpravách pro desetičlenný orchestr, vedený Karlem Velebným a Jaromírem Hniličkou.
Jazzový publicista Ludvík Šereda o albu napsal: „Deska Týnom tánom dokazuje kompoziční
a aranžérskou vyspělost Jaromíra Hniličky a Karla Velebného a zároveň uvádí přední sólisty
československé jazzové scény. Proto je důležitým dokladem současného stavu jazzové tvorby
a interpretačního umění v Československu na začátku sedmdesátých let.”
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JAZZ / ALTERNATIVA

MAM734-2
CD / KATEGORIE: FLT
již vyšlo

JAZZ / ALTERNATIVA

MAM735-2
CD / KATEGORIE: FLT
již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

MAM725-2
CD / KATEGORIE: flt
již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

MAM576-2
CD / KATEGORIE: flt
již vyšlo

MAM576-1

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

SHQ / Motus
Ve svém průvodním textu pro album Motus napsal Lubomír Dorůžka: „Je to hudba, která se
poučila na lecčems, co přinesla poslední desetiletí jazzového vývoje, ale vychází přitom ze
spolehlivého moderního mainstreamu, z poctivých jazzových kořenů, rozvíjených za pomoci
zkušeného profesionálního muzikantství.“ Igor Wasserberger pak desku pro Melodii hodnotil
takto: „Osobně si cením zejména nekompromisnosti a upřímnosti výpovědi. Hudebníci se
přitom nestylizují do póz, ale realizují program, s nímž se ztotožňují.“

SHQ / Jazzové nebajky
Album Jazzové nebajky, natočené v červnu 1972, patří k vrcholům diskografie souboru SHQ.
Ivan Poledňák ve své recenzi konstatoval: „Přiznám se docela otevřeně, že se mi tahle hudba líbí;
myslím, že patří k nejlepším nahrávkám Velebného souboru. Je totiž jazzově ,samozřejmá‘ (to je
ale to nejnesamozřejmější, jak známo!), má sytou atmosféru, pulsuje v ní život, jiskří spoustou
jemných hudebních hříček (záměrně ,naivní‘ zvukomalba je pro ně právě záminkou).“ V anketě
České jazzové společnosti (1998) byly Jazzové nebajky vyhlášeny za „nejlepší domácí jazzovou
desku před rokem 1989“.

Jan Hrubý / Příběhy v čase
Nové album houslisty a skladatele Jana Hrubého je i není kompilací dříve vydaného materiálu.
Autor se vrátil k některým svým starším albům, vybral z nich silné a nosné melodie a postavil
je do nového kontextu. Zařazením do čistě instrumentální suity získávají tyto melodie nový
půvab a nový význam. Jan Hrubý sestavil své starší melodie do nového smysluplného celku, aby
vytvářely nový hudební příběh. Není to však pouze kontext a dramaturgie, které jsou na tomto
albu nové. Všechny kompozice prošly novou zvukovou úpravou, o aktuální remixy se postaral
Hrubého dlouholetý spolupracovník Jan Kolář.

Budoár staré dámy / Sůl
Ikona alternativního brněnského rocku Budoár staré dámy vydává na CD i LP nové, již páté
album. Naléhavé písně, které musíte poslouchat, nebo vypnout. Nová deska Budoáru staré
dámy nese název Sůl a vznikala pomalu, tak jak to bývá, když se v kapele rodí mláďata a budují
se domy. Autorka, zpěvačka a kytaristka Marta Kovářová popisuje její zrod: „Písničky už nemají
šanci vzniknout, když jsem sama doma s kytarou. Teď už bude vždycky někdo doma! Nejsem už
Svobodová a mám dvě děti. Skládám potichu, v hlavě, cestou na vlak, při kojení. Dějištěm není
Brno, ale vesnice v mrazové kotlině.“ Texty skladeb prozrazují větší nadhled i rozhled, nejsou to
lik utopené v slzách, koukají spíš kolem sebe než do sebe. Kromě vlastních textů Marty na desce
najdeme např. zhudebněný text básníka Karla Šiktance, Lubora Kasala, výtvarníka Paula Klee
a hned dva recepty na divná jídla. I hudba je oproti dvěma posledním deskám méně zádumčivá,
hravější. Jakoby se podařilo v Budoáru vyvětrat, ale přitom neopustit původní, domácí recepturu.
Osolený materiál umíchal Ondřej Ježek ve studiu Jámor. Originální obal CD a LP si navrhla sama
Marta Kovářová. Skupina vylezla z kotelny v Brně v roce 1998, prošla řadou změn, ale alterna
tivní rock s ní drží krok po celou dobu existence. Necvičený projev, řev, normální oděv,... vhodné
pro každý věk jako osobní objev.

LP / KATEGORIE: flts
již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

MAM579-2
CD / KATEGORIE: flt
již vyšlo

The Complication / Aspiring Child
Talentovaná čtveřice The Complication si se svou druhou nahrávkou Aspiring Child říká
důrazně o pozornost. Jejich nasazení, které z nich prýští na pódiu, se podařilo přetavit
v energickou nálož i na druhém řadovém albu. V muzice založené na hlasité kytaře, hutné
base a dynamických bicích najdete i přes všechny ty potrhané struny a rozlámané paličky
chytlavé melodické linky a výrazné refrény, které využívají hlasů všech členů kapely. V čele
s charismatickým a skvěle zpívajícím Jackobem Sensem vás kapela nenechá v klidu a při
jejich poslechu si budete přát, aby tahle jízda nikdy neskončila.

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

POP / COUNTRY / ROCK

CCN01-2
CD / KATEGORIE: FLT
již vyšlo

facebook.com/supraphon

Cold Cold Nights / (The) Last Summer
Debut skupiny poskládané kolem Jakuba Jiráska (dříve vystupujícího pod pseudonymem J)
vypráví příběhy osamělých mileniálů potýkajících se s tradičními koncepty genderových rolí,
národní příslušnosti a se vztahy na dálku. Vyzdvihuje hodnoty přátelství, soudržnosti a empatie.
Cold Cold Nights tvoří čtyři členové, Jakub Jirásek, Štěpán Oves, Kryštof Knapp a Daniel Došek,
z nichž každý hraje na několik nástrojů. Kromě obvyklé instrumentace využívají také například
dechové nástroje, akordeon nebo zvonkohru. Bohatý zvuk je pečlivě zaranžován do písní
s intimní atmosférou a pestrým dynamickým rozsahem, zvukově se Cold Cold Nights pohybují
někde na pomezí post rocku, indie folku a ema, aniž by ovšem popírali smysl pro melodii a čitel
nost jednotlivých písní. Ačkoliv se jedná o debutovou nahrávku, skupina Cold Cold Nights má za
sebou již poměrně pestrou koncertní dráhu, čítající desítky koncertů po ČR i Evropě. Jejich živá
vystoupení podtrhuje citlivý světelný design scénografky Natálie Rajnišové. Album (The) Last
Summer vznikalo v létě 2016 v malých pražských studiích u Tomáše Havlena a Lukáše Lukáše.
O mastering se postaral Joe Lambert.

CCN01-1
LP / KATEGORIE: fls
již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

G171052
CD / KATEGORIE: flt
již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

G140622
2CD / KATEGORIE: mds
již vyšlo

FOLK / ROCK

G161022
CD / KATEGORIE: flt
již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

G160962
CD / KATEGORIE: mdt
již vyšlo

Jan Burian a Jaroslav Kořán / Improvizace
Album Improvizace vzniklo na základě setkání dvou rozdílných hudebních světů. Písničkář Jan
Burian a bubeník Jaroslav Kořán se sešli na několika společných koncertech – měli k dispozici
jen texty básní. Některé z nich již dříve Jan Burian zhudebnil, jiné nikdy nezpíval, ale ani jeden
z nich Jaroslav Kořán předem neznal. Kromě ozvučení nástrojů a listů s texty u klavíru nebylo
nic připraveno předem. Sestřihem záznamů tří koncertů nakonec vzniklo toto více než hodinové
album.

Jaroslav Hutka / Sladké žluté
V červnu 1974 natočil Jaroslav Hutka soukromé studiové snímky několika svých písní. Nahrávka
odpočívala čtyři desetiletí v archivu a nyní z nich vydavatel sestavil dvojalbum šestadvaceti písní
především z počátků Hutkovy písničkářské kariéry. Nejznámější písně na Donovanovy či
Dylanovy melodie s půvabnými texty Zory Růžové jsou doplněny lyrickými písněmi a rovněž
skladbami reagujícími na události konce 60. let a nastupující normalizace. Písně z „hippie“
období Hutkovy tvorby patří k těm nejkrásnějším z českého městského písničkářství.

Louka Band / Bílej mrak
Folkrockový kvartet ve složení Bohuslav Šup (zpěv a kytara), Lubor Šimek (basa), Antonín
Hlávka (bicí) a zpívající houslistka HeleN Rock patří k tomu, co obvykle nazýváme nářezem,
protože Louka Band není hudební skupina, ale uragán. Přesto se podařilo rozdováděnou partu
udržet načas ve studiu, aby pod producentským dohledem Marka Štiftera natočila dvanáct
osvědčených písní pro své debutové album Bílej mrak.

Jiří Suchý & Jitka Molavcová / Prozpěvování
Když Jiří Suchý a Jitka Molavcová před lety začali před oponou zpívat svoje a capella verze
slavných písní, možná ani netušili, jak brzy se stanou pravidelně vytleskávanými přídavky po
ukončení koncertu nebo semaforského představení. Několik nahrávek vyšlo již před lety jako
neprodejný dárek ke knize Jiří Suchý 80. Nové album Prozpěvování bylo doplněno o další písně
a obsahuje již dvaadvacet oblíbených „bonusů“.
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POP / COUNTRY / ROCK

CITRON14-1
2LP / KATEGORIE: FLL5
již vyšlo

Citron / Rebelie rebelů
Po úspěšném CD Rebelie rebelů, které vyšlo na konci roku 2016, přichází vydání tohoto alba
také na 2LP. Vyprostěte se z řetězů a zkuste něco změnit – jedna z hlavních myšlenek nového
alba Citron Rebelie rebelů. Jeho symbolika a texty se dotýkají nás všech. Alespoň to tvrdí
kapelník a hlavní skladatel Radim Pařízek. Rebelie rebelů – to je revolta na druhou.
A klidně u toho můžou hořet i kytary.
CD VERZE CITRON12-2 / KATEGORIE: FLT / EAN 8595602400119

POP / COUNTRY / ROCK

CITRON16-9
DVD / KATEGORIE: mdt
již vyšlo

POP / COUNTRY / ROCK

CITRON15-2
CD / KATEGORIE: bgt
již vyšlo

Citron / Representative Rebelie rebelů
Právě v těchto dnech vychází v pořadí již druhé DVD Citron – Representative RR, mapující
novou éru Citronu od srpna 2015. DVD obsahuje dva disky plné materiálů. Stěžejní je koncert
ze zlínské haly Euronics v rámci podzimního turné Souboj Rebelů, dále zde naleznete čtyři nové
klipy, spoustu rozhovorů, bonusových materiálů a fotogalerie. Součástí je také výpravný booklet
plný fotografií a komentářů členů kapely.

Tanja / Jsem posedlá...
Česká rocková dračice Tanja se po letech účinkování s legendární kapelou Citron hlásí
o slovo s vlastním novým materiálem. Poté, co odzpívala několik úspěšných turné zpočátku
coby host a posléze už jako stálý člen Citronu, pro své fanoušky nyní připravila nové sólové
EP Jsem posedlá... Minialbum obsahuje tři zbrusu nové skladby a dvě starší, natočené
v moderním hávu. Na nahrávce se podíleli, stejně jako tomu bývalo v minulosti zvykem,
muzikanti Citronu a Tanja. Na jarním turné Souboj Rebelů vám tudíž představí nejen nové
písně, ale také svou kapelu.

POKRAČOVÁNÍ VELKÉ MEZINÁRODNÍ (NEJEN) ROCKOVÉ JÍZDY UVEDENÉ V CO JE NOVÉHO – BŘEZEN 2017
Číslo titulu

Čárový kód	NÁZEV TITULU	FORMÁT	KATEGORIE

PNCD989

5907783499890

Breakout / 70a

CD	FLT

PNCD940

5907783499401

Breakout / Blues

CD	FLT

PNCD944

5907783499449

Breakout / Kamienie

CD	FLT

PNCD942

5907783499425

Breakout / Karate

CD	FLT

PNCD988

5907783499883

Breakout / Na drugim brzegu tęczy

CD	FLT

PNCD990

5907783499906

Breakout / NOL – Niezidentyfikowany obiekt latający

CD	FLT

724353222925

724353222925

Breakout / Oni zaraz przyjdą tu – Złota kolekcija

CD	FLT

PNCD1357

5907783423574

Breakout / Poszłabym za tobą

CD

PNCD992

5907783499920

Breakout / Żagiel ziemi

CD	FLT

PNCD991

5907783499913

Breakout / ZOL – Zidentyfikowany obiekt latający

CD	FLT

PNCD1351A/B

5907783423512

Marek Grechuta / 40 piosenek

2CD

MDT1

5099920877620

5099920877620

Marek Grechuta / Dni, których nie znamy & Gdzieś…

2CD

MDT1

724352574322

724352574322

Marek Grechuta Marek / Droga za widnokres

CD	FLT

724352574223

724352574223

Marek Grechuta / Magia obłoków

CD	FLT

724353249120

724353249120

Marek Grechuta / Pieśni do słów Tadeusza Nowaka

CD	FLT

94631164026

94631164026

Marek Grechuta / Świecie nasz

15CD

724352774326

724352774326

Marek Grechuta / Szalona lokomotywa

CD	FLT

724353563424

724353563424

Marek Grechuta / W malinowym chruśniaku

CD	FLT

PNCD1645

5907783426452

Marek Grechuta & Anawa / Korowód

CD	FLTS2B

724353563226

724353563226

Marek Grechuta & Anawa / Krajobraz pełen nadziei

CD	FLT

PNCD1597

5907783425974

Marek Grechuta & Anawa / Marek Grechuta & Anawa

CD	FLTS2B

724352774029

724352774029

Marek Grechuta & Anawa / Marek Grechuta & Anawa

CD	FLT

724353249021

724353249021

Marek Grechuta & Anawa / Śpiewające obrazy

CD	FLT

190295985998

190295985998

Marek Grechuta & Anawa / Wiosna – Ach to ty

CD	FLTS2B

PNCD1543A/B

5907783425431

Marek Grechuta & Various Artist / Mistrzowie piosenki

2CD	FLL

PNCD941

5907783499418

Mira Kubasińska & Breakout / Mira

CD	FLT

PNCD943

5907783499432

Mira Kubasińska & Breakout / Ogień

CD	FLT

PNCD1263A/B

5907783422638

Skaldowie / 40 piosenek

2CD

MDT1

724352675326

724352675326

Skaldowie / Antologia

3CD

BGT

PNCD1556

5907783425561

Skaldowie / Cała jesteś w skowronkach

CD	FLTS2B

PNCD1378

5907783423789

Skaldowie / Szanujmy wspomnienia

CD

MDT

MDS

MDT

NOVINKY
Z MINULÉ NABÍDKY
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Tomáš Klus a jeho Cílová
skupina / Živ je

SharkaSs / Protiklady

8590233012052

SU6341-2

Luboš Andršt & Energit
Time´s Arrow

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

2CD / Kategorie: MDS1

SU6372-2

CD / Kategorie: MDT

SU6371-2
CD / Kategorie: FLS

CD / KATEGORIE: FLS

SU6371-1
LP / KATEGORIE: FLS

Petr Janda
Ještě držím pohromadě
Best of

Aleš Palán, Miloň Čepelka
Nedělňátko aneb
s Cimrmanem v zádech

SU6362-2

SU6449-2

Various / Robin Hood

Dagmar Pecková
WANTED
Písně Kurta Weilla

SU6431-2

SU4226-2

Kateřina Englichová,
Vilém Veverka
Impressions
Ravel, Debussy, Sluka

Pavol Bršlík, Robert
Pechanec / Dvořák – Písně
Cypřiše, Večerní písně,
Cigánské melodie

SU4212-2

SU4215-2

CD / KATEGORIE: MDT

2CD / KATEGORIE: BGL

CD / Kategorie: FLTS

CD-MP3 / KATEGORIE: MDT

CD / Kategorie: FLTS

CD / KATEGORIE: FLTS
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Věra Špinarová
Jednoho dne se
vrátíš
Zlatá kolekce

Václav Chaloupek,
Ondřej Vetchý,
Jaroslav Samson Lenk
Písničky a příběhy
o zvířátkách – Komplet

Dagmar Pecková
WANTED
Písně Kurta Weilla

Tomáš Klus a jeho
Cílová skupina
Živ je

SU6055-2

SU6118-2

SU4226-2

8590233012052

Věra Špinarová
Zóna lásky

Various
Robin Hood

Pavel Haas Quartet,
Danjulo Ishizaka
Schubert: Smyčcový
kvartet „Smrt a dívka“,
Kvintet C dur

Zrní
Jiskřící

SU6329-2

SU6431-2

SU4110-2

8590233013363

Karel Gott
Čas růží

Pavel Haas Quartet
Smetana: Smyčcové
kvartety

Parov Stelar
The Burning Spider

SU6369-1/2

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

SU4172-2

ENCD20 / EN060

Věra Špinarová
To nejlepší

Kašpárek v rohlíku
Postřelená (audio)kniha

Pražský filharmonický
sbor, Lukáš Vasilek
Martinů: Kantáty

Citron
Rebelie rebelů

SU5590-2

SU6430-2

SU4198-2

Vladimír Mišík
Jubilejní edice

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

Taťjana Nikolajeva
Pražské nahrávky
1951–1954
Russian Masters

Citron
Representative
Rebelie rebelů

SU6358-1/2

SU6125-2

SU4216-2

CITRON16-9

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

František Nepil
Dobrou a ještě
lepší cestu

Jean-Pierre Rampal
Kompletní
supraphonské
nahrávky

Various
Bohéma

SU6371-1/2

SU6447-2

SU4217-2

ECT259

Luboš Andršt
& Energit
Time´s Arrow

Divadlo S+H
Ať žije Hurvínek!

Kateřina Englichová,
Vilém Veverka
Impressions
Ravel, Debussy, Sluka

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce 15 her na DVD

SU6372-2

SU6433-2

SU4212-2

ECT181

Priessnitz
Beztíže

Miroslav Donutil
Povídky Oty Pavla

Zuzana Růžičková
J. S. Bach: Cembalové
koncerty

Collegium Musicum
Konvergencie

SU6364-2
SU6326-2

59561-2

SU4222-2

910136-1

Petr Janda
Ještě držím pohromadě
Best of

Divadlo S+H
Hurvínkovo trápení
se školou

Pavol Bršlík
Dvořák: Písně
Cypřiše, Večerní písně,
Cigánské melodie

Various
Spravedlnost

SU6362-2

SU6169-2

SU4215-2

ECT263

Spirituál kvintet
55 let
Jubilejní komplet

Divadlo S+H
To nejlepší se Spejblem
a Hurvínkem

Ivan Moravec
Chopin: Nokturna

David Dorůžka
Autumn Tales

SU6282-2

SU6100-2

SU4097-2

ANI058-2

CITRON12-2
CITRON14-1
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