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Aneta Langerová / Na vlně radosti

KONCERT

Záznam koncertu Anety Langerové odrážející
atmosféru turné „Na Radosti“ nyní na DVD a CD
Aneta vydává nové DVD a CD Na vlně radosti s živým záznamem koncertu
v pražském Foru Karlín, kterým zpěvačka v závěru roku 2016 oslavila dva roky
„Na Radosti”. DVD a CD zachycuje nejen prosincový koncert, ale i atmosféru
celého turné, během něhož Aneta s kapelou a smyčcovým triem navštívila
desítky českých a slovenských měst. „Dva a půl roku putujeme od města k městu
a vyprávíme příběhy inspirované zapadlým místem uprostřed divoké, nespoutané
Šumavy. Na Radosti se pro nás stalo druhým domovem. Pomyslným prostorem,
ve kterém se společně scházíme, do něhož každý něco přináší, a společně
vytváříme nějakou energii. Součástí tohoto prostoru jsou i diváci, díky kterým je
pro nás každý koncert jedinečným,“ říká Aneta. Přibližně dvouhodinový záznam
obsahuje jak písně z posledního alba Na Radosti, tak i starší skladby a nejnovější
píseň Hvězda. Živou interpretací získaly písně novou energickou podobu.
„Na pódiu se potkává má kapela s úžasným smyčcovým triem a dechovým
kvartetem, které hraje hned v několika písních a dodává jim tak nový rozměr.
Hudební aranže pro ně opět připravil Jakub Zitko. Přizvali jsme bubeníka Adama
Kollera, jenž tvoří s mým současným bubeníkem Martinem Kopřivou a baskytaristou Jakubem Vejnarem skvělou rytmickou sekci. Během našeho dvouletého turné
jsme se na pódiu sžili, hodně jsme toho také prožili. Chtěla jsem toto krásné
období zaznamenat hudebně i vizuálně. Díky DVD a CD na něj budeme moct
vzpomínat a připomínat si jedno z důležitých období naší spolupráce.”
TRACKLIST

AS001-9

DVD+CD / KATEGORIE: FLTS2 / VYCHÁZÍ: 22. 9. 2017

www.langerovaaneta.cz

Radůza / Studna v poušti

DVD NA RADOSTI / V BEZVĚTŘÍ / SVATÁ KORDULA / DÍVKA / JINÝ SEN /
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA / TRAGÉDIE U NÁS NA VSI / SLOVA Z HOR / MAJÁK /
INTERMEZZO VZPOMÍNKA / VZPOMÍNKA / STAČILO ŘÍCT / DIVOKÁ HEJNA /
HVĚZDA / BŘÍZA / NEVĚSTA / INTERMEZZO TRÁVA / TRÁVA / VYSOKÉ NAPĚTÍ /
VODA ŽIVÁ CD NA RADOSTI / V BEZVĚTŘÍ / SVATÁ KORDULA / DÍVKA /
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA / TRAGÉDIE U NÁS NA VSI / INTERMEZZO VZPOMÍNKA /
VZPOMÍNKA / HVĚZDA / BŘÍZA / NEVĚSTA / TRÁVA / VYSOKÉ NAPĚTÍ /
VODA ŽIVÁ

folk

Vánoční album původních koled, jež
originálně navazují na českou tradici
Po kratší odmlce se Radůza vrací s neobvykle vyšperkovaným albem Studna
v poušti. Vánoční CD s originálními písněmi navazuje na tradici především
českých, ale i světových koled a vánočních písní. Přináší nebývale něžné
a láskyplné vyprávění nejen o tématech vánočních, ale i o lásce mezi matkou
a dětmi či mezi partnery. Krom písní zamýšlejících se nad hlubším smyslem
Vánoc nechybějí ani písně veselé, až žertovné, týkající se třeba vzpomínek na to,
jak šel strýček „kupovat“ stromek s pilkou do lesa. Obvyklé nástrojové obsazení
(kytara, klavír, akordeon, bicí) rozšířila Radůza o smyčcový orchestr, hoboj, vokální
dětský a smíšený sbor i méně tradiční cimbál. Aranžmá svěřila Janě Vöröšové
(která s Radůzou spolupracovala již na soundtracku k filmu Tenkrát v ráji)
a Josefu Štěpánkovi, kteří písničkám střihli na velmi elegantní a slušivý kabát.
Posluchačům se tak nabízí album, které si jistě rádi poslechnou i ve dnech, kdy
již ozdoby budou dávno uloženy zpátky v krabicích, aby tam čekaly, až znovu
zasvítí na vánočních stromcích.
TRACKLIST

STUDNA V POUŠTI / JEŽÍŠ BYL TAKY CHUDEJ / HONZÍČEK / EJ, DEJ NÁM, DOBRÝ
BOŽE / JAKO TEN STROM / HOŠI, HOLA / JOSEFOVI / PUTOVALI TŘI KRÁLOVÉ /
MADONA A BOTTICELLI / MATES / AŽ BUDEŠ PYŠNÝ STÁT, ČLOVĚČE / A HLAVNĚ
NA ČINEL / PRO MARII / S VÁNOČNÍM ČASEM

RR09

CD / KATEGORIE: FLTS1 / VYCHÁZÍ: 22. 9. 2017
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Těžkej Pokondr / Star Boys
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POP / COUNTRY / ROCK

Těžkej Pokondr se vrací s novým hvězdným
albem Star Boys!

SU6336-2

CD / KATEGORIE: FLT / VYCHÁZÍ: 22. 9. 2017

SU6336-1

LP / KATEGORIE: FLS / VYCHÁZÍ: 22. 9. 2017

Olympic / 66 NEJ + 1 / 1965–2017

Těžká váha domácího showbusinessu – hvězdy naší pop music Těžkej Pokondr –
ohlašuje velký comeback! Pokondři slaví letos více než dvacet let na scéně a vydávají
nové album Star Boys. Od roku 1996, kdy se singlem Saša jede rozvířili stojaté vody
domácího popu, prodali přes 500 000 alb. Připočítáme-li k tomu, že jako „kmotři“
ranních rozhlasových show mají jedno z nejposlouchanějších vysílání v českém éteru
a i na televizních obrazovkách jsou stále vyhledávaným moderátorským tandemem,
slovy Ladislava Županiče z intra nového alba tak máme tu čest s fenomenální dvojicí
Miloš Pokorný – Roman Ondráček. Nové album Star Boys se bez nadsázky zařadí
mezi klenoty jejich bohaté diskografie. Pokondři ve skvělé formě v roce 2017 servírují
opět hity blízké i vzdálenější minulosti s českými texty, které nejenom parodují
samotné světové a domácí šlágry, ale zároveň s nadhledem glosují dění kolem nás.
Na Star Boys tak nechybí například I´m Scatmen, kde Pokondři s českým textem
Kretén a za spolupráce Matěje Rupperta udrželi vysokou laťku původního scatu, navíc
s reflexí dění na sociálních sítích. Kretén je zároveň i pilotní singl alba doplněný vi
deoklipem. Taneční hity zde dále reprezentují skladby Má asi křena (Macarena), kde si
zahostovala Adéla Gondíková, My jsme šoumeni (We Are Family), Už nechcem hulit!!!
(I Like To Move It) nebo eroticky dráždivá Já su sexy (I´m Too Sexy). Klasické rockové
kousky zastupují Ice Hockey Tiger čili Náš Jarda Jágr (Eye Of The Tiger) a Superstar
(I Love Rock And Roll). Legendární poprocková balada Love Hurts tady zní jako Levhart a píseň Easy, proslavená kapelami The Commodores a Faith No More, se přerodila ve Schízy. Z klasiky 80. let Da, Da, Da je Blá, blá, blá a Bakerman od Laid Back
pak poctou domácím J.A.R. s hostujícím Oto Klempířem. Pro milovnice italského
macho stylu je tu Hynek Čermák (L´Italiano) a pro vášnivé čtenáře jediný zástupce
domácího popu, nezapomenutelný filmový hit Vzhůru k výškám s novým textem
Úctu knížkám. Celkem 15 nahrávek na CD doplňuje loni vydaná charitativní skladba
Maraton s kňourem (More Than A Woman), tedy příspěvek Těžkýho Pokondra do
globální akce pro nadaci Movember. Texty pro české verze napsali Xindl X, Lou Fanánek Hagen a hlavně samotní „star boys“. Poprvé ve své historii se pak Těžkej Pokondr
s novým albem Star Boys dostane i na drážky černého vinylu dlouhohrajícího LP.

POP / COUNTRY / ROCK

Nejkompletnější výběr hitů legendární kapely!
Vyselektovat na tři CD nejslavnější skladby z 55 let existence Olympiku je složitý úkol.
Jako doplněk předchozích albových reedic, speciálních boxů či pěticédé ke kapelové
padesátce je to však nutná součást diskografie. Poslechnete si tu nahrávky od roku
1965, kdy se původní doprovodná úloha sólových zpěváků definitivně proměnila ve
vlasatou úderku beatlesovského typu. Brzy bylo jasné, že možné zahraniční vzory byly
jen východiskem k muzice a textům jedinečné autorské dvojice Petr Janda – Pavel
Chrastina. Jejich příval hitů ze šedesátých let tvoří podstatnou část prvního CD.
Sedmdesátky a osmdesátky s velkými komponovanými projekty či singly typu Osmý
den nebo Jasná zpráva, opět s Jandovou muzikou a skvělými texty Zdeňka Rytíře
nebo Pavla Vrby, jsou obsahem CD2. Přitvrzení ve druhé půli 80. let, následné období
stylového hledání, nalezení nové šťávy na značce Best I.A. i aktuální trojice písňově
čerstvých alb znovu pro Supraphon, to je závěrečný disk. Jako letošní bonus je přidána
píseň Ještě to nebalíme, dobře vystihující nekončící chuť pětasedmdesátiletého Petra
Jandy a spol. hrát zcela jedinečný, již vlastně zlidovělý rock. Výběr písní pod dohledem
Petra Jandy. Vzpomínkový booklet s dokumentárními fotografiemi.
TRACKLIST

SU6328-2

3CD / KATEGORIE: BGT / VYCHÁZÍ: 29. 9. 2017

CD1 DEJ MI VÍC SVÉ LÁSKY / MARY / SNAD JSEM TO ZAVINIL JÁ / DĚDEČKŮV
DUCH / LÍNEJ SKAUT / ŽELVA / NEBEZPEČNÁ POSTAVA / DEJ MI NA KLÍN OČI
UNAVENÝ / VZPOMÍNKA PLÍŽIVÁ / PTÁK ROSOMÁK / Z BÍLÉ ČERNOU / KRÁSNÁ
NEZNÁMÁ / SVATOJÁNSKÝ HAPPENING / KUFR / ANDĚL / DYNAMIT / OTÁZKY /
STREJČEK JONATÁN / SLUNEČNÍ PÍSEŇ / BON SOIR MADEMOISELLE PARIS /
KDYŽ JSEM BEJVAL TRAMP / AGÁTA / VRAŤ MI MOJI HOŘKOU LÁSKU / ÚNOS /
SLZY TVÝ MÁMY / SLUNCE CD2 JÁ TAM BYL / TAKY JSEM SE NARODIL BOS /
NECH TO BÝT / TY SLZY DÁVNO VPILA TRÁVA / NECHOĎ DÁL! / CO VŠECHNO SE
TU MŮŽE STÁT / OSMÝ DEN / VLAK, CO NIKDE NESTAVÍ / OKNO MÉ LÁSKY / JÁ /
KAŽDÝ DEN / JASNÁ ZPRÁVA / BLÍŽENCI / NIKDO NEJSME AKORÁT / TEN DEN /
ROBOTI UŽ JDOU / JE TO TVÁ VINA / KANAGOM / JE TO DEJ‘ / JAKO ZA MLADA
CD3 JAKO TELE NA VRATA / MANEKÝNY / HRY A SLZY / PROČ ZROVNA TY /
KDYŽ TI SVÍTÍ ZELENÁ / AŤ / DÁVNO / KVĚTINOVÝ DÍTĚ / JEDNOU / GIORDANO
BRUNO / AJAJAJAJ / NĚJAK SE VYTRÁCÍŠ, MÁ LÁSKO / SVÍTÁ / TO NENÍ
SNADNÝ / S TEBOU / MY UŽ JINÝ NEBUDEM / JÁ NEJSEM ZLEJ / PANE MŮJ /
KÁMEN, CO SE VALÍ / AMOLETA / JEŠTĚ TO NEBALÍME
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Marta Kubišová / Songy a balady

POP / COUNTRY / ROCK

Zpěvačka i album mimořádných kvalit
a dramatických osudů!
V době ohlášeného odchodu Marty Kubišové ze scény je tu reedice jejího
debutového alba z roku 1969. Skvělou zpěvačku a odvážnou ženu, ale i tuto
sestavu jedenácti znamenitých nahrávek silně poznamenaly dobové okolnosti.
Počínající normalizace přinesla mnoho překážek vzniku, při dolisu vyprodaného
LP způsobila částečnou změnu obsahu i obalu, následoval úplný zákaz koncertování, natáčení a vydávání. Trvalo dvacet let, než se toto album smělo znovu
objevit. Letošní reedice vychází z originální podoby, vylepšené o rozšířený
obsah tiskovin a remastering. Nové LP je lisováno v „heavy vinyl“ provedení,
dávajícím předpoklad maximální zvukové kvality. V obalu LP a bookletu CD
najdete zajímavý sumář dobových materiálů a ohlasů, ediční poznámku z roku
1996 a vůbec poprvé také komplet všech písňových textů. K hudbě Oty Petřiny,
Jindřicha Brabce, Bohuslava Ondráčka a Angelo Michajlova, ale také k převzatým
zahraničním songům si tak můžete číst mnohdy již zlidovělá slova Zdeňka Rytíře,
Miloně Čepelky, Petra Rady, Jana Schneidera a Eduarda Krečmara, v některých
případech téměř poslední před jejich emigrací. Dá-li se o výborných písničkách
říci, že jsou kultovní, pak právě tyto songy a balady mezi ně určitě patří. Graficky
nové, ale původní variantu ctící balení obou nosičů, vyvolává důležité vzpomínky.
Album ve formátu CD a LP. Nový remastering, 180 gramů těžký vinyl. Speciální
dokumentační výbava, premiérová nabídka kompletu textů písní.

SU6392-2

CD / KATEGORIE: MDT / VYCHÁZÍ: 22. 9. 2017

SU6392-1

LP / KATEGORIE: FLS / VYCHÁZÍ: 22. 9. 2017

Martha Elefteriadu / Kresby tuší

TRACKLIST

HEJ, JUDE (HEY JUDE) / PROUDY (PROVE IT) / DOBRODRUŽSTVÍ S BOHEM
PANEM (GREENSLEEVES) / TAK DEJ SE K NÁM A PROJDEM SVĚT / MODLITBA
PRO MARTU / MAGDALENA (ALELUYA) / RING-O-DING / MAMÁ (WHEN MY
DOLLIES HAVE BABIES) / NE / BALADA O KORNETOVI A DÍVCE / VŠECHNY
BOLESTI UTIŠÍ LÁSKA

POP / COUNTRY / ROCK

Jedno ze základních alb české populární
hudby!
Nikoli však jen té popové, ale také přínosně ovlivněné jazzem či folkem.
První sólový počin poloviny úspěšného dua Martha a Tena. V roce 1981 bylo
časopisem Melodie zvoleno Albem roku, recenzent Jiří Černý ocenil novost,
zvláštnost a jedinečnost zpěvaččina projevu. Na přípravě Kreseb tuší se podílela
řada skladatelů, textařů a muzikantů, když písněmi přispěli především Michael
Kocáb, ale také Dežo Ursiny, Vladimír Mišík, Vladimír Merta nebo Oskar Petr.
Někteří si tam, v Kocábových aranžích a produkci Ondřeje Konráda, také zahráli
a zapívali. Základní instrumentalisté a hosté představují luxusní sestavu hudebníků na pomezí žánrů. Jde o muziku ovlivněnou dobovými možnostmi syn
tezátorových nástrojů, ale především symbolizovanou přednovovlnním zvukem
Pražského výběru. Pánové Kocáb, Soukup, Malina, Placheta, Koubek, Stivín, Kubík,
Hrubý a řada dalších poskytli jak komorní, tak téměř bigbandový sound oslavený
suverénním zpíváním Marthy Elefteriadu. Ta se opravdu skvěle našla v písničkách
lidově prostých i strukturou komplikovanějších, interpretačně i posluchačsky
zdařile opouštějících zbytečné šuplíky. Jako bonus zde jsou, ke slyšení na CD
vůbec poprvé, zařazeny 4 nahrávky z roku 1978 s písněmi mj. Bohdana Mikoláška. Výtečná interpretka přemýšlivých textů. Kvalitní album, jež nebořilo hitparády,
ale také nezevšednělo. Solitérní projekt, který odolal času. Unikátní bonusy.
TRACKLIST

SU6390-2

CD / KATEGORIE: MDS / VYCHÁZÍ: 8. 9. 2017

DVĚ KRESBY TUŠÍ I. / MĚLA JSEM VŽDYCKY SMŮLU / PROMĚNA / HRÁL SIS,
HRÁL / VÝLET PO ŘECE / KDE? KDY? JÁ A TY / MÁM RÁDA BĚH / MELANCHO
LICKÁ NOC / VÍTÁM SLUNCE RANNÍ / PODZIMNÍ ODPOLEDNE / TOHLE ŽE MÁŠ
BÝT TY? / KRESBY TUŠÍ II. BONUS ZÁZRAČNÁ MÍSTA / CÉSAR PES / PROČ SE
SPUSTIL DÉŠŤ / RÁNO BYLO BÍLÉ

NOVINKY

Jan P. Muchow / The Antagonist
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Best Of filmové hudby!
Jan P. Muchow je nejen zakladatelem kultovní Ecstasy of Saint Theresa a vyhledávaným producentem i remixérem, ale také jedním z nejoceňovanějších skladatelů
filmové hudby. Během dvaceti let Muchow složil hudbu k více než třiceti filmům.
V několika filmech si i zahrál a svým hereckým debutem v hlavní roli filmu Šeptej se
stal symbolem části generace 90. let. Přesto se Muchow rozhodl ve filmové tvorbě
věnovat výhradně komponování hudby. Že to bylo rozhodnutí správné, dokazuje
výčet ocenění, která Muchow za svoji filmovou hudbu obdržel: čtyři ceny Český
lev a dalších pět neproměněných nominací, ceny České filmové kritiky nebo Slnko
v sieti Slovenské filmové akademie. Výběr toho nejlepšího s důrazem na filmové
písničky momentálně vychází na albu pojmenovaném The Antagonist. Posluchači se
tak mohou těšit na čistě instrumentální scénickou hudbu i na písně napsané výhradně pro jednotlivé filmy. Chybět tak nebude například dnes již legendární Lucky Boy
z filmu Samotáři, temná balada Lay Down ze snímku Ve stínu, aktuální Cowboy of
The River z Teorie tygra nebo westernovská Out of Shadow z polského filmu Yuma.
Celkově se tak na výběr dostalo sedmnáct nahrávek, které známe z filmů Samotáři,
Ve stínu, Teorie tygra, Grandhotel, Muži v naději, Yuma, My 2, Jedna ruka netleská,
Normal, Václav a dalších. Výsledkem je pestrá hudební paleta emocí a nálad, v níž
jednotlivé kompozice fungují samostatně i dohromady jako celek. Je to poslouchání
křehké i rázné, pestré i minimalistické. Přesně jak se sluší a patří na reprezentativní
kolekci, jež podtrhuje Muchowovu výjimečnou pozici na tuzemské hudební scéně
i mezi zdejšími skladateli filmové hudby. Album vyšlo na CD ve speciální grafické
podobě s výpravným bookletem a jako 2LP navíc rozšířené o další tři nahrávky.
TRACKLIST

SU6386-2

CD / KATEGORIE: FLTS / JIŽ VYŠLO

SU6386-1

2LP / KATEGORIE: FLS3 / JIŽ VYŠLO

Imodium / Element

CD YUMA OPENING THEME / ONLY JOKING / I’LL DREAM ON / A BEACH / LUCKY
BOY / AS IF / MILOST / SILVER MOON / ALL OF THIS / WOKE UP IN A DREAM /
OUT OF SHADOWS / LAY DOWN / PROSTĚ JAKO BUDE PRŠET / SO BEAUTIFUL /
COWBOY OF THE RIVER / GOODBYE TROUBLES II. / FOR THAT MOMENT
LP1 YUMA OPENING THEME / I’LL DREAM ON / OUT OF SHADOWS / A BEACH /
MILOST / LAY DOWN / ONLY JOKING / WOKE UP IN A DREAM / ALL OF THIS /
TÁTA / GOODBYE TROUBLES II.
LP2 AS IF / PROSTĚ JAKO BUDE PRŠET / SO BEAUTIFUL / COWBOY OF THE
RIVER / WHAT DO YOU KNOW ABOUT HORROR? / FOR THAT MOMENT /
LUCKY BOY / SILVER MOON / IS THIS NORMAL?

POP / COUNTRY / ROCK

Imodium krotí živly a posouvají hranice!
Element – to je nové, v pořadí již páté řadové album rockové čtveřice Imodium.
Kapela jej natočila ve vlastní produkci v novém nahrávacím studiu v samém srdci
Benediktinského kláštera v domovském Broumově, a jak sama přiznává, unikátní
energie místa se promítla i do samotného alba. Dalším zásadním aspektem
novinky je symbolika pěti, a to nejen jako pořadové číslo nové nahrávky, ale také
coby jedno ze stěžejních témat textů čerstvého třicátníka frontmana Thoma.
Jejich společným leitmotivem je fenomén čtyř základních elementů, či chcete-li
živlů, a pátého pomyslného spiritu, který tvoří každý z nás. Mezi jedenáctkou
nových songů nechybí hodně řízný první singl Proud s hostujícím Michalem
Skořepou ze Stroy i možná trochu překvapivé crossoverové spojení s talentovanou rapperkou SharkaSs v podobě úspěšného singlu Spirit. I přes toto zajímavé
„kořenění” vlastního zvuku a posouvání jeho hranic zůstává však Imodium věrné
kytarám a melodiím. Jen se tak děje možná trochu jinak, než byli fanoušci dosud
zvyklí. Pro kapelu typická rocková energie a silné texty si tu podávají ruce s progresivním kytarovým zvukem i sympatickou nebojácností měnit zažité. Imodium
se tak na novince Element sebevědomě řítí zas o kus dál jak v rámci své tvorby,
tak v rámci tuzemské rockové scény.

SU6391-2

CD / KATEGORIE: FLT / VYCHÁZÍ: 29. 9. 2017
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Various / Veselé dětské písničky

POP / COUNTRY / ROCK

Nejznámější písničky českých skladatelů
a textařů pro děti i jejich rodiče!
Jedná se o skladby prověřené již třemi generacemi posluchačů, které nesmí chybět na žádné dětské oslavě. Zazpívat by si je měl umět každý, kdo byl někdy „dítě
školou povinné“. Náš výběr obsahuje 50 originálních nahrávek písní v interpretaci
původních zpěváků a zpěvaček, tak jak je všichni známe. Pestrá sestava melodií
známých z pohádek a večerníčků s řadou slavných českých interpretů a dětských
hvězd. Při poslechu se budou bavit, zpívat i tančit nejen děti, ale i dospělí.
TRACKLIST

SU6385-2

CD1 VČELKA MÁJA / MY JSME ŽÁCI 3. B / JOŽIN Z BAŽIN / TYGR Z INDIE /
PŘÁTELÉ, CHVÁTÁM, CHVÁTÁM / ČI A ČI A ČIČIČÍ, JSOU TO KLUCI KOČIČÍ /
JE STATISTICKY DOKÁZÁNO / BOBR / MÉĎOVÉ – KOLÍBANÁ / RYCHLÍK JEDE
DO PRAHY / TRPASLIČÍ SVATBA / HLUPÁKU, NAJDU TĚ / VEČERNÍČEK / CHYTILA
JSEM NA PASECE ŽÍŽALU / SLUNÍČKO / ŽÁRLIVÝ KAKADU / KDYŽ SE NAČANČÁM /
NÉ, PĚTKU NÉ! / HASTRMANE, TATRMANE / MALÉ KOTĚ / MBABÁ MBABÁ /
KRÁLOVSKÉ REGGAE / MEDVĚDI NEVĚDÍ / HOLKY Z NAŠÍ ŠKOLKY / CESTU
ZNÁM JEN JÁ
CD2 TAM, KDE V NOCI JASNĚ SVÍTÍ SVĚTLUŠKY / PARNÍ STROJ / VYDRÝSEK /
ZTRACENÁ BAČKORKA / JE TU LES / MÁME RÁDI ZVÍŘATA /
SAMÁ VODA, PŘIHOŘÍVÁ / LÉTAJÍCÍ ČESTMÍR / TRPASLÍCI TRÁVOU JDOU! /
NEOPATRNÝ KŘEČEK / NA POLÍČKU V JETELÍČKU / DĚLÁNÍ / PÁTÁ / JEŽEK
SE MÁ / ŠVADLENKA MADLENKA / ZÁZRAČNÝ DOKTOR / HEJ HOU, HEJ HOU /
TANEC MALÉHO PTÁČKA / SANDOKAN / MOUCHA / KDEPAK, TY PTÁČKU,
HNÍZDO MÁŠ? / HŘÍBĚ / VAŘILI JSME KAŠI / NENÍ NUTNO /
ZÍTRA STROMEK ZAZÁŘÍ

2CD / KATEGORIE: BGT / VYCHÁZÍ: 1. 9. 2017

Jiří Malásek / Zlatá kolekce

POP / COUNTRY / ROCK

Nová, dosud nejobsáhlejší kolekce nahrávek
klavíristy Jiřího Maláska!
V roce Maláskových nedožitých devadesátin si připomeňme v rozměru tří
CD jeho kumšt interpretační, ale také skladatelský. Promyšlený výběr repertoáru
z toho nejkvalitnějšího domácího popu, zahraničních filmových témat či předloh
na hranici s vážnou hudbou, velká orchestrální aranžmá i citlivě a účinně zahraná
klavírní sóla patří do zlatého fondu naší populární hudby. Tyto instrumentálky
mají trvalý dar vytvářet příjemnou, slavnostní i relaxační atmosféru. Tato kompilace však zaslouženě představuje Jiřího Maláska také jako autora či spoluautora
písní a hudebního doprovodu k filmovým muzikálům, z nichž Starci na chmelu
nebo Dáma na kolejích patří mezi ty nejznámější. Maláskova silná melodická
témata si tak zazpívali Karel Gott, Jana Petrů, Jiřina Bohdalová, Josef Zíma
a další, v jedné z raných písniček uslyšíte také Hanu Hegerovou. Jako speciální
bonus byly vybrány málo známé nahrávky zejména z přelomu padesátých
a šedesátých let, včetně těch klavírně mistrovských pro čtyři ruce s Jiřím
Bažantem. Jiří Malásek byl a stále je synonymem pro inteligentně líbivou
a kvalitní muziku: právě podáváme 58 důkazů.
TRACKLIST

SU6384-2

3CD / KATEGORIE: BGT / JIŽ VYŠLO

CD1 BALADA PRO ADÉLKU / SPOUTEJ MĚ / SEN LÁSKY / MĚSÍČNÍ ŘEKA / OH,
BABY, BABY / PRÁVĚ JSME ZAČALI / LÁSKO... / STÍN TVÉHO ÚSMĚVU / KDYBY
SIS OČI VYPLAKALA – ŽIVOT JE BÍLÝ DŮM / TO SE NIKDO NEDOVÍ / KRÁSNÉ
PROMĚNY / POJĎ SE MNOU, LÁSKO MÁ / PAN TAU / JAK JE KRÁSNÁ / TEHDY
V LÉTĚ / TENKRÁT / EXODUS / VALČÍK NA ROZLOUČENOU CD2 HRACÍ SKŘÍŇKA /
SETKÁNÍ VE SNECH / SONNY BOY / LAVIČKA V JASMÍNU / AŽ ÚNAVOU / ŠATY
Z ŠÁTKŮ / SÁM V NEDĚLI / TEĎ JSI MÁ MILÁ, BESS / POJĎ, KDO MÁŠ MĚ RÁD /
BARKAROLA. MELODIE Z OPERY HOFFMANNOVY POVÍDKY / BLÍZKO TEBE /
HARLEKÝNOVY MILIONY / NĚKDE DALEKO / CHAMBRE SEPARÉE. MELODIE
Z OPERETY PLES V OPEŘE / LÍNÝ PÁN / PAN URBAN / KMOTR II. DÍL CD3 PÍSEŇ
O JASMÍNU / OUPLAVICKÁ POLKA / MILENCI V TEXASKÁCH / ŽIVOT JE BÍLÝ DŮM /
DO GALA / DEN JE KRÁSNÝ / BOSSA NOVA / KDYBY SIS OČI VYPLAKALA / BYLA
JEDNA POPELKA / ČTU SI RÁDA V ONÉ BÁJI / MÁ MĚ RÁDA / FEMINA, FEMINAE /
MĚJTE ROZUM, PANÍ KUČEROVÁ / KE KORUNCE KORUNA / DOBRÁ VODA /
JANTAROVÁ SLZA / TŘI STRÁŽNÍCI / BOOGIE – WOOGIE / DVANÁCTÁ ULICE /
DVACET PRSTŮ / PODZIMNÍ KONCERT / VARŠAVSKÝ KONCERT / EXODUS

NOVINKY

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

MLUVENÉ SLOVO

SU6454-2
2CD-MP3 / KATEGORIE: BGS1
VYCHÁZÍ: 29. 9. 2017

MLUVENÉ SLOVO

SU6444-2
CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 29. 9. 2017

MLUVENÉ SLOVO

SU6443-2
CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 15. 9. 2017

facebook.com/supraphon

Zuzana Stivínová, Jan Vondráček, Michael Žantovský
Michael Žantovský / Havel
Zvuková verze biografie Václava Havla, velké osobnosti naší země
Životopis velké postavy českých a světových dějin 20. století Václava Havla, napsal Michael
Žantovský, jeho přítel a spolupracovník z doby disentu i Havlova prezidentství. Knihu vydalo
nakladatelství Argo. Autor čerpal z vlastních zážitků a zkušeností, z literatury, rozhovorů, zápisků,
Havlových projevů literárních, politických i filosofických. Využil při práci svých profesí klinického
psychologa, překladatele, Havlova tiskového mluvčího a politického reprezentanta naší země.
V současné době je ředitelem Knihovny Václava Havla, instituce, jejímž cílem je shromažďovat,
studovat a šířit dílo a odkaz tohoto velkého muže, dramatika, literáta, nevšedního myslitele
a politika a připomínat současným generacím fascinující přínos jeho práce. Biografie byla napsána původně anglicky, přeložena již do desítky jazyků, vzbudila v literárním světě mimořádné nadšení. Podrobná a zasvěcená chronologie Havlova života a díla je psaná s objektivitou,
kritickým nadhledem a zároveň s vřelým pochopením pro všechny životní peripetie sledované
osobnosti. Audioknihu čte Jan Vondráček tak, že posluchač s napětím vnímá všechny zjevené
skutečnosti a netrpělivě očekává pokračování, motta k jednotlivým kapitolám zaníceně přednáší
Zuzana Stivínová a tři úvodní kapitoly přečetl autor sám. Audioknihu uvádí znělka Hovorů z Lán
(Na shledanou v lepších časech) a končí Ódou na radost instrumentovanou Michalem
Pavlíčkem na slova Michaela Žantovského.

Various / Antoine de Saint-Exupéry / Malý princ
Nové zpracování Malého prince formou dramatizace přístupné
malým i velkým posluchačům!
Excelentní sestava nejlepších českých herců v jednom z nejkrásnějších příběhů světové literatury. Herci Jiří Dvořák, Josef Somr, Klára Issová, Norbert Lichý, Marika Šoposká, Jan Budař
a Matěj Havelka účinkují v nové nahrávce adaptace pohádkové knihy Antoina de Saint-Exu
péryho. Nesmrtelný příběh o přátelství, lásce a opravdovém štěstí je zpracován tak, aby byl
srozumitelný a zábavný i pro začínající posluchače. Forma „rozhlasové pohádky“ se scénickou
hudbou a zvukovými efekty však nadchne i ty, kteří knihu důvěrně znají.

Various / O víně
Audiokniha, která potěší nejen milovníky vína!
Výběr literárních textů na téma víno od známých českých autorů interpretují pánové
Josef Somr, Miroslav Táborský, Rudolf Křesťan a Ivan Kraus. Vinařské povídky a fejetony
z pera Karla Čapka, Miroslava Horníčka, Adolfa Hoffmeistera, Rudolfa Křesťana, Ivana Krause
a Ladislava Špačka. Určeno k poslechu nejlépe při sklence lahodného moku.
TRACKLIST

KAREL ČAPEK O ZVLÁŠTNÍCH VÍNECH — JOSEF SOMR RUDOLF KŘESŤAN KDYŽ JDE
O HRDLO – RUDOLF KŘESŤAN ADOLF HOFFMEISTER VÍNO – MIROSLAV TÁBORSKÝ
MIROSLAV HORNÍČEK O VÍNĚ – JOSEF SOMR LADISLAV ŠPAČEK OBJEDNÁVÁME SI
VÍNO – MIROSLAV TÁBORSKÝ RUDOLF KŘESŤAN ZPOVÍDÁM SE – RUDOLF KŘESŤAN
IVAN KRAUS OBJEDNÁVKA – IVAN KRAUS CELKOVÝ ČAS 75:42

MLUVENÉ SLOVO

SU6442-2
CD-MP3 / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 15. 9. 2017

Pavel Zedníček / Pavel Nauman / Pohádky o mašinkách
Nejslavnější a nejklasičtější pohádky o mašinkách známé
několika generacím – reedice úspěšného titulu na CD-MP3
Již v roce 1942 napsal český spisovatel, novinář a historik Pavel Nauman pohádky ze železničářského prostředí, které se později staly předlohou pro televizní večerníček. V původní
nahrávce z roku 1992 tyto pohádky, které svým krásným jazykem připomínají Devatero
pohádek Karla Čapka, ožívají v dokonalé interpretaci Pavla Zedníčka. Nyní vychází v remasterované podobě a se zbrusu novým obalem. Vypráví o radostech i smutcích mašinek,
o darebnostech nejvyššího pana železničáře a černokněžníka Zababy a také o tom, jak
tyto jejich neplechy musí napravit pan Blahoš z výtopny a malý chlapec Pašíček ze Všenor.
TRACKLIST

POHÁDKA O DLOUHÉ LOKOMOTIVĚ / DRUHÁ POHÁDKA O DLOUHÉ LOKOMOTIVĚ /
POHÁDKA O ZELENÉ MAŠINCE / O MAŠINCE, KTERÁ NECHTĚLA JEZDIT PO KOLEJÍCH /
VELICE VÁŽNÁ POHÁDKA O ČERNOKNĚŽNÍKU ZABABOVI CELKOVÝ ČAS 88:32
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Kvarteto Martinů, Karel Košárek
Petr Eben / Smyčcový kvartet,
Klavírní trio, Klavírní kvintet
VÁŽNÁ HUDBA
nová nahrávka

SU4232-2
CD/ KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

Cesta labyrintem světa do ráje srdce:
objevování komorního díla Petra Ebena
Petr Eben je jednou z nejvýraznějších českých skladatelských osobností druhé poloviny
20. století, jejíž dílo proniklo i přes „železnou oponu“ daleko za hranice vlasti. Je spojován především s tvorbou varhanní a duchovní a jeho komorní dílo stojí – neprávem –
poněkud stranou pozornosti. Také v něm se však zrcadlí fascinující životní příběh
skladatele. V 15 letech poznal v koncentračním táboře Buchenwald tenkou hranici
mezi životem a smrtí a tato zkušenost zásadním způsobem upevnila jeho víru, vztah ke
světu a tvorbu samotnou. Ebenův „program“ je nejzřetelnější ve Smyčcovém kvartetu
(1981). Psal jej na podnět Smetanova kvarteta, inspirován zásadním dílem J. A. Komenského „Labyrint světa a ráj srdce“. U něj našel příkladný postoj k tomuto světu: „Nebýt
k němu připoután, zachovat si vlastní kritický pohled a odstup, ale věnovat všechny
své síly k jeho zlepšení a spáse“. Klavírní kvintet (1992) a Klavírní trio (1986) nezapřou
Ebena coby vynikajícího klavíristu. Neusiluje v nich o barevné propojení, ale klavír
a smyčce vědomě staví proti sobě, do kontrastu. Renomovanému Kvartetu Martinů
(připomeňme jejich vysoce ceněnou nahrávku kompletních kvintetů Sergeje Tanějeva,
SU4176-2) a Karlu Košárkovi vděčíme za premiérovou nahrávku kvintetu a první
novodobou nahrávku kvartetu od dob legendárních Smetanovců.
PETR EBEN – SMYČCOVÝ KVARTET „LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE“, KLAVÍRNÍ TRIO,
KLAVÍRNÍ KVINTET* KVARTETO MARTINŮ – LUBOMÍR HAVLÁK – 1. HOUSLE, LIBOR
KAŇKA – 2. HOUSLE, ZBYNĚK PAĎOUREK – VIOLA, JITKA VLAŠÁNKOVÁ –
VIOLONCELLO. KAREL KOŠÁREK – KLAVÍR
*SVĚTOVÁ PREMIÉRA

Jan Bartoš
W. A. Mozart / Klavírní koncerty
VÁŽNÁ HUDBA
ŽIVÁ nahrávka

SU4234-2
CD/ KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

Mistrně vymalované světlo i temné odstíny
Mozartových klavírních koncertů
„Jan Bartoš je jedním z mých nejpůsobivějších a nejzajímavějších mladých kolegů.
Virtuozita se v něm snoubí s hlubokým přemýšlivým muzikantstvím.“ Když taková
slova zazní z úst Alfreda Brendela, měli bychom zbystřit pozornost. Kromě Brendela
se do Bartošova hudebního mikrosvěta nejvýrazněji otisklo přátelství a interpretační
i pedagogické mistrovství Ivana Moravce. Řada mezinárodních soutěžních úspěchů,
zkušeností ze světových koncertních síní (vč. Carnegie Hall) a spolupráce s předními
orchestry a dirigenty jsou jen dalšími milníky na Bartošově objevitelské cestě krajinou
hudby. S ohledem na jména obou zmíněných mentorů se nelze divit volbě Mozarta
pro supraphonský debut. Pro mnohé snad „až naivně jednoduchý“ Mozart se pod rukama Jana Bartoše rozkrývá do nejhlubších vrstev architektury a v ní kódovaných emocí.
Vážným, místy až démonickým Koncertem d moll nás společně s Jiřím Bělohlávkem
provází jako tajemným příběhem. Radostnější charakter Koncertu A dur je ještě zvýrazněn autorovou transparentní sazbou komorní verze díla se smyčcovým kvartetem. Ve
dvou koncertech se tak můžeme dotknout velmi odlehlých zákoutí Mozartovy mnohovrstevné tvorby, v interpretaci, jež si zaslouží označení „vrcholná“.
WOLFGANG AMADEUS MOZART – KLAVÍRNÍ KONCERTY Č. 20 D MOLL K 466, Č. 12
A DUR „A QUATTRO” K 414 JAN BARTOŠ – KLAVÍR ČESKÁ FILHARMONIE – DIRIGENT
JIŘÍ BĚLOHLÁVEK (K 466) DOLEŽALOVO KVARTETO (K 414)

André Navarra
Prague Recordings

Supraphonské nahrávky André Navarry –
poprvé kompletně, nově remasterované,
zn. Nepostradatelné
VÁŽNÁ HUDBA

SU4229-2

5CD/ KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 22. 9. 2017

ANDRÉ NAVARRA – VIOLONCELLO, JOSEF SUK – HOUSLE, ALFRED HOLEČEK,
FRANTIŠEK MAXIÁN – KLAVÍR, ČESKÁ FILHARMONIE / KAREL ANČERL,
CONSTANTIN SILVESTRI, KOMORNÍ HARMONIE / MARTIN TURNOVSKÝ

Když patnáctiletý André Navarra (1911–1988) završil studia na pařížské konzervatoři,
přestal brát hodiny a začal si vyšlapávat vlastní cestu; bezchybnou techniku získal mj.
na Ševčíkových virtuosních houslových etudách, které sám upravoval pro violoncello.
Inspiraci pak čerpal od nejlepších instrumentalistů své doby. Vítězství v prestižní
soutěži ve Vídni (1937) mu otevřelo cestu k mezinárodní sólové kariéře. Od svého
debutu na Pražském jaru v květnu 1951 se do Prahy mnohokrát vracel – na týž festival, za Českou filharmonií a do studií Supraphonu. Devatenáct studiových nahrávek,
jež pro Supraphon natočil mezi lety 1953–1966, zde vychází poprvé kompletně,
včetně několika pozoruhodných, na CD dosud nevydaných snímků. Setkání s Karlem
Ančerlem a Josefem Sukem dalo vzniknout nejen legendární nahrávce Brahmsova
Dvojkoncertu; díla Prokofjeva, Blocha, Schumanna či Respighiho, pořízená
s Ančerlovou Českou filharmonií, jsou srovnatelně silná a okouzlující. Vedle Josefa
Suka našel Navarra další skvělé komorní spoluhráče v klavíristech Alfredu Holečkovi
a Františku Maxiánovi. Supraphonský komplet přináší více než šest hodin pečlivě
remasterovaných nahrávek, jež jsou dokladem Navarrova mistrovství, emocionální
naléhavosti a spontánní muzikality; skutečná delikatesa pro milovníky okouzlujících
barev violoncella.

NOVINKY
ZNOVU
K DISPOZICI

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

Mirek Černý / Balíček karet
POP / COUNTRY / ROCK

SU6399-2
CD / KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 8. 9. 2017

facebook.com/supraphon

Slavné country album s legendárním titulním
songem!
Ing. Miroslav Černý, spíše známý jako Mirek Černý, se dožívá osmdesátky! Expert
na světovou i domácí country hudbu, rozhlasový a koncertní moderátor, autor mnoha písňových textů, muž s okouzlujícím hlasem. Jeho kariéra od šedesátých let do
současnosti není jen v country stylu, ale především tam je doma. Jeho rádiové pořady
s nezaměnitelným rozloučením „Tak ahoj“ jsou stále vitální, jeho spolupráce s kapelou
Rangers a dalšími legendární. Jeho životní jubileum si připomínáme reedicí kultovního
alba Balíček karet, proslaveného především titulní vyprávěnou epickou skladbou
a obsahujícího i další velmi vydařené songy. Prodejem ve statisících důležité, dopadem stále zásadní poslouchání muže doslova a do písmene „in black“. Všechno
nejlepší přejeme!
TRACKLIST

Balíček karet (Texas Ranger) / Dík za váš úsměv / Sto let / Poslední
večeře / Zatím co ty spíš / Kluk a strom / Tak vás tu vítám / Čarodějka
Chvějka / Čaroděj Koloděj / Vítěz / Pterodaktylus / Důkaz / Jeník
s Mařenkou / Nula

Waldemar Matuška
Buď pořád se mnou
WALDEMAR MATUŠKA

mnou

Co neodnesl čas 1981

o stádo (Riders In The Sky)
nes
ext Jiří Brdečka
Pavel Háša
Jiří Lebeda
Co neodnesl čas 1981

r / Jiří Suchý
Eduard Sedlář
Jiří Lebeda

Co neodnesl čas 1978

ý sníh (Tear Time)
Crutschfield
ext Ivo Fischer
u Matuškovou
Pavel Háša
Jiří Lebeda

Co neodnesl čas 1981

em já sloužil
idová
Pavel Háša
Alois Nožička

Co neodnesl čas 1981

řád se mnou (High Noon)
Tiomkin, Ned Washington
ext Vladimír Dvořák
Pavel Háša
Alois Nožička
Co neodnesl čas 1981

ka pro Zuzanu
r / Jiří Suchý
Eduard Sedlář
Jiří Lebeda

Co neodnesl čas 1978

ikdo nedoví
Marat / Zdeněk Borovec
u Matuškovou
Pavel Háša
Jiří Lebeda
Co neodnesl čas 1980

SU7136-9

WALDEMAR MATUŠKA

Co neodnesl čas 1978

z Madridu (Rossignol Anglais)
Auffray, Pierre Leroyer
ext Ivo Fischer
Pavel Háša
Alois Nožička

POP / COUNTRY / ROCK

Buď pořád se mnou

Buď pořád se mnou

e spát (Take This Heart)
Batteau
ext Ivo Fischer
u Matuškovou
Pavel Háša
Jiří Lebeda

Nezapomenutelný Walda: bylo by mu 85,
je pořád s námi!

DVD/ KATEGORIE: BGL2B
JIŽ VYŠLO

spolupráci s Českou televizí

t:

All
60:00
DVD 5
4:3 PAL
Dolby Digital 2.0 Stereo

Background colour – MAGENTA 100 %
YELLOW 100 %
Colour – BLACK

SU 7136-9

Colour:
CYAN – 100 %
MAGENTA – 90 %

Kočka na okně • Silvestrovská opera • Píseň Ofelie
Já se dnes dopoledne žením • Co děláš, to dělej rád • Jen se hádej
Půlměsíc • Tereza • Písnička pro Zuzanu • Buď pořád se mnou
Tuhle rundu platím já • Slavíci z Madridu • To se nikdo nedoví a další

Various
Ota Pavel / Pohádka o Raškovi
MLUVENÉ SLOVO

Kompilační výběr z toho písňově nejlepšího, co bylo s Waldemarem Matuškou zachyceno
v obraze. Osmnáct záznamů nabízí průřez jeho více než padesátiletou skvělou kariérou,
od Semaforu přes Rokoko a lidovky po KTO, tedy od fajnového popu po stejně výbornou
country. Nechybí ani zásadní televizní položky, včetně Prodané nevěsty s Karlem Gottem,
najdete tu však i další Matuškovy znamenité kolegy Martu Kubišovou, Olgu Matuškovou,
Jiřího Suchého nebo Karla Štědrého. Trvale oblíbenému Waldovi by letos bylo 85. Tato
kompilace jasně dokazuje, že opravdu je na co s úctou vzpomínat.
TRACKLIST

PÍSEŇ OFELIE / KOČKA NA OKNĚ / FALEŠNÝ HRÁČ / MARNIVÁ SESTŘENICE /
DRNOVÁ CHAJDA (LITTLE OLD SOD SHANTY) / SILVESTROVSKÁ OPERA (ZNÁM JEDNU
DÍVKU) / HŘÍŠNÍK A FLÁMA / ÁRIE MĚSÍCE / JÁ A MŮJ SYN / OSLÍ SERENÁDA (DONKEY SERENADE) / BLUES O STABILITĚ / JÁ SE DNES DOPOLEDNE ŽENÍM (GET ME TO
THE CHURCH ON TIME) / CO DĚLÁŠ, TO DĚLEJ RÁD (DO WHAT YOU DO DO WELL) /
PŮLMĚSÍC (DON´T THROW IT ALL AWAY) / JEN SE HÁDEJ (IT´S A HEARTACHE) / TUHLE
RUNDU PLATÍM JÁ / ELDORÁDO (ELDORADO) / DEN JDE SPÁT (TAKE THIS HEART) /
ĎÁBLOVO STÁDO (STARÝ HONEC KRAV) (RIDERS IN THE SKY) / TEREZA / ZÁŘÍ BÍLÝ
SNÍH (TEAR TIME) / KDYŽ JSEM JÁ SLOUŽIL / SLAVÍCI Z MADRIDU (ROSSIGNOL
ANGLAIS) / BUĎ POŘÁD SE MNOU (HIGH NOON) / PÍSNIČKA PRO ZUZANU /
TO SE NIKDO NEDOVÍ CELKOVÝ ČAS: 60 MINUT

Slavná povídka Oty Pavla ze sportovního
prostředí ožívá jako dramatizace!
Ota Pavel zúročil své zkušenosti sportovního novináře v řadě knížek, kde se věnoval
osudům legendárních českých sportovců. Olympijské triumfy a vítězství našich
reprezentantů patří k těm nejslavnějším stránkám naší historie. A atmosféra těch báječných okamžiků zůstane navždy v nás. Plejáda skvělých herců účinkuje v poutavém
zpracování příběhu olympijského vítěze ve skoku na lyžích Jiřího Rašky.
UČINKUJÍ

55156-2

CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 1. 9. 2017

Josef Somr, Petr Vacek, Svatopluk Skopal, Simona Stašová,
Michal Pavlata, Jaroslava Kretschmerová, Jiří Lábus, Pavel Nový,
Michal Malátný a Miroslav Vladyka. režiE Jan JiráŇ.
CELKOVÝ ČAS 78:32
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KONCERT

ECT265
DVD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

film / seriál / tv

ECT267
2DVD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Hej mistře basů aneb 75. narozeniny Karla Vágnera
Legendární kapelník, skladatel a producent Karel Vágner oslavil 75. narozeniny velkolepým
koncertem v pražské Lucerně. Gratulovat mu přišli početní členové jeho rodiny a také celá
plejáda jeho muzikantských přátel. Zazněly na něm nejen všechny známé hity oslavence,
ale i milé vzpomínky z jeho bohatého života.
CELKOVÝ ČAS 135 MINUT

Labyrint II.
Druhá řada úspěšného kriminálního seriálu režiséra
Jiřího Stracha
Tým majora Remeše, posílen o dva nové členy, řeší další rozsáhlý a komplikovaný případ.
Kriminalisté postupně odhalují složité pozadí série únosů a vražd a vyšetřování je dostává
do labyrintu napínavých a neočekávaných událostí. Jak souvisí případ s činností tajného
rytířského řádu?
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 7 x 58 MINUT

film / seriál / tv

ECT268
2DVD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

Arabela
Generacemi oblíbený pohádkový příběh plný kouzel, fantazie
a humoru v remasterované verzi
Někdy stačí zazvonit zvonečkem a pohádky je konec. Jenže někdy je to právě naopak…
Co se stane, když se svět lidí spojí s Říší pohádek? Honzík a Mařenka, děti z našeho světa, se
v něm setkají s krásnou princeznou Arabelou, její panovačnou sestrou Xenií, lstivým čarodějem
Rumburakem a se spoustou dalších pohádkových postav. A co teprve, když se zlý Rumburak
dostane do světa lidí!
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / 13 x 29 MINUT

film / seriál / tv

ECT269
DVD / KATEGORIE: BGL4
JIŽ VYŠLO

Krysáci
Na malém smetišti poblíž Vizovic žijí dva krysáci Hubert a Hodan. Společně svědomitě pečují
o sádrového trpaslíka Ludvíčka, se kterým bydlí v útulných zásuvkách starého šicího stroje.
Jednoho dne se tam objeví Eda – laboratorní potkan z Prahy. Zcestovalý Eda si umí se vším
poradit a promění životy svých nových kamarádů v nádherné dobrodružství.
Vyprávějí a zpívají: Bolek Polívka a Jiří Pecha
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / 26 x 8 MINUT

film / seriál / tv

ECT270
5DVD / KATEGORIE: BGT5
JIŽ VYŠLO

Pan Tau
Legendární seriál plný humoru, kouzel a triků nyní
v remasterované verzi
Pan Tau, chvíli malý panáček a chvíli seriózně vypadající gentleman s laskavým úsměvem
na tváři a s kouzelnou buřinkou na hlavě, přináší radost každému, kdo se umí a chce radovat
ze života. I beze slov mu porozumí každý, kdo má v sobě alespoň kousek dítěte…
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / 33 x 31 MINUT

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

film / seriál / tv

ECT271
4DVD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

facebook.com/supraphon

Malý pitaval z velkého města
Detektivní seriál se známými a populárními herci
inspirovaný skutečnými případy nyní v remasterované verzi
Drobné krádeže, podvody i závažné zločiny řeší den co den parta pražských detektivů.
U některých případů jim jde vše s úsměvem, u jiných do smíchu není ani těm nejotrlejším…
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 15 x 57 MINUT

film / seriál / tv

ECT272
8DVD / KATEGORIE: BGL3
JIŽ VYŠLO

Vyprávěj 1. řada
Pohled do naší nedávné historie prostřednictvím jedinečného
retro seriálu
Jak se žilo v šedesátých letech? Pro někoho část života, pro jiného doba, kterou nezažil.
Sověti úspěšně vysílají člověka do vesmíru, na Západě probíhá Beatlemanie, přichází srpen 68,
ve volbách opět vyhrávají komunisté... Jak tyto události prožívala obyčejná česká rodina?
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / 26 x 52 MINUT

film / seriál / tv

ECT273
DVD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

Říkání o víle Amálce
Legendární večerníček oblíbený již několika generacemi
v remasterované verzi
To se vám jednou v lese na paloučku udělala divná mlha, zafoukal do ní vítr a stála tam
panenka. Začala si říkat Amálka. V příbězích plných osobitých postaviček a laskavého humoru
se dozvíte, jak Amálka vytrestala myslivce Mušku, k čemu je kámen mutáček, jestli vodník
Kebule získá třináctou dušičku do hrnečku a mnoho dalšího.
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / 13 x 7 MINUT

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

SEM015-9

Divadlo Semafor / Já jsem otec Bemle a já matka Žemle
Hudební komedie s Václavem Koptou a Olinou Patkovou v rolích manželů Bemlových. Jejich
protihráči jsou Čihákovi – Jiří Suchý a Jitka Molavcová. Do příběhu se připlete Jiří Štedroň v roli
ministra pošt a o sérii bláznivých situací je postaráno.

DVD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM168-2
CD / KATEGORIE: MDT1
JIŽ VYŠLO

Josef Somr / Jiří Žáček / Nové hrůzostrašné pohádky
Děti, které se rády bojí doma pod peřinou, se mají na co těšit! Josef Somr opět vypráví
o dracích, loupežnících, jednoočkách, trojočkách a dalších strašidelných bytostech. Ale
buďte bez obav – Jiří Žáček svým výběrem textů a jejich dokonalým převyprávěním nikterak
nepřekročil hranice laskavosti pohádkového světa, které už dlouho posouvají tvůrci různých
animovaných televizních příběhů určených dětským divákům za únosné meze. A navíc, dává
nám nahlédnout do pokladnice lidové slovesnosti různých národů Evropy s poznáním, že
pohádky vycházející z osobitosti jejich kulturních tradic si jsou velmi podobné. Tato výpravná
sbírka pohádkových příběhů má svého předchůdce v audioknihách Hrůzostrašné pohádky
a Hrůzostrašné pohádky podruhé.
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MLUVENÉ SLOVO

TYM239-0
CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM263-0
2CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM264-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
VYCHÁZÍ: 29. 9. 2017

MLUVENÉ SLOVO

TYM266-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS3
VYCHÁZÍ: 29. 9. 2017

MLUVENÉ SLOVO

TYM270-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Otakar Brousek
Jerome Klapka Jerome / Tři muži na toulkách
Ve volném pokračování slavného románu Tři muži ve člunu se tři svérázní přátelé vydávají
na cyklistický výlet do Německa a opět zažívají nezapomenutelné příhody. Samozřejmě
dojde i na několik nebezpečných dobrodružství – Harris urazí úřední osobu, Jerome zcizí kolo
a George vstupuje na dráhu černého pasažéra. Českého posluchače jistě zaujme, že se „tři
muži“ zastaví také v Karlových Varech a Praze. Jak vypadala tato města před sto lety v očích
anglických džentlmenů? Jerome Klapka Jerome vám odpoví se svým typickým humorem.

Renata Volfová / Paulo Coelho / Vítěz je sám
V audioknize Vítěz je sám Paulo Coelho předkládá čtenářům věrný obraz světa, v němž žijeme
a kde se natolik upínáme k bohatství a úspěchu za každou cenu, že mnohdy neslyšíme, co
nám říká naše vlastní srdce. Román plný napětí nás zavádí na Filmový festival v Cannes, kde se
schází takzvaná Supertřída – lidé, kteří se proslavili ve vysněném světě módy a filmu. Někteří
z nich se dostali až na samotný vrchol a obávají se, že své skvělé postavení ztratí. V sázce
jsou peníze, moc a sláva – tedy hodnoty, pro které je většina lidí ochotna udělat cokoliv a za
jakoukoliv cenu. Na tomto moderním „jarmarku marnosti“ se setkávají ruský milionář Igor, král
módy Hamid, původem z Blízkého východu, americká herečka Gabriela dychtící po hlavní roli,
ctižádostivý policejní vyšetřovatel Savoy, který doufá, že vyřeší největší případ svého života,
a Yasmine, modelka stojící na počátku úspěšné kariéry. Komu z nich se podaří v některém
z mnoha snů, které jim okolní svět nabízí, rozpoznat svůj vlastní sen a uskutečnit ho?

Dana Černá / Paulo Coelho / Jedenáct minut
Proslulý brazilský spisovatel se ve svém románu inspiroval příběhem mladé Brazilky. Venkovská
dívka podepíše v Rio de Janeiru s evropským podnikatelem smlouvu, která jí má zajistit kariéru
tanečnice. Když však pozná skutečné podmínky práce v ženevském podniku, dá přednost
svobodnějšímu životu prostitutky. Tak předčasně vyzrává a vzdaluje se ideálům mládí, místo
snů má cíl: našetřit peníze na koupi statku v Brazílii. Je zklamána citovými i sexuálními „vzory“
a představa harmonického tělesného i duševního splynutí dvou lidí jí připadá zcela utopická.
Jakmile však symbolicky vkročí na starobylou poutnickou Svatojakubskou cestu, která Ženevou
prochází, rázem se její tělo i duše začínají působením lásky opět shledávat. Coelhův román
Jedenáct minut je odvážným a nekonvenčním vyprávěním o všech podobách lásky.

Aleš Procházka / Jeff Lindsay / Drasticky děsivý Dexter
Dexter Morgan není právě typ člověka, kterého byste si přivedli domů a představili ho své
matce. I když je zábavný a má nádherně ironický smysl pro humor, jedna z jeho charakterových
vad (má vražedné sklony) může působit dost odrazujícím dojmem. Ale v jádru je Dexter doko
nalým gentlemanem a skutečnou oporou své sestře Deb, miamské policistce, a zajímá se jen
o odklízení lidí, kteří si jeho zvláštní návštěvu skutečně zaslouží. Dexterův dokonale uspořádaný
život je náhle narušen, když se v Miami objeví druhý, mnohem nápadnější sériový vrah. Má styl
připomínající jeho vlastní. Přesto se Dex nemůže zbavit pocitu, že tajemný nový příchozí se nejen pohybuje na jeho území, ale obrací se přímo k němu... Svěží, překvapivý a brilantně napsaný
román je jedním z nejoriginálnějších thrillerů současnosti.

Pavel Soukup / Peter Mayle / Navždy Provence
Druhá část volné trilogie vonící levandulí a chutnající po těch nejvybranějších lahůdkách
a nejlepším víně. Opět jsme okouzleni vtipným vyprávěním o zdánlivě všedních událostech
francouzského venkova, z nichž se rodí umění žít. Z každé maličkosti, kterou můžeme spolu
s autorem objevovat a obdivovat, na nás dýchá pohoda a vlídný humor. Do pestré směsice
zážitků patří zpívající ropuchy v St. Pantaléon, přednáška na téma pastis či sousto za soustem
s labužníkem-přeborníkem.

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

MLUVENÉ SLOVO

TYM269-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM272-0
2CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 29. 9. 2017

MLUVENÉ SLOVO

TYM306-0
CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM307-0
CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM315-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

facebook.com/supraphon

Pavel Soukup / Peter Mayle / Znovu Provence
Znovu Provence coby třetí část volné trilogie zavádí čtenáře opět do slunné Provence mezi
vinice, lány levandule, dubové lesíky a olivovníkové sady na jihu Francie. Místní starousedlíci
jakoby navzdory modernímu světu stále ještě žijí přirozeným tempem ročních období, radují se
z dobrého jídla a vína, a i když ve skutečnosti možná ani tady neexistuje ideální vesnice, přece
nalezneme řadu zcela zvláštních důvodů, proč si Provence oblíbit.

Renata Volfová / Kristin Hannahová / Slavík
Francie 1939. V tiché vesničce jménem Carriveau se Vianne Mauriacová loučí se svým
manželem Antoinem, který byl povolán do zbraně. Vianne nevěří, že by skutečně mohlo dojít
k válce, jenomže Němci vpadnou do Francie a země je rázem plná nepřátel, tanků a bojových
letadel. Když se pak ve Viannině domě usadí německý kapitán, musí osamělá žena vycházet
nepříteli vstříc, jinak přijde o vše. Bez jídla i naděje čelí nelehkým rozhodnutím, v nichž jde
o život či smrt nejen její a jejích blízkých.

Aleš Zbořil / Deepak Chopra / Vytváření hojnosti
Hojnost je zážitek, ve kterém jsou naše potřeby naplněny a naše touhy spontánně vyplněny.
Vnímáme radost, zdraví, štěstí a vitalitu v každém momentu své existence. Jak jich dosáhnout?
Zásady vyjádřené v této audioknize se primárně vztahují k vytvoření neomezeného hmotného
bohatství, ale lze je aplikovat na kteroukoli oblast. Deepak Chopra úspěšně spojil to nejlepší
z východního a západního myšlení se starobylou moudrostí a moderní vědou. Jeho průkopnické přednášky a publikovaná díla z něj učinily světového odborníka v medicíně mysli-těla
a na poli vědomí.

Aleš Zbořil / Deepak Chopra / Sedm duchovních zákonů úspěchu
Audiokniha Sedm duchovních zákonů úspěchu vám umožní dosáhnout mistrovské
úrovně životního konání. Deepak Chopra zkoncentroval esenci svého učení do sedmi
prostých, ale mocných principů, které lze snadno uplatnit ve všech oblastech života.
Věnujete-li jim pozornost a budete-li cvičit podle naznačeného návodu, poznáte, že
můžete dosáhnout všeho, nač pomyslíte – bohatství, peněz i úspěchu. Také zjistíte,
že se váš život stal radostnějším a že oplývá v mnoha směrech hojností, protože tyto
duchovní zákony činí život smysluplným.

Jan Hyhlík
Vlastimil Vondruška / Hříšní lidé Království českého / Ďáblův sluha
Mocný jihočeský velmož Oldřich z Hradce se soukromě obrátí na královského prokurátora
a správce severních Čech Oldřicha z Chlumu s prosbou o pomoc. Na jeho panství se totiž
začaly dít věci, které jsou nejen proti lidskému rozumu, ale i proti křesťanské víře. Došlo také
k nevysvětlitelné vraždě, jejíž obětí se stal jeho otec Vítek. Zdá se, že nitky zla sahají až za
hranice Českého království…
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Citron / Obratník raka
V loňském roce uplynulo úctyhodných 40 let, kdy vznikla česká rocková legenda Citron. Při této
příležitosti vychází reedice raritního alba Obratník raka z roku 1981. I když v tomto případě není
reedice to správné slovo. V době vzniku alba deska nemohla vyjít a pouze v omezeném nákladu
vyšla její anglická verze. Kromě již zmíněných čtyřicátin Citronu uplynulo vloni také 35. výročí
od vzniku této nahrávky. Ve stejném roce dochází v kapele k důležité změně. Otec zakladatel,
kapelník a baskytarista Petr Michalík společně se zpěvákem Vladimírem Kubalou kapelu Citron
opouštějí a Petr kapelu se vším, co k ní patří, předává Radimovi Pařízkovi.

Pavol Hammel & Marián Varga / Zelená pošta
Album Zelená pošta z roku 1972 bylo tak trochu renesancí spolupráce Mariána Vargy se
zpěvákem Pavolem Hammelem, textařem Borisem Filanem a básníkem Kamilem Peterajem.
Nenajdeme na něm skladby, které známe z produkce Vargova Collegia Musica, ale můžeme
si tu poslechnout písně v nejlepším slova smyslu vycházející z Vargova ideálu jednoduchosti
a srozumitelnosti. Těmto atributům dokonale odpovídá i pěvecký projev Pavola Hammela.
Básnická řeč textů jednotlivých písní je svou poetikou citlivě skloubená s řečí hudby. Toto
album je tvořivým vyznáním a současně i trvalým dokumentem vždy živého a každé hudbě
prospěšného muzicírování, na kterém se podílejí ty nejtalentovanější osobnosti slovenské
moderní populární hudby. Vychází ve formátu 140g vinylové desky lisované v Schallplattenfabrik
Pallas GmbH analogovou metodou přímého metalického masteringu.

Miloš Janoušek / Mapy labyrintu
„Album přináší mnoho proplétajících se motivů kytar, stylů a nálad, takže není od věci mít
s sebou mapu, aby posluchač nezabloudil,“ vysvětluje slovenský písničkář a kytarista Miloš
Janoušek, proč své sólové album pojmenoval právě Mapy labyrintu. Janoušek, zakladatelská
postava slovenského folku, poprvé natočil čistě instrumentální album, na němž se představuje
jako brilantní hráč na akustickou kytaru, který dokáže abstraktním jazykem tónů promlouvat
podobně naléhavě jako v textech svých písní.

Vladimír Mišík, Radim Hladík, Jan Hrubý
S nebem to mám dobrý
Při koncertu trojice Mišík, Hladík a Hrubý ve Valašském Meziříčí zněly především písně
staršího data: Obelisk z první Mišíkovy desky, Sochy a Variace na renesanční téma z alba Etc...
2. Jam session s Františkem Gellnerem a Láska je jako peníze hrával Čundrground už koncem
sedmdesátých let, S nebem to mám dobrý jen o pár let později. Černou holku Mišík hrával
už v sedmdesátých letech, natočil ji na album 20 deka duše (1990), skladba V Karviné je
z Nože na hrdle (1999).

Various / Struny nad Oslavou
Nejprve Tři hlasy, potom niněry a loni se v Náměšti nad Oslavou v unikátním residenčním
projektu rozezněly a rozezvonily struny. Ne že by se tak na Folkových prázdninách událo poprvé,
folk a struny k sobě patří odjakživa, ale přece jen šlo o premiéru, protože tak výrazné osobnosti
si společně zahrály poprvé. Seckou Keita s africkou korou, kytarista Antonio Forcione, Germán
López s pidikytarou timple, Antonio Toledo s kytarou, mandolinista Martin Krajíček, slovenský
kontrabasista Juraj Valenčík a houslista Juraj Stieranka odehráli skvělý koncert, který se už
nikdy nebude opakovat. Dramaturgie projektu se ujala houslistka Jitka Šuranská, která si na
CD zazpívala píseň Zelený víneček. Španělsko, Itálie, Senegal, ČR, Slovensko, Německo – to je
worldmusic v pravém slova smyslu.
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Lada Šimíčková & Ivo Cicvárek / Soukromé písně
Pět let po úspěšném debutu Hotel v tiché ulici přichází autorská dvojice Lada a Ivo s kolekcí
čtrnácti nových písniček pod názvem Soukromé písně. Nahrávka opět pracuje s tichými náladami, s
intimními příběhy a akustickými barvami – přesto není aranžérskou kopií předchozího alba. Písničky
se opírají o plný kapelní zvuk, prakticky ve všech skladbách mají své výrazné místo bicí, byť velmi
jemné. Lada s Ivem se tentokrát plně spolehli na přirozené barvy nástrojů: ať už různých typů kytar,
kontrabasu v kontrastu s baskytarou, klavíru či rhodes piana, křídlovky nebo saxofonu. Oproti minulé
desce, která byla v poslední fázi dotvořena elektronikou, zvolili k dobarvení celkové nálady pouze
akustické možnosti: violoncello, akordeon či vrstvené vokály. Klíčem, který soukromé příběhy Lady
a Iva odemyká, jsou Ladiny texty plné rozeznatelných, prožitých příběhů a situací, které jsou však
zachyceny v příjemné víceznačnosti. Folkově-písničkářský naturel Lady a Iva se protnul s cítěním
jejich hudebních přátel, kteří se často pohybují v jazzu. Pojetí aranží tak osciluje mezi moderním
akustickým folkem a jazzem, přičemž jemných jazzových poloh od minulého alba výrazně přibylo.

Petr Maria Lutka / PM
Své první studiové album PM natočil Petr Lutka až po listopadu 1989. Zařadil na něj několik
písní s převážně mariánským repertoárem, jimiž nezaměnitelným způsobem rozvíjí tradici české
katolické písňové tvorby. Svoje skladby doplnil několika moravskými lidovými písněmi a rovněž
dvojicí svých hitů ze 70. let Šeltě Honza na zkušenou a Líza. Desku tehdy Petr Lutka nahrál
s mnoha vyhlášenými hudebníky v dnes již legendárním studiu Sono za pomoci Ladislava
Vokatého. Album vyšlo jen na magnetofonové kazetě a po více než pětadvaceti letech nyní
poprvé i na CD. Nahrávky prošly remasteringem a vydání na CD je doplněno texty písní,
vzpomínkou Petra Lutky a kresbami z archivu Václava Sokola.

Dobré ráno blues band / Blues Before Breakfast
Nové album česko-amerického tria Dobré ráno blues band přináší tradiční klasické akustické
blues, které má své kořeny v povodí řeky Mississippi. Dobré ráno blues band koncertuje již
pět let pravidelně po klubech a festivalech napříč Evropou. V současné době tvoří sestavu
skupiny zpěvák a hráč na foukací harmoniku Brynn Stephens z Kalifornie, kytarista Vít Kopecký
a bubeník Vladislav Sosna.

Dagmar Voňková / Hostina
Nové album Dagmar Voňkové obsahuje dvanáct nových písní a vychází po dlouhých
devíti letech od poslední desky. Po nahrávkách, kde autorku doprovázeli Radim Hladík
nebo Zdeněk Zdeněk, představuje nové album Hostina návrat ke kořenům a nabízí nejryzejší,
nejčistší a nejnaléhavější polohu této nenapodobitelné písničkářky. Ručně malované obaly
vznikly ve spolupráci Dagmar Voňkové s chráněnou dílnou Lemniskáta.

Dobrohošť / Okolo Třetužele
Po čtvrtstoletí vychází druhé album legendární a osobité skupiny Dobrohošť, která u nás jako
jedna z prvních propojila ryzí rock s prvky folklóru a své posluchače naplňuje už léta silnou
energií. Lídr kapely Václav Veselý se zpěvákem Andy Seidlem se nyní obklopili mladými hudebníky a přizvali další tři zpěváky: Šárku Vaculíkovou, Tomáše Kargera a Františka Segrada. Album
Okolo Třetužele má pohádkový rámec, jako by Šahrazád z jedné písně vyprávěla tucet příběhů.
Kruh se otevírá titulní písní Okolo Třetužele a uzavírá písní Kole Jarošova. Poutník-posluchač se
zde přes Moravu dostává na Balkán (Cestou na jihovýchod, Dajčovo horo) a překročí i Bospor
(Šahrazád, Ahasver). Cesta pokračuje přes místa s keltskou minulostí (Skála), aby se vrátila na
Moravu (Kole Jarošova) a v dovětku směřuje opět k Třetuželi.
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Capella Mariana / Codex Speciálník
Rukopisná sbírka vícehlasých skladeb známá pod názvem Codex Speciálník vznikala v Praze
v posledních dvou desetiletích 15. století a představuje dnes jeden z nejdůležitějších hudebních
pramenů pocházejících z pozdně středověkých Čech. Jeho obsah se váže převážně k mešní
liturgii utrakvistické církve. V prameni nacházíme též skladby duchovní neliturgické, stejně
jako repertoár určený pro instrumentální provozování. Cappella Mariana představuje program
sestavený z vybraných skladeb, které z větší části dosud stály stranou zájmu interpretů. Výběr
ukazuje rozmanité a často i překvapivé podoby franko-vlámské polyfonie 15. století, vedle
skladeb pocházejících ze západní Evropy nebo Itálie tvorbu středoevropských autorů a rovněž
osobité kompozice neznámých domácích hudebníků.

Jazzový orchestr Československého rozhlasu / Jazz ze studia „A“
Jeden z nejzajímavějších českých big bandů na úžasné koncertní nahrávce z roku 1976. Jazzový
orchestr Československého rozhlasu, aktivní více než půl století, byl jedním z nejkreativnějších
big bandů otevřený novým směrům vznikajícím v Československu. Spolupracovali mimo jiné
s rockovým Blue Effectem (legendární Nová syntéza), pracovali na skladbách třetího proudu, ale
nikdy se nevzdávali standardů a jazzové tradice. Tato rozmanitost je dobře slyšet na koncertním
albu Jazz ze studia „A“ nahraném v roce 1976. Byl to velmi široký program balancující mezi
hot swingem (Tuturila), spirituálním jazzem (Východ slunce) a hard funkem (Ohnivá řeka).
Je to parádní hudba ve fantastickém provedení obohaceném o početná sóla předních českých
jazzmanů, hlavně trumpetisty Laco Décziho a pianisty Karla Růžičky. Jazz ze studia „A“ vychází
poprvé na CD remasterované z původních pásů. Přidané jsou tři bonusové skladby nahrané
orchestrem ve stejné době. Booklet obsahuje krátkou esej o těchto nahrávkách.

Szidi Tobias / Sedmoláska
Nové dvojalbum současné hvězdy slovenského šansonu Szidi Tobias je v pořadí již sedmé album. Jedná se o výběrové album z celé kariéry a tvorby této skvělé a nezaměnitelné zpěvačky
a herečky, které nahrála současná koncertní sestava kapely ve složení Szidi Tobias (zpěv), Milan
Vyskočáni (akustická kytara, klavír), Marcel Buntaj (bicí nástroje), Martin Gašpar (kontrabas),
Andrej Gal (violoncello), Richard Šimurka (tenorsaxofon, flétny) a Viliam Majer (akordeon).
Nahrávalo se ve studiu Cobrasound Martina Čema. Zpěvačka k tomu říká: „Mám výbornou
kapelu a nahráli jsme ve studiu CD za dva dny, před tím jsme měli pouze dva dny zkoušení.
Chtěli jsme původně mít na CD živé nahrávky z koncertů, ale jaksi nám to nevyšlo. Podařilo
se nám však zahrát písně tak, že snad budete mít pocit, jako byste byli na koncertě.“ Album
obsahuje i největší hity a krásné melodie jako jsou Tak málo lásky, Tvrdohlavá, Idylka nebo
Nech sa deje, které pro zpěvačku napsal Milan Vyskočáni a za srdce chytajícími texty je opatřil
Petr Lipovský. Mix a mastering má na svědomí zvukový mistr Martin Čema.

Robert N. & Tanja / Nebezpečná hra / Obyčejnej svět
V roce 1987 vyšel rockové dračici Tanje první singl s hitovým duetem Kam jen jdou lásky
mé s Láďou Křížkem. Po třiceti letech nyní vychází Tanje, která už zase na pódiích naplno
řádí s metalovým Citronem, další vinylová malá deska s poprockovým duetem Nebezpečná
hra, který nazpívala s Robertem N. Vinylové desky jsou nyní v rámci retra velkým hitem.
Vycházejí ale pouze v podobě LP desek, tedy elpíček. Vinylové singly u nás už skoro čtvrt
století nikdo nevydává. Tanja a Robert N. se nyní dočkali rarity v podobě vinylové SP desky,
která vychází v limitované sérii v edici Retro. Duet Nebezpečná hra složil a otextoval Jarek
Šimek, který se nechal inspirovat bondovkami. Na druhé straně SP desky je cover hitu
Obyčejnej svět v podání Roberta N.

Robert N. / Hej, pane diskžokej
Zpívající model Robert N. proletěl naší hudební scénou jako kometa. Za pět let profesionálního
zpívání vydal pět alb, jeho písně vyšly na šedesátce CD a účinkoval v hudebních pořadech
a estrádách, které vysílala Nova, Prima i Česká televize. Před deseti lety odešel ze showbyznysu, aby se mohl naplno věnovat cestování po světě. Nyní se připomíná raritní LP deskou Hej,
pane diskžokej. Album v limitované sérii vychází v edici Retro. Unikátní elpíčko přináší jedenáct
coverů ze sedmdesátých a osmdesátých let. Na LP desce Hej, pane diskžokej naleznete mimo
titulní písně hity Je v tahu, My to zvládnem, Můj čas (Sanitka), Zrcadlo, Decibely lásky, To se
oslaví, Znala panna pána, Dej cihlu k cihle (Dělání), Po hlavě skoč jen tak a Vamos A La Playa.
Spolu s Robertem N. zpívají Nicol Lenertová, Davide Mattioli, Alice Konečná, Petra Pudová, Eva
Skalická, Klára a formace NewTrio.
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Eva Hurychová / Chybička se vloudí
Víc jak třicet let od vydání debutové vinylové LP desky vychází zpěvačce Evě Hurychové další
elpíčko. První LP deska z roku 1986 se jmenovala Dnes na tom záleží a současný novinkový
vinyl má název Evina dřívějšího hitu Chybička se vloudí s podtitulem hity a rarity. V limitované
sérii vychází tato novinka v edici Retro. Doslova unikátní elpíčko přináší třináct písní – hitů
a rarit, které ještě nikdy na žádném nosiči nevyšly. Písničky mapují čtyřicetiletou pěveckou
kariéru Evy Hurychové. Na LP desce samozřejmě nechybí její největší hity – Já přijdu, Chybička
se vloudí, Už nám svítá, jež jsou nově natočené z let 2006 a 2007. Zastoupena je také Evina
autorská tvorba (Voda a kámen, Měli bychom se mít rádi). Fanoušky jistě potěší cenné nahrávky
ze zpěvaččina soukromého archivu jako Kamav Tut, Tvoje máma to ví, že jsem blázen nebo
Barevné letokruhy, natočené roku 1976 a 1977 s triem Letokruhy. Současnost prezentuje hitový
duet Evy a Libora Petrů s názvem Někoho mít, který vznikl v prosinci 2016.

Martin Vajgl / Zakopaný romance
Martin Vajgl je veřejnosti známý především jako bubeník kapel Vltava, Wanastowi Vjecy,
Čechomor nebo Olympic. Mnohým ale neunikly jeho sólové projekty, ve kterých se realizuje
i jako skladatel. Martinovým nejnovějším autorským počinem je CD Zakopaný romance.
Martin Vajgl se zde představuje nejen jako autor hudby a textů, ale také jako jejich autentický
interpret. Po předcházejících experimentálních albech je pro mnohé určitě překvapivý velmi
přístupný poprockový charakter alba. Ale stačí zapátrat zpět do minulosti. CD je totiž reminiscenční. Obsahuje 11 písní, které vznikaly „do šuplíku“ napříč předchozími dvěma dekádami.
Nejstarší skladby pocházejí z nerealizovaných demosnímků, některé naopak vznikly až během
příprav alba. V každém případě prvotním impulsem k natočení této desky byla chuť dokončit
staré resty. A proto také jeden z možných důvodů pro název alba: Zakopaný romance. Spolu
s hlavním protagonistou, který se postaral o nahrávku i její mixáž a nahrál i většinu nástrojů,
najdete na desce kytaristy Norbiho Kováče a Jana Hradce a zpěvačky Hanu Kosteleckou,
Moniku Řepovou a Anetu Martínkovou. Ke dvěma skladbám vznikly videoklipy, první z nich
bude uveřejněn v předvečer vydání alba a druhý zažije premiéru na křtu desky o měsíc později.

Divadlo Semafor / Večer pro kočku
Z repertoáru Semaforu bylo vydáno už mnohé a kompletně. Ale občas se zadaří vydolovat
z nějakého archivu přece jen něco objevného. To je případ i zájezdového představení s názvem
Večer pro kočku, které se hrálo mimo Prahu v počátku 70. let. Záznam, který nyní vychází vůbec
poprvé, byl pořízen v Divadle Hudby v Ústí nad Labem. Koncertní vystoupení obsahuje 20 písní
v podání Jiřího Suchého, Věry Křesadlové, Jitky Molavcové a Jiřího Datla Novotného. V několika
případech jde o písničky neznámé, zařazené právě pouze pro zájezdy. V bookletu zavzpomínala
na Večer pro kočku většina interpretů. Posluchači a příznivci Semaforu si mohou vychutnat
tohle představení díky Františku Šmahelovi a Vladimíru Chudomelovi, ten jej digitalizoval
a vzpomíná: „Celé to byla náhoda. František Šmahel byl můj kamarád, a tak jsme si řekli, že by
bylo dobré tento pořad natočit. Magnetofonové pásky tehdy nebyly běžné, ale Franta Šmahel
u sebe jednu měl. Nahrál to a domluvili jsme se, že páska u něj zůstane. Dlouho jsme si ji
nepouštěli a až po mnoha letech...“

Various / Protestsongy 1966–2017
Poprvé se objevuje na trhu výběrové dvojalbum 49 písní, které sjednocuje obsah jejich textů
a prožitá interpretace. V době socialismu nastalo v polovině 60. let jisté uvolnění a krátké
období svobody. Umělci díky svým autorům mohli zpívat písně s obsažnými texty poukazujícími na společenské nešvary, politickou nesvobodu, zákazy, válku. Zejména ale na okupaci
vojsky v srpnu 1968 a následnou cenzuru. Zrodilo se i podhoubí pro několik zásadních českých
písničkářů. Jen někteří však dali souhlas k zařazení na tuto kompilaci. Proto se obsah zaměřuje
především na hudbu „populární“. Ve vypjaté době konce 60. let měla většina tehdejších
zpěváků nějakou silnou protestující píseň ve svém repertoáru. Husákova doba normalizace
následně vše rozprášila, zůstaly zcela okrajově k dispozici jen paběrky. Tento hudební titul
přináší v průřezu ty nejzásadnější písně v podání Marty Kubišové, Karla Kryla, Davida Kollera,
Karla Černocha, Petra Nováka, Pavla Nováka, Vladimíra Mišíka, Petra Spáleného, Báry Polákové,
Synkop 61, Blue Effectu, Palečka s Janíkem nebo Robo Grigorova, Bohdana Mikoláška
a dalších. Zhruba 14 nahrávek vychází na CD poprvé. Jak říkal Karel Kryl: „Když člověk vidí
špatné věci, je blbost mlčet!“
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Z MINULÉ
NABÍDKY
NOVÉ KATALOGOVÉ TITULY
V DISTRIBUCI

Szidi Tobias
Ať se dobré děje

Xavier Baumaxa
Dawntempo

MH02-2011

8590166915123

CD / KATEGORIE: FLT / VYŠLO 2011

2CD / KATEGORIE: BGT / VYŠLO 2013

Szidi Tobias
Do vetra

Xavier Baumaxa
& Hněddé smyčce
Coveranto

MH01-2010

8590166909429

Szidi Tobias
Divý mak

Xavier Baumaxa
Retrofutro

MH01-2009

8590166904622

Szidi Tobias
Punto fijo

Xavier Baumaxa
Buranissimo forte

MH02-2009

8590166903328

Szidi Tobias
Pod obojím

Xavier Baumaxa
Fenkám

MH01-2008

8590166903229

CD / KATEGORIE: FLT / VYŠLO 2010

CD / KATEGORIE: MDTS / VYŠLO 2009

CD / KATEGORIE: MDTS / VYŠLO 2009

2CD / KATEGORIE: FLT / VYŠLO 2008

CD / KATEGORIE: MDT / VYŠLO 2010

CD / KATEGORIE: MDT / VYŠLO 2007

CD / KATEGORIE: MDT / VYŠLO 2005

CD / KATEGORIE: MDT / VYŠLO 2003

NOVINKY
MINULÉ NABÍDKY
NABÍDKY
ZZ MINULÉ
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facebook.com/supraphon

Helena Vondráčková
Diamantová kolekce

Fešáci
50 let

SU6368-2

SU6374-2

5CD / KATEGORIE: BGT

3CD / KATEGORIE: BGT

Divokej Bill
Tsunami

Tata Bojs & SOČR
Live

SU6375-2

SU6365-2
CD / KATEGORIE: FLTS1

CD / KATEGORIE: FLTS1

SU6365-1

SU6375-1
LP / KATEGORIE: FLTS

LP / KATEGORIE: FLTS

Josef Somr, Miroslav
Táborský / Eduard Petiška
Čtení o hradech, zámcích
a městech

Vlachovo kvarteto
Beethoven, Mozart
Smyčcové kvartety

SU6441-2

SU4221-2

Otakar Ostrčil
Honzovo království

Klavírní kvarteto
Josefa Suka
Dvořák, Suk
Klavírní kvartety

SU4224-2

SU4227-2

Belfiato Quintet
Foerster, Janáček, Haas
Hudba pro dechové
nástroje

Martina Janková, Barbara
Maria Willi / Prague–Vienna.
Journey in Songs
Hudba Prahy 18. století

SU4230-2

SU4231-2

2CD / KATEGORIE: BGL

2CD / KATEGORIE: MDL

CD / KATEGORIE: flts

4CD / KATEGORIE: BGT

CD / KATEGORIE: flts

CD / KATEGORIE: flts

19

Hitparáda Supraphonu léto 2017
POP / COUNTRY / ROCK

1

2

3
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5

6

7

8
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10

MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Divokej Bill
Tsunami

František Nepil
Dobrou a ještě
lepší cestu

Belfiato Quintet
Janáček, Foerster
& Haas: Hudba pro
dechové nástroje

Tomáš Klus a jeho
Cílová skupina
Živ je

SU6375-1/2

SU6447-2

SU4230-2

8590233012052

Helena
Vondráčková
Diamantová kolekce

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

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

Hana Hegerová
Omrvinky

SU6368-2

SU6125-2

SU4215-2

8594189130228

The Blue Effect
Meditace

Jan Werich
Hašek: Osudy
dobrého vojáka Švejka

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce 15 her na DVD

SU6379-1/2

SU5923-2

Kateřina Englichová,
Vilém Veverka
Impressions / Ravel,
Debussy, Sluka: Skladby
pro hoboj a harfu
SU4212-2

Tata Bojs & SOČR
Live

Šimek & Grossmann
Komplet 1966–1971

Pavel Haas Quartet
Smetana: Smyčcové
kvartety č. 1 e moll
& č. 2 d moll

Various
Četníci z Luhačovic

SU6365-1/2

SU6183-2

SU4172-2

ECT264

Spirituál kvintet
55 let
Jubilejní komplet

Zdeněk Svěrák
Povídky
a Nové povídky

Smetanovo trio
Martinů: Klavírní tria
Komplet

Citron
Rebelie rebelů

SU6282-2

SU6410-2

SU4197-2

Věra Špinarová
Jednoho dne se vrátíš
Zlatá kolekce

Various
To nejlepší pro malé
i velké posluchače

Dagmar Pecková
Wanted
Písně Kurta Weilla

Citron
Obratník raka

SU6055-2

SU6432-2

SU4226-2

CITRON11-2

Karel Gott
40 slavíků

Miloň Čepelka,
Aleš Palán
Nedělňátko aneb
s Cimrmanem v zádech

Vlachovo kvarteto
Beethoven, Mozart

Apollobeat
Jana Spáleného
1967-71

SU6340-2

SU6449-2

SU4221-2

8594189130129

Karel Gott
Čas růží

Various
Příběhy včelích
medvídkův

Various
Bohéma

SU6369-1/2

SU5866-2

Pavel Haas Quartet,
Danjulo Ishizaka
Schubert: Smyčcový
kvartet č. 14 d moll “Smrt
a dívka”, Kvintet C dur
SU4110-2

Priessnitz
Beztíže

Various
Foglar: Rychlé šípy

SOČR,
Marko Ivanović
Kabeláč: Symfonie
Komplet

Various
Pan Tau

SU6364-1/2
SU6326-2

SU6143-2

SU4202-2

ECT270

Josef Somr,
Miroslav Táborský
Petiška: Čtení
o hradech, zámcích
a městech
SU6441-2

Zuzana Růžičková
Bach: Cembalové
koncerty

Various
Slovácko sa nesúdí

SU4222-2

ECT052

Fešáci
50 let

SU6374-2

ECT181

CITRON12-2
CITRON14-1

ECT259
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