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1968

POP / COUNTRY / ROCK

Padesát písniček z památného
osmašedesátého!
Půlstoletí poté, a přece jsou vzpomínky stále živé: Popová a rocková muzika
roku 1968. Toto 2CD nabízí hudbu tak rozmanitou, jak tehdejší promíchání
stylů nabídlo. Kompilátor Miloš Skalka nevynechal žádný odstín oné písničkové
sezóny, od velkých pěveckých hvězd přes sílící beatovou vlnu či interprety
navazující na swingovou muziku až po šansoniéry klasické nebo elektrifikované.
Je to stylově pestré poslouchání, když obvyklý střední proud vítaně doplňují
odbočky k písničkářství, folku nebo country. Těžko si představit, že by tu nebyly
písně odrážející srpnovou okupaci, ale nejde o sestavu protestsongů. Je to
atraktivní hudební průvodce celým osmašedesátým rokem v podobě padesátky
v bookletu jednotlivě komentovaných skladeb. Skupiny, zpěvačky a zpěváci tak
zajímaví a kvalitní, že se s řadou z nich setkáváme dodnes. Přijměte pozvání
k písňové procházce jubilejním osmičkovým rokem: Opravdu bylo – a stále je –
co poslouchat.
TRACKLIST

SU6508-2

2CD / KATEGORIE: BGT / VYCHÁZÍ: 16. 2. 2018
Karel Gott / Marta Kubišová / Karel Černoch / Helena Vondráčková /
Václav Neckář / Eva Olmerová / PETR Novák / Waldemar Matuška /
Eva Pilarová / Hana Ulrychová / HANA ZAGOROVÁ / OLYMPIC AD.

Various / Keltské balady

CD1 LADY CARNEVAL / LAMPA / DOCELA OBYČEJNÁ PÍSEŇ / SLZA Z TVÁŘE
PADÁ / DOBRÁ ZPRÁVA / ČEKEJ A NEPLAKEJ / CÍTIL BYCH SE LÍP / A ZAZVONIL
ZVONEC / DOMŮ / ČAS BORŮVKOVÝCH KOLÁČŮ / DOBROU NOC, PANE
MOZARTE / ČEKEJ TIŠE (HE´LL HAVE TO GO) / PTÁK ROSOMÁK / OBRAZ SMUTNÝ
SLEČNY / CHODÍM / ČÍM LÁSKU BRÁNÍŠ / VÍTR TO VÍ (BLOWIN´ IN THE WIND) /
BALALAJKA / JÁ NECHCI MÍT / KLAUNOVA ZPOVĚĎ / BONNIE A CLYDE (THE
BALLAD OF BONNIE AND CLYDE) / SPIEVAM SI PIESEŇ / DEJ MI, LÁSKO,
NADĚJI / NEVIDOMÁ DÍVKA CD2 NESTŮJ A POJĎ – U NÁS MÁME MEJDAN /
JOSÉ / DEJTE MI KOUSEK LOUKY / BOŽSKEJ TRINI (TRINI´S TUNE) / DLOUHÝ
STÍN / CESTA KONČÍ (YOU DON´T OWN ME) / DVĚ LOUTNY / EVERYBODY /
GOOD BYE / HERECKÝ ŠANSON / HOU, HOU / PŘEJDI JORDÁN / CHERCHEZ
LA FEMME / HŘEJ MĚ / INZERÁT / CHMÝŘÍ / JAK TEN ČAS LETÍ /
OH, SHENANDOAH / JSEM BLÁHOVÁ / OVEČKA / JAK BLUDNÝ HOLANĎAN /
SUITA PRO J. S. BACHA / SVATEJ KLUK / SÍŤ HOUPACÍ / DOBŘE MÍNĚNÁ RADA
(BĚŽ DOMŮ, IVANE) / MODLITBA PRO MARTU

POP / COUNTRY / ROCK

Výběrové album převážně instrumentálních
skladeb českých keltských skupin je vhodné
pro uklidňující poslech, meditaci a relaxaci
Keltská hudba je ovlivněna mystikou a magií dávné a tajemné kultury, která
má své kořeny i na našem území. Keltské obřady a rituály inspirovaly tvůrce
kouzelných melodií, v nichž se zrcadlí hluboká duchovní síla a energie přírody.
Ponořte se do světa mýtů, tajuplných tónů, zelených ostrovů a bájných druidů.
Flétny, harfy a další tradiční nástroje vytvářejí čarovnou atmosféru. Pro přátele
nadčasové a nezaměnitelné hudby. Pro ty, kteří chtějí otevřít své srdce
a aktivovat v sobě silnou duchovní energii.
Dne 17. března se slaví Svátek svatého Patrika, patrona Irska. I to je příležitost
pro poslech keltské hudby.
TRACKLIST

SU6506-2

CD / KATEGORIE: MDS / VYCHÁZÍ: 2. 2. 2018

DOWN BY THE SALLY GARDEN (CELTIC HARPISTS) / THE CRYSTAL SPRING
(MICHAL HROMEK) / AMAZING GRACE (CZELTIC & R.C.B. & MARTIN PENIČ) /
FOGGY DEW (NOORA RUOHONEN & IRISH DEW) / PAVAN II. (MICHAL
HROMEK) / GREEN SLEEVES (CELTIC HARPISTS) / THE BROOM OF THE
COWDENKNOWES (MICHAL HROMEK & KATEŘINA DOLEŽALOVÁ) /
A DONEGAL BALLAD (MICHAL HROMEK & KATEŘINA DOLEŽALOVÁ) /
CRADLE HYMN (R.C.B.) / LOCH LOMOND (R.C.B.) / BRIAN BORU’S MARCH
(CELTIC HARPISTS) / DARK ISLAND (VÁCLAV ROUT & R.C.B.) / THE BLACK
SPOT (MICHAL HROMEK) / SHE MOVED THROUGH THE FAIR (DÚN AN
DORAS & R.C.B.) / SUNRISE ABOVE SEVID (R.C.B.) / THE DROWNED LOVER
(MICHAL HROMEK) / CAROLAN’S RAMBLE TO CASHEL (POITÍN) / THE WILD
MOUNTAIN THYME # 2 (MICHAL HROMEK) / NECHTĚJ MI LHÁT II.
(ALAN STIVELL & ČESKÉ SRDCE)

NOVINKY

Various / Beat Al(Boom) 1968–1970

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

facebook.com/supraphon

POP / COUNTRY / ROCK

Encyklopedie čs. big beatu potřetí:
47 skladeb ze 17 alb!
Pokračování posluchačsky i prodejně výborně reflektované kompilační série klenotů
naší beatové scény. Tentokrát přináší miniprofily sedmnácti prvních alb tohoto žánru
vydaných v období let 1968 až 1970. Vedle absolutní klasiky typu Želvy, Zvonky,
zvoňte, Šípkové Růženky, Meditace nebo Ptáka Rosomáka tu najdete také ukázky
z důležitých dlouhohrajících debutů kapel Matadors, Framus Five, Atlantis, Flamingo
nebo George & Beatovens. Zajímavostí jsou připomínky dnes spíše přeslechnutých
nahrávek Fortuny, sester Elefteriadu, Voxu & Pavla Nováka nebo Their Majesties
& Josefa Laufera. Česká a slovenská beatová historie, 47 remasterovaných nahrávek,
maximu se blížící stopáže obou CD a informativní booklet.
TRACKLIST

SU6505-2

2CD / KATEGORIE: BGS / JIŽ VYŠLO

CD1 DĚDEČKŮV DUCH / LÍNEJ SKAUT / DÁM ZEJTRA ZAS FLÁM / BAD BAD
BIRD / I FEEL SO LONELY / I MUST HOPE / PERNÍKOVÁ CHALOUPKA / HRNEČKU,
VAŘ! / FREE ADVICE / THE FINAL END (DEFINITIVNÍ KONEC) / BLÁZNI
Z DETROITU / PODOMNÍ PRODAVAČ SRDCÍ / DEJ SI HLAVU DO MÝCH DLANÍ /
ZVONKY, ZVOŇTE / POĎ SO MNOU / KEĎ ODCHÁDZA KAPELA / GOT MY MOJO
WORKING / AROUND AND AROUND / I BELIEVE TO MY SOUL / LEŽÍ NADE
MNOU KÁMEN / ON NA MNE ZAPOMÍNÁ / ZA VODOU, ZA HOROU / PTÁK
ROSOMÁK / Z BÍLÉ ČERNOU / KAMENOŽROUT ZELENÝ CD2 STROJ NA NIC /
RAINY DAY / DESERTED ALLEY / BLUES ŘETĚZŮ (A CHANGE) / ČERNEJ PÁN
(I´VE GOT DREAMS TO REMEMBER) / QUASIMODŮV SEN / VÍC NEŽ NIC /
ESTHER / SEDM PRÁZDNÝCH DNŮ / ABRAKA DABRAKA / PIESEŇ PRE NIKOHO /
STROMY / SVATOJÁNSKÁ POUŤ / DÁL NEŽ SLUNCE VSTÁVÁ (MIDNIGHT
SPECIAL) / DNES VEČER NEJSEM K MÁNÍ / KOČIČÍ KRÁL FELIX / PÍSEŇ O STARCI,
SNU A DEŠTI / ZAČÍNÁ MÁJ (THE WRECK OF THE ANTOINETTE) / DEVĚT A PŮL
KLOBOUKU / ÚTĚK Z HLADOMORNY / MLEJN (SPINNING WHEEL) / NÁVŠTĚVA
U TETY MARKÉTY, VYPITÍ ŠÁLKU ČAJE
připomínáme

Various
Big Beat Line
1965–1968

Various / Beatline 1967–1969

SU6357-2
2CD / KATEGORIE: BGS
VYŠLO 2017

POP / COUNTRY / ROCK

Bigbítová kompilace po mnoha letech opět
v LP podobě!
Limitovaná edice vinylového výběru šestnácti slavných písní v podání šestnácti
legendárních kapel. To nejlepší ze stejnojmenného, ohlasem velmi úspěšného 2CD.
Všichni finalisté prvního celostátního beatového festivalu v roce 1967, tam odměnění
zpěváci a songy plus singlovky dalších důležitých jmen československého bigbítu
druhé poloviny šedesátých let. Graficky stylový obal, vnitřní sáček s dokumentárními
fotografiemi a informacemi. Toto elpíčko bylo premiérově k dispozici na jedinečném
předvánočním koncertu v pražské Lucerně připomínajícím beatové půlstoletí. Nyní
jsou k doprodeji uvolněny poslední zbylé kusy: Neváhejte, nebude dolisováno!
TRACKLIST

DEJ MI NA KLÍN OČI UNAVENÝ / I WISH I WERE / BALADA O SMUTNOM
JÁNOVI / RESPECT / PANÍ V ČERNÉM / TWIST AND SHOUT / VÁLKA JE VŮL /
NEVIDOMÁ DÍVKA / SEĎ A TIŠE POSLOUCHEJ / GET DOWN FROM THE TREE /
POKOJ Č. 26 / TAM CHTĚLA BYCH BÝT / EVEN THE BAD TIMES ARE GOOD /
THE HOUSE THAT JACK BUILT / LOVE POTION NUMBER NINE / ZRCADLO
připomínáme

Various
Beatline
1967–1969

SU6317-1

LP / KATEGORIE: FLS / JIŽ VYŠLO

SU6317-2
2CD / KATEGORIE: BGS
VYŠLO 2016
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Jiří Zmožek / Zlatá kolekce
POP / COUNTRY / ROCK
připomínáme

SU6363-2

3CD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

TRACKLIST

CD1 UŽ MI, LÁSKO, NENÍ DVACET LET / TO MUSÍM ZVLÁDNOUT SÁM /
MYS DOBRÝCH NADĚJÍ / DVĚ SLŮVKA / ZŘEJMĚ LETOS NIKDE NEJSOU
KYTKY / PRVNÍ SNÍH / RYBIČKO ZLATÁ, PŘEJU SI / TO BÝVAL RÁJ / TY JSI
MŮJ SONG / NAPIŠ PÍSEŇ / RÁD / ČISTÝ ŠTÍT / NAHRÁVÁM / TAM
U NEBESKÝCH BRAN / ŽIVÁ VODA / E 14 / PÍSEŇ SVOU MI TENKRÁT HRÁL /
TEN VŮZ UŽ JEL / STOJÍ ZA TO ŽÍT / CO VLASTNĚ NA ZEVNĚJŠKU ZÁLEŽÍ

Fantastický spánek

Obdivuhodná hitová bilance velkého
melodika české populární hudby
Jiří Zmožek oslaví v únoru 75. narozeniny. Gratulujeme!
U příležitosti významného životního jubilea tohoto známého a úspěšného skladatele
a zpěváka naší pop-music vyšla v listopadu loňského roku tato unikátní kompilace. Zlatá
kolekce obsahuje originální nahrávky toho nejlepšího, co Jiří Zmožek složil pro hvězdy naší
populární hudby i co sám nazpíval. Připomíná jeho melodie pro české herce a televizní
pohádky. Výběr obsahuje i novější autorovu produkci a nabízí i snímky nazpívané
s manželkou Marcelou a nahrávky pokračovatelů rodinné hudební tradice – syna Marcela
a dcery Kristy.

CD2 ŽÍT S LÁSKOU / TAM U NEBESKÝCH BRAN / BIOGRAF LÁSKA / ZVONKY ŠTĚSTÍ /
NEŠLAP, NELÁMEJ / JÁ TO S TEBOU JEDNOU PROVŽDY VZDÁVÁM / BÍLÁ JAWA 250 /
PÍSEŇ SVOU MI TENKRÁT HRÁL / KOUSEK CESTY S TEBOU / PRÝ CHLAPI NEBREČÍ /
METEOR LÁSKY / KANTILÉNA / CO SE S TVOU LÁSKOU MĚŘIT DÁ? / JSEM, JAKÁ
JSEM / ZAS MĚ NALADÍŠ / SMŮLA BUDE V TOM / LIVERPOOL VERSUS TORINO /
DOBRO S LÁSKOU VÍTĚZÍ / SVATBA BERÁNKOVA / KDE JE VLASTNĚ BŮH? CD3 ŠEL
JSEM SVĚTEM / ČISTÝ ŠTÍT / PÍSEŇ SAMOTÁŘKY / KDYŽ / UŽ SE MI NECHCE JÍT DÁL /
ŘÍKEJ MI TÁTO / CESTA KE ŠTĚSTÍ / RÁDA VÁS MÁM / MĚ SE TO NETÝKÁ / METEOR
LÁSKY / KDYŽ SE NAČANČÁM / SPOLOČNE / MÁME TU DALŠÍ DOBRÝ DEN / UŽ MI
NEVOLEJ / JEDNOU PŘIJDE STÁŘÍ / PROČ MÁME POCHOVÁVAT LÁSKU / NEKLEČTE,
PRINCI, PŘED MOCÍ / NIKDY VÍC (JAKO SPRÁVNÍ SOUSEDÉ) / JEN TŘIATŘICET ROKŮ /
OTČE MŮJ

Relaxační hudba a uklidňující zvuky –
dovolená pro Vaši duši!
RELAXAČNÍ HUDBA

59562-2

CD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

Toto CD Vám pomůže usnout. Poslech nahrávky navozuje příjemnou atmosféru
a přenese Vás na mořskou pláž nebo do přírody. Dvě volitelné zvukové kulisy
představují dokonalou symbiózou instrumentálních skladeb a uspávajících zvuků,
jako je šumění mořských vln nebo zpěv ptáků v lese. Nepřetržitý proud jemných
tónů a monotónních šumů Vás dokonale uvolní, zklidní a odnese do „říše snů“.
Akustická iluze je dokonalá a Vy si budete připadat jako na dovolené u moře nebo
v horách. Nahrávky využívané ve wellness centrech obsahují navíc binaurální rytmy.
Ty vytváří zvuky, které jsou slyšet pouze v mozku. Jejich účinek je uklidňující, relaxační
a meditativní.
TRACKLIST

DEN NA SLUNEČNÉ PLÁŽI / RELAXACE MOŘSKÝCH VLN / USÍNÁNÍ NA POBŘEŽÍ /
UKLIDŇUJÍCÍ ŠUMĚNÍ MOŘE / STOPY V PÍSKU / SNĚNÍ V KARIBIKU / HARMONIE
PŘÍRODY / UPROSTŘED LESNÍHO TICHA / ZPĚV PTÁKŮ V KORUNÁCH STROMŮ /
LETÍCÍ OBLAKA / USÍNÁNÍ V TRÁVĚ / BALZÁM PRO DUŠI

Relaxační DVD

Relaxační filmy pro každou obrazovku.
Akvárium v televizi a další uklidňující záběry!
FILM / SERIÁL / TV

59563-9

DVD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

Fascinující vodní svět, romantický západ slunce, volně plynoucí oblaka nebo barevný
kaleidoskop pro Vaši televizi. Toto DVD Vás uklidní a připraví Vám skvělou relaxaci.
Inspirativní videoklipy doprovázené příjemnou instrumentální hudbou pro navození
klidu, pohody a příjemné nálady. Vytvořte si báječnou atmosféru s našimi obrazovými
a hudebními kulisami na Vaší obrazovce. Odpočívejte a relaxujte s DVD, které
obsahuje čtyři různá prostředí s melodickou hudbou.
TRACKLIST

AKVÁRIUM / LETNÍ OBLOHA / KALEIDOSKOP / ZÁPAD SLUNCE
CELKOVÝ ČAS: 55 MINUT

NOVINKY
NOVINKY

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

P. Špalková, J. Hartl, J. Dvořák
J. P. Donleavy / Dáma, která měla
ráda čisté záchodky
MLUVENÉ SLOVO

SU6455-2

2CD / KATEGORIE: MDL
VYCHÁZÍ: 2. 2. 2018

Jan Dismas Zelenka
Triosonáty ZWV 181
Ensemble Berlin Prag

facebook.com/supraphon

Kronika jedné z nejzvláštnějších událostí,
o kterých se kdy v New Yorku povídalo
Román Jamese Patricka Donleavyho vypráví příběh ženy, které se ve třiačtyřiceti
letech stalo to, co potkává mnoho lidí v tomto věku – opustí ji životní druh
a dospělé děti vyletí z rodného hnízda. Hlavní hrdinka Jocelyn Guenevere
Marchantierová-Jonesová (Petra Špalková) se s tím zpočátku vyrovnává se ctí,
ale postupem času upadá do podivné strnulosti a čím dál větší materiální bídy.
V okamžiku, kdy se už zdá, že její život nemůže dospět jinam než k chmurnému
dobrovolnému konci, vyplatí se jí zásada, kterou jí vštěpovala její babička, totiž
„používat jen ty nejčistší z čistých záchodků“, a to naprosto nečekaným způsobem.
Brilantně vypointovaný, a přitom tak nejednoznačně vyznívající příběh této až do
poslední chvíle hrdé, vtipné a ironické hrdinky je zábavný a dojemný zároveň.
CELKOVÝ ČAS: 127 MINUT

Až na hranici možností: vrcholné dílo Jana
Dismase Zelenky v rukou skutečných mistrů
VÁŽNÁ HUDBA

NOVÁ NAHRÁVKA

SU4239-2
2CD / KATEGORIE: FLL
JIŽ VYŠLO

Reinhard Goebel, slovutný znalec barokní hudby, ve svém textu se vší autoritou řadí
Zelenku (ve společnosti Bacha a Händela) mezi pětici nejlepších komponistů první
půle 18. století a častuje ho přívlastky „grandiózní a fantastický“. Cyklus šesti sonát
pro dva hoboje, fagot a continuo je důkazem, že takové tvrzení není donebevolající
troufalost, leč zcela opodstatněný názor, nad kterým je třeba se zamyslet. Pravda,
v drážďanské dvorní kapele se Zelenka odpovídajícího ocenění nedočkal; byť po
mnoho let de facto plnil veškeré závazky kapelníka a dvorního komponisty za
nemocného a r. 1729 zemřelého Heinichena, kdekterý řadový člen kapely měl vyšší
plat a jeho žádost o jmenování dvorním kapelníkem zůstala nevyslyšena (ostatně,
stejně byl odmítnut i J. S. Bach). Zelenkovy sonáty patří k jeho „volné“ tvorbě, psané
z nejvnitřnější potřeby, mimo veškeré oficiální závazky. Zelenka v nich jde až na samé
hranice možností – jak po stránce technických nároků na interprety, tak z hlediska
použitých kompozičních postupů a výrazových prostředků, včetně pozoruhodné
architektury cyklu jako celku. Výsledek je velkolepý a fascinující; ve své komplexnosti
a nadčasovosti snese srovnání snad jen se šesticí violoncellových suit J. S. Bacha. Když
se tohoto skvostu chopí hudebníci otevřené mysli a kvalit hráčů Berlínské filharmonie, můžeme se těšit na velký muzikantský svátek. Výjimečnost této nahrávky tkví ve
spojení technických možností moderních nástrojů s hlubokým vhledem do barokní
interpretace. Další příležitost žasnout nad Zelenkovým géniem.

JAN DISMAS ZELENKA (1679–1745) – TRIOSONÁTY PRO DVA HOBOJE
(HOUSLE), FAGOT A BASSO CONTINUO ZWV 181: SONÁTA Č. 1 F DUR,
SONÁTA Č. 2 G MOLL, SONÁTA Č. 3 B DUR, SONÁTA Č. 4 G MOLL,
SONÁTA Č. 5 F DUR, SONÁTA Č. 6 C MOLL

ENSEMBLE BERLIN PRAG: DOMINIK WOLLENWEBER, VILÉM VEVERKA – HOBOJ,
JAKUB ČERNOHORSKÝ – HOUSLE, MOR BIRON – FAGOT, BARBARA MARIA
WILLI – CEMBALO, ULRICH WOLFF – KONTRABAS.
ODBORNÝ KONZULTANT REINHARD GOEBEL

Bohuslav Martinů / Madrigaly
Martinů Voices

Souborná nahrávka komorní sborové tvorby
Bohuslava Martinů v nekompromisní kvalitě

VÁŽNÁ HUDBA
NOVÁ NAHRÁVKA

SU4237-2
CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

BOHUSLAV MARTINŮ (1890–1959) – MADRIGALY PRO SOPRÁN SÓLO
A SMÍŠENÝ SBOR H 380, PETRKLÍČ PRO ŽENSKÝ SBOR, HOUSLE A KLAVÍR
H 348, ČESKÉ MADRIGALY PRO SMÍŠENÝ SBOR H 278, TŘI PÍSNĚ POSVÁTNÉ
PRO ŽENSKÝ SBOR A HOUSLE H 339, ČTYŘI PÍSNĚ O MARII PRO SMÍŠENÝ
SBOR H 235, PĚT ČESKÝCH MADRIGALŮ PRO SMÍŠENÝ SBOR H 321

Bohuslav Martinů sborový zpěv miloval a při komponování čerpal inspiraci především
z lidové hudby. Stále se vracel k textům ze Sušilovy sbírky moravských lidových písní,
kterou měl na svých cestách vždy při ruce. Kromě rytmiky a modality jej především fascinovala archetypální témata těchto písní, jejich půvab i pregnance, přímočarost oproštěná
od „metafyziky a pathosu“. Nadevše téma lásky v tolika podobách – šťastná i nenaplněná,
neopětovaná, zrazená… Tato nahrávka představuje komplet sborové tvorby, kterou Martinů
(dle řady indicií) zamýšlel pro komorní obsazení. Ačkoli těchto šest cyklů vzniklo v širokém
rozmezí let 1934-1959 (Madrigaly skladatel dokončil jen krátce před svou smrtí), spojuje je
genialita a citlivost, s níž Martinů dokázal uchopit lidový text a vtisknout mu nový hudební
tvar – prostý, živý i vznešený zároveň. Lukáš Vasilek se s Martinů Voices od autografů
propracovával co nejblíž ke skladatelovým záměrům, ve všech artikulačních a dynamických
nuancích. Po vysoce ceněné sborové nahrávce kantát (SU4198-2) tu máme další vhled do
fascinujícího světa Bohuslava Martinů.
MARTINŮ VOICES, DIRIGENT LUKÁŠ VASILEK, GRAŻYNA BIERNOT –
SOPRÁN SÓLO, JAKUB FIŠER – HOUSLE, KAREL KOŠÁREK – KLAVÍR
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F. X. Richter / Te Deum 1781,
Exsultate Deo, Hobojový koncert
Sólisté, Czech Ensemble Baroque,
Roman Válek
VÁŽNÁ HUDBA
NOVÁ NAHRÁVKA

SU4240-2

CD / KATEGORIE: FLTS
VYCHÁZÍ: 16. 2. 2018

FRANZ XAVER RICHTER (1709–1789) – TE DEUM 1781, EXSULTATE DEO
(Z QUATRO MOTETTI PER LA PROCESSIONE DEL CORPUS CHRISTI)*,
HOBOJOVÝ KONCERT IN F*, SINFONIA Č. 52 IN D

NOVINKY / ZNOVU v nabídce

Další objevené drahokamy z pozapomenutého
díla Franze Xavera Richtera
Bezmála 1000 km dnes měří cesta z moravského Holešova na západ přes Mannheim
do Štrasburku. Pro Franze Xavera Richtera obnášela tato cesta jeho celoživotní pouť –
z holešovské dvorní kapely hraběte Rottala až na prestižní post ředitele kůru katedrály
a městské hudby ve Štrasburku. Richter bývá spojován se slavnou mannheimskou
kapelou. „Trumpetová“ Sinfonia č. 52 in D je typickou ukázkou jeho tamějšího působení.
Grandiózní Te Deum představuje Richterovo druhé zhudebnění tohoto hymnického textu,
jež roku 1781 zaznělo poprvé ve štrasburské katedrále při příležitosti oslav stého výročí
francouzské správy města. Společně s motetem Exsultate Deo spadá do dosud neprobá
dané vrstvy skladatelovy vokálně instrumentální tvorby, v níž nás (jako v případě Jana
Dismase Zelenky) čekají ještě mnohá překvapení. Do Richterova koncertantního díla nám
dává nahlédnout virtuosní i půvabný a mistrně vyvážený Hobojový koncert s původními
kadencemi. Po premiérové nahrávce štrasburského Requiem (SU4177-2) a pašijového
oratoria La deposizione dalla croce (SU4204-2) touto nahrávkou Czech Ensemble Baroque
mapuje další část životní pouti pozoruhodného komponisty 18. století.

MARKÉTA BÖHMOVÁ, PAVLA RADOSTOVÁ – SOPRÁN, PIOTR OLECH – ALT, JAROSLAV
BŘEZINA, JAKUB KUBÍN – TENOR, JIŘÍ M. PROCHÁZKA – BAS, LUISE HAUGK – HOBOJ,
CZECH ENSEMBLE BAROQUE, DIRIGENT ROMAN VÁLEK

*PRVNÍ NAHRÁVKA NA DOBOVÉ NÁSTROJE

Lovecká hudba
starých českých mistrů
VÁŽNÁ HUDBA

SU4228-2
CD / KATEGORIE: FLT
VYCHÁZÍ: 16. 2. 2018

Hluboké lesy, zvuk polnice a hlasy zvěře – pozvání
na hon od mistrů českého klasicismu
K lovu neodmyslitelně patří zvuková kulisa – štěkot rozvášněných psů, hlasy vystrašené
zvěře, výstřely, zvuk rohů a trubek. Signální nástroje a atmosféra honů však dala vzniknout
celému žánru „lovecké hudby“. Mezi nástroji jej nejvýrazněji symbolizuje lesní roh, který
v Čechách po roce 1760 zdomácněl zásluhou hraběte Františka Antonína Šporka. Lovecká
hudba pro různá obsazení (často pro dechovou harmonii) už nezaznívala při lovu samotném, leč při hostinách a jiných kratochvílích. Všechny kasace, serenády, partity (často
s přívlastkem caccia nebo la chasse) připomínaly lov nejen volbou nástrojů, typickými
souzvuky a melodiemi, ale i zvukomalebnými efekty a scénami (hlasy zvěře a ptáků,
obrazy bujarého veselí po skončení lovu). Tři skladatelé představovaní na této nahrávce
se počítají k českému vrcholnému klasicismu. Jiří Družecký i Jan Nepomuk Vent jsou
autory bezpočtu oblíbených skladeb pro dechové nástroje. Pavel Vranický, přítel Haydnův
i Beethovenův (oba si ho rádi volili za dirigenta svých děl), byl jednou z výrazných figur
vídeňského divadelního provozu. Nechte se tedy od mistrů vtáhnout do podmanivé
atmosféry honu i na následnou slavnostní hostinu.

JIŘÍ DRUŽECKÝ (1745–1819) – PARTITA BERDLERSGARN, JAN NEPOMUK
VENT (1745–1801) – PARTITA IN DIS, PAVEL VRANICKÝ (1756–1808) –
SINFONIA IN D “LA CHASSE” OP. 25

COLLEGIUM MUSICUM PRAGENSAE, SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK,
DIRIGENT FRANTIŠEK VAJNAR

Antonín Dvořák / Stabat Mater
Sólisté, Česká filharmonie,
Václav Smetáček

Vrcholné Dvořákovo dílo v nahrávce, jež nemůže
být zapomenuta

VÁŽNÁ HUDBA
znovu v nabídce

SU3775-2

2CD / KATEGORIE: MDT
VYŠLO 2004

Úchvatný poetický text středověké sekvence Stabat Mater, připisovaný většinou
italskému právníkovi a později františkánovi Jacopone da Todi (1230–1306), inspiroval
nepřehlednou řadu skladatelů k vytvoření skladeb, jež často patří k vrcholu jejich tvorby.
Antonín Dvořák (1841–1904), který přišel na sklonku léta 1877 o své dvě děti, opřel svůj
nekonečný žal o slavný latinský text a vzniklo tak jedno z jeho nejuctívanějších děl.
Stereofonní záznam Stabat Mater s Václavem Smetáčkem za dirigentským pultem
České filharmonie a se sólisty zvučných jmen slavil velké úspěchy u posluchačů už
po prvním vydání na vinylových deskách (1962). Jeho výjimečné zvukové i interpretační
kvality později významně obohatily supraphonskou kolekci nahrávek tohoto klenotu
české duchovní hudby také na CD.
STEFANIA WOYTOWICZ – SOPRÁN, VĚRA SOUKUPOVÁ – ALT, IVO ŽÍDEK – TENOR,
KIM BORG – BAS, ČESKÝ PĚVECKÝ SBOR, SBORMISTR JOSEF VESELKA, ČESKÁ FILHARMONIE, DIRIGENT VÁCLAV SMETÁČEK
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Various
Velká kolekce
písniček o lásce

Věra Špinarová
Zóna lásky

SU6324-2

SU6329-2

Hana Zagorová
O Lásce

Jitka Zelenková
Já tě mám ráda

SU6352-2

SU6246-2

3CD / KATEGORIE: BGT

CD / KATEGORIE: FLTS1

CD / KATEGORIE: FLS

2CD / KATEGORIE: BGT

Waldemar Matuška
Sbohem lásko...
Zlatá kolekce

Jiří Malásek
Zlatá kolekce

SU5985-2

SU6384-2

3CD / KATEGORIE: BGT

3CD / KATEGORIE: BGT

Karel Gott
Dotek lásky

Karel Gott
Láska je nádhera
Dotek lásky 2

SU6075-2

SU6224-2

Karel Gott
Doteky lásky

Various
Jenom láska

SU6335-2

SU5792-2

2CD / KATEGORIE: MDT

CD / KATEGORIE: MDS

Karel Gott
Za lásku pálím svíci

Michal David
Decibely lásky
(Písně z filmu)

SU6035-2

SU6344-2

CD / KATEGORIE: FLTS1

2CD / KATEGORIE: BGT

CD / KATEGORIE: FLTS1

CD / KATEGORIE: MDT1
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MERCHANDISE

KAT. ČÍSLO

ČÁROVÝ KÓD

NÁZEV PRODUKTU

KATEGORIE

8590233017804

8590233017804

Těžkej Pokondr / Čepice černá

1 Merch FLTS3B

8590233017811

8590233017811

Těžkej Pokondr / Náramek bílý dámský

1 Merch BGS3

8590233017828

8590233017828

Těžkej Pokondr / Náramek bílý pánský

1 Merch BGS3

8590233017835

8590233017835

Těžkej Pokondr / Náramek černý dámský

1 Merch BGS3

8590233017859

8590233017859

Těžkej Pokondr / Taška černá

1 Merch MDL1

8590233017910

8590233017910

Těžkej Pokondr / M-Tričko dámské, bílé, kulatý výstřih

1 Merch FLTS3

8590233017880

8590233017880

Těžkej Pokondr / L-Tričko dámské, černé, V výstřih

1 Merch FLTS3

8590233017934

8590233017934

Těžkej Pokondr / M-Tričko pánské, černé

1 Merch FLTS3

8590233017897

8590233017897

Těžkej Pokondr / L-Tričko pánské, černé

1 Merch FLTS3

NOVINKY
V
distribuci supraphonu
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Various / Vyprávěj – kompletní vydání seriálu
V každé době toužíme po štěstí…

ECT287
34DVD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

Pohled do naší nedávné historie prostřednictvím jedinečného retro seriálu. Zalistujte rodinným
albem Dvořákových od šedesátých let až po současnost.
1. řada 26 x 52 min. (8 DVD) / 2. řada 16 x 52 min. (4 DVD) / 3. řada / 26 x 52 min. (8 DVD) /
4. řada 16 x 52 min. (5 DVD) / Bonusová řada Osudy 9 x 52 min. (3 DVD) /
5. řada 22 x 52 min. (6DVD)
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
115 X 52 MINUT

FILM / SERIÁL / TV

ECT280
4DVD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

Various / Život a doba soudce A. K. II.
Druhá řada úspěšného televizního seriálu
ze soudního prostředí
Soudce Adam Klos, introvertní a empatický čtyřicátník, žije sám, Laura se kamsi ztratila
a nechala mu na starost malou dceru Báru. Otec zemřel, matka stárne a trošku pije. Práce je
to, co dává Adamovu životu řád a vnáší do něj smysl. Soudí trestné případy, vraždy, násilnosti,
podvody a loupeže. Dopad trestných činů a Adamových rozhodnutí je teď mnohem fatálnější,
jak pro společnost, tak pro svědomí samotného soudce.
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 13 X 56 MINUT

MUZIKÁL

859023301708
CD / KATEGORIE: FLT
VYCHÁZÍ: 2. 2. 2018

JAZZ

8594159980327
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

JAZZ

GADCD068
2CD / KATEGORIE: FLS
JIŽ VYŠLO

Jihočeské divadlo / Kronikáři / Stručné dějiny světa v muzikálu
Muzikál skladatele Davida Hlaváče, autora hitu Barbory
Polákové Nafrněná, držitele ceny Anděl
Ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích vznikl na přelomu roku soundtrack
z muzikálu Kronikáři. Muzikál z autorské dílny Hlaváč–Kebrtová–Košťák zaujal návštěvníky
divadla od prvních představení. V historii Jihočeského divadla byly několikrát uvedeny vícesouborové inscenace. V mnoha ohledech byl však tento počin jedinečný. Poprvé v historii
Jihočeského divadla byl napsán zcela nový autorský rodinný muzikál a poprvé na něm spolupracovaly všechny čtyři soubory najednou včetně Malého divadla. Na nahrávce se představí sólisté
opery, herci Malého divadla, sbor a orchestr opery Jihočeského divadla pod vedením dirigenta
Pavla Trojana. 18 skladeb na CD dovolí posluchačům „proletět dějinami“ tak, jak
je pro vás zaznamenali Kronikáři.

Martin Kratochvíl / Siločáry
Dobré melodii, skladbě, nebo harmonii nezáleží, v jakém převlečení spatří světlo světa; jestli
jako symfonická věta, rocková skladba, nebo sólová linka foukací harmoniky. Když je zpěvná,
milá, chytlavá a nápaditá, prosadí se vždy. Martin Kratochvíl po desetiletí hraje a píše muziku
pro svou legendární kapelu Jazz Q, ale i pro akustické trio s americkým kytaristou Tony Ackermanem a íránským percussionistou Imranem Musou Zangim. Často se stejné skladby objevují
v akustické i elektrické verzi a v obou se dobře poslouchají. Na novém CD Siločáry ale dochází
k radikální změně. Oba světy – akustický i elektrický – zde splývají v hutné hudbě neznající
omezení. Bottleneck Ackermanovy akustické kytary zní v kontextu elektrické rytmiky Jazz Q
i dalších hostů, střídají se komornější nosné harmonie i pasáže rockové dravosti. Rodí se
jedna nová hudba.

Jazz Q / Pozorovatelna
Spolupráce Martina Kratochvíla a Luboše Andršta netrvala dlouho, ale oba umělci z ní hodně
získali. Byla završena na albu Pozorovatelna nahraném v roce 1973, prvním regulérním LP
Jazz Q. Teď se vrací v remasterovaném definitivním vydání. Materiál známý z původního LP,
tak jako v případě předchozí reedice alba Elegie, je doplněný bonusovým CD s dodatečnými
nahrávkami, většinou dosud nevydanými. Mezi nimi jsou první studiové nahrávky této sestavy,
rozhlasové nahrávky (s doprovodem Jazzového orchestru Československého rozhlasu), stejně
jako skutečná senzace: koncertní nahrávky pořízené během vystoupení Jazz Q na Pori Jazz
Festivalu ve Finsku v roce 1972. Všechny nahrávky byly remasterovány ve Studiu Budíkov pod
pečlivým dohledem Martina Kratochvíla. Booklet obsahuje rozsáhlé povídání o albu založené
na novém rozhovoru s umělcem, mnoho fotografií a útržky z dobového tisku. Pozorovatelna
je druhé album ze série komplexních, dvoudiskových edicí kompletního klasického katalogu
Jazz Q ze 70. a 80. let.
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POP

GADCD069
CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

POP

GADCD070
CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

FOLKLOR

MAM747-2
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

BLUES

MAM750-2
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

ROCK

PM0110-2
CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

V distribuci supraphonu
NOVINKY

ORM / Discofil
Ke konci 70. let chtěla mít každá země svého Giorgio Morodera. V Československu tuto
pozici zaujalo duo zvané ORM, které zde bylo tak důležité jako o něco dříve Arp Life v Polsku.
Debutové album místních disco kouzelníků plné funkových basů, zasněných písní a kosmických
výletů s analogovými syntezátory hrajícími hlavní roli vychází poprvé na CD. Discofil obsahuje
zejména rozmanité instrumentální melodie předvádějící širokou škálu klasických zvuků hraných
na syntezátory, elektrické piano a clavinet (jako fenomenální, hvězdný Bumerang nebo vyklidněná Riviera připomínající styl Mladena Franka). Nabízí také několik dobrých písní ideálních pro
taneční parket (Jen dál a víc a líp, Jen měsíc ví) a čas odpočinku (Zvonková dráha). Vše perfektně
zaranžováno a zahráno se skvělým citem. Poprvé na CD. Všechny skladby remasterované
z původních pásů. Čtyři bonusové skladby, dva první singly ORM. Booklet obsahuje unikátní
fotografie a nový průvodní text.

Metrum / Zielony dach
V 60. a 70. letech měla každá významná rozhlasová stanice v Polsku svůj studiový orchestr.
V Katowicích to bylo od roku 1965 Metrum – skupina vedená Zbigniewem Kalembou, nabízející
swingující, lehkou taneční hudbu. Později její pozici převzal orchestr vedený Jerzym Milianem.
Metrum fungovalo ještě několik let, nicméně v roce 1977 ukončilo aktivitu skvělými nahrávkami, které se po letech objevují na CD. Čas pro disco! Zbigniew Kalemba znovuoživil Metrum
v roce 1977. S novou sestavou, novým zvukem a předpokladem, že populární, nenáročná hudba
nemusí být primitivní. Zielony dach dokumentuje tento poslední akord Metra: 14 tanečních
skladeb se skvělými rytmy, zajímavými sóly a všudypřítomnou smyčcovou sekcí. Diskotéková
oslava nejvyššího kalibru. Dosud nezveřejněné nahrávky byly remasterovány z původních
rozhlasových pásů. Booklet obsahuje průvodní text a fotografie.

Vonica / Skoro ráno bývá…
Nové profilové album cimbálové muziky Vonica a jejích sólistů i hostů je významnou folklorní
hodnotou regionu, ve kterém členové přední jihomoravské kapely žijí, pracují, hrají i zpívají
a který nade vše ctí. Prestižní přívlastek „klasik“ je ve folkloru pomyslně přisuzován kapele
v nejlepších letech. Je to prostě moment, kdy už je členům kapely aktivní pěstování hudebního
žánru daleko více neodmyslitelnou součástí životního stylu než „pouhým“ koníčkem. Pravdivou
interpretací táhlých písní i temperamentních verbuňků platí vstup do hanácko-slovácké klasiky
nejen pro velmi dobře hrající a výborně zpívající Vonicu, ale jmenovitě zcela určitě pro baryto
nového solitéra Martina Foretníka, pro poetického cimbalistu Martina Zemana, pro autentického
primáše a zpěváka Františka Korába a jedním dechem i pro uměleckého vedoucího kapely
a významného moravského zpěváka Jana Zaviačiče. V rodinném duchu „exempla trahunt“ jdou
nadějnými výkony na tomto CD v jejich šlépějích také zpěvačka a klavíristka Jana Zaviačičová
a primáš a zpěvák Jan Coufal.

Ľuboš Beňa & Bonzo Radványi / Slovak Blues Project
Téměř po pěti letech vydávají slovenští bluesmani Ľuboš Beňa a Bonzo Radványi další společné
studiové album. Nese název Slovak Blues Project a nabízí nejen tradiční, ale i moderní formy
amerického blues. Jedenáct skladeb, z toho 6 vlastních a 5 převzatých v originálních úpravách,
je aktuální vizitkou tohoto v současnosti nejhranějšího slovenského bluesového dua, které
hostuje na hudebních festivalech po celé Evropě. Novinku nahráli sice ve studiu, ale v podstatě
naživo, aby tak zachovali energii, kterou jsou známí ze svých vystoupení. O dostatečnou
pestrost rytmů, nálad a zvukomalebnost se na albu Slovak Blues Project postarali i hostující
hudebníci, takže v jednotlivých skladbách posluchač může slyšet nejen duo, ale i trio či celou
kapelu. Zatímco zpěvák Bonzo Radványi hraje i na rezofonickou kytaru a foukací harmoniku,
Ľuboš Beňa obohatil celkový zvuk o speciální kytaru z kanystru, rezofonickou kytaru, bicí nástroje a baskytaru. Pravděpodobně poprvé se na Slovensku objevila v blues knoflíková harmonika
heligonka, kterou bravurně ovládá Miro Buzrla, a rockovým zvukem elektrické kytary na nové
album přispěl zase Paľo Hrnčirík.

Pavol Hammel / The Best Of Prúdy
Legendární slovenská skupina Prúdy vydává v rámci své 50leté historie výběrové album The
Best Of. Výběrovka obsahuje 12 nejznámějších skladeb a jednu novinku s názvem Víno, spev
a ženy z autorské dílny Pavol Hammel, Fero Griglák a Boris Filan. Album má špičkový zvuk,
všechny skladby se znova nahrály ve studiu SONO v Praze. Část skladeb z dnes už legendárního
alba Zvonte zvonky zazní poprvé ve stereo verzi.

NOVINKY
V distribuci supraphonu

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

POP / FOLK

G171092
2CD / KATEGORIE: FLS
JIŽ VYŠLO

ROCK

G171102
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

ROCK

G171112
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

ROCK

G171142
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

POP / FOLK

G171152
2CD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

facebook.com/supraphon

Jan Burian & Bizarre Band / Jihotaje
Nové dvojalbum zachycuje jedno ze zajímavých experimentálních setkání písničkáře Jana
Buriana se skupinou Bizzare Band, kapelou z pomezí hudby vážné, folku i šansonu. Záměr rovnoprávného zastoupení obou stran vedl nakonec ke vzniku dvou alb. Na prvním jsou výhradně
Burianovy nové písně. „Je to podobné,“ říká autor v doprovodném textu, „jako když různí režiséři
pracují se stejným scénářem: každý s ním nakládá podle svého. A písnička, to je takový drobný
scénář. Proto mě láká zkoušet si s ní hrát a oblékat ji do různých nových kabátů nebo ji naopak
svlékat. A Bizarre Band mi k tomu dal velký prostor. První část našeho dvojalba, složená z mých
nových textů, je do značné míry monotematická – tématem tu je to, co přináší můj pokročilý
střední věk a určitá snaha vypořádávat se s jeho nejistotami.“ Druhý disk pak obsahuje dvanáct
starších Burianových písní, které si hudebníci sami vybrali a přepracovali podle svých představ.
Dvojalbum vychází v luxusním dárkovém provedení.

Vladimír Merta + Dobrá úroda / Stará!
Dobrá úroda odehrála jen několik koncertů, ale i tak se stihla stát legendou. Archivní koncertní
snímky představují celý repertoár Mertovy rockové skupiny z přelomu let 1988-89 plus několik
dobových přídavků. Posluchači si tak mohou po letech připomenout úžas některých fanoušků,
kterým Merta po dvouletém zákazu naservíroval pořádný nářez. I dobový tisk s jistým obdivem
zmínil, že na slovenském festivalu Čertovo kolo měla nejtvrdší zvuk překvapivě Dobrá úroda
z Prahy...

The Plastic People Of The Universe / Apokalyptickej pták
V únoru 1976 odehráli The Plastic People Of The Universe osudový koncert své kariéry.
Necelé čtyři týdny poté už byli všichni členové ve vazební věznici. Plastic People i jejich
umělecký vedoucí Ivan Jirous samozřejmě již několik let věděli, že po nich policejní mašinérie
tvrdě jde; vystupovali proto jen zřídka, na soukromých akcích a za čím dál přísnějšího utajení.
Undergroundový festival v Bojanovicích byl velmi pečlivě připraven a Plastic People na něm
zahráli ve vynikající formě. Původní pásek byl řadu let nezvěstný, naštěstí se však neztratil, takže
teď konečně vychází celý koncert v úplnosti a v maximální možné technické kvalitě. Booklet
alba obsahuje řadu barevných, většinou dosud nezveřejněných fotografií a obsažný průvodní
text, čerpající z vyšetřovacího spisu a policejních archivů.

PayaNoia / Pajány
Zpívající bubenice a skladatelka Pája Táboříková se za výrazné pomoci textů fyzického básníka
Petra Váši přesouvá s kapelou PayaNoia kamsi na úpatí hory Olymp, kde hodlá zapůsobit na
Nesmrtelné neodolatelnými nejen rockovými peckami z třetí řadové desky Pajány (tak staří
Řekové označovali písně na počest boha Slunce a umění Apollóna).

Petr Lutka / Malostranská beseda 1979–1980 Live
Sestřih dvou koncertů významného českého písničkáře představuje Petra Lutku v jeho
nejsilnější podobě. Někdejší člen sdružení Šafrán odehrál na dvou koncertech v Malostranské
besedě v listopadu 1979 a březnu 1980 průřez svým nejosvědčenějším repertoárem, tedy
od vytleskávaných písniček Jiřího Zycha přes vlastní verze písní Georgese Brassense, Bulata
Okudžavy, Jaroslava Hutky a Marka Grechuty až ke své písni na Morgensternův text. Nechybějí
ani budovatelská Jde Frantík kolem zahrádky nebo Sibyla, vzpomínka na vlastní rock’n’rollové
začátky. Dobový text Jiřího Černého připomíná dodnes nedoceněnou roli Petra Lutky a písní
Jiřího Zycha, bez jejichž popěvků by folkové „pohádky bez Kašpárků ztěžkly do řinčících, lesklých, nudných rytíren“.
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POP-PUNK

8590233017507
CD / KATEGORIE: mdt
VYŠLO 2006

POP-PUNK

8590233017514
CD / KATEGORIE: mdt
VYŠLO 2008

POP-PUNK

EH0020-2
CD / KATEGORIE: mdt
VYŠLO 2009

POP-PUNK

PVP002-11
CD / KATEGORIE: mdt
VYŠLO 2011

POP-PUNK

PVP008-13
CD / KATEGORIE: mdt
VYŠLO 2013

V distribuci supraphonu
NOVINKY

Rybičky 48 / Adios Embryos!
Oficiální debutové album mladého tria z Kutné Hory je ambiciózním testem muziky velice
české a zároveň snadno zařaditelné do světového kontextu. Album nabízí 13 zvukem vítaně
razantních, ale také silně melodických, refrény k opakování a dobrými slogany opatřených
písniček, při kterých si zahulákají či zaskáčí nejen členové podpódiového fandovského kotle.
Produkční asistence Šťástky z Visáčů, našlápnutý výsledný sound ze Šikýřova hostivařského
studia a řada potenciálních hitů kapely, která fuckt bez přetvářky žije, skládá, hraje a vypadá
přesně tak, jak to teď frčí: tady se zrodily hvězdy!

Rybičky 48 / Amores Perros, voe!
Druhé album mladé kapely, která atakuje to nejzajímavější postavení v českém pop-punku!
Touto deskou basák Kuba, kytarista Petr a bubeník Ondra úspěšně pokračují v linii netriviálně
účinných, rychle zapamatovatelnými refrény opatřených, kompetentně zahraných a o zvukový
krok vpřed natočených songů. Tematicky Rybičky řeší prostě situace ze života. Pokud se pak do,
stylovými slogany vybavených, textů občas vloudí slovo typu p…l, není to samoúčel, leč součást
reality. Z několika studiových hostů vyčnívá Kubův táta, známý jazz a fusion baskytarista Pavel
J. Ryba. Vše ostatní si mládenci zdárně obstarali sami. Krom nástrojů jsou všichni také mocni
zpívání, v Kubově případě většinově a v Ondrově zajímavě doplňkově sólového.

Rybičky 48 / Viva la Revolución
Na třetím albu kapely Rybičky 48 se objevují hlasy známého hitmakera Michala Davida
a mladé rockerky Báry Zemanové. Zajímavým hostem se stala i známá osobnost českého
bigbítu cellista Jaroslav Olin Nejezchleba známý z kapel Njorek, ETC s Vladimírem Mišíkem
nebo Blues Session. Deska se nahrávala, mixovala i masterovala ve studiu Zdeňka Šikýře
v pražské Hostivaři. Hudební režie se ujal Zdeněk Mikeš Mikoška, produkce byla svěřena
opět do rukou Martina Řehoře.

Rybičky 48 / Deska roku
Čtvrtá řadová deska kutnohorské kapely Rybičky 48 obsahuje kromě skladeb v tradičním
pop-punkovém stylu i několik písní ovlivněných jinými hudebními žánry. S prvky nového
hudebního stylu dochází i k přerušení originálního, španělsky znějícího stylu používaného
pro názvy alb. Po Adios Embryos! (2006), Amores Perros, voe! (2008) a Viva la Revolución
(2009) přichází tříčlenná kapela s názvem Deska roku.

Rybičky 48 / Tohle je Rock´n´roll, vy buzny!
V pořadí páté oficiální album skupiny Rybičky 48. Obsahuje 11 nových tracků, ve kterých se
většinou řeší témata, která skupina prožívá. Hudebně se trochu vrací k původní tvorbě, ale
s dospělejšími texty a nadupaným soundem.

NOVINKY
V distribuci supraphonu

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

POP-PUNK

BLKKWOOD00614
CD+DVD / KATEGORIE: MDS
VYŠLO 2014

FILMOVÁ HUDBA

LAJKA2017
2CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM012-0
CD-mp3 / KATEGORIE: flts3
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM264-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
VYCHÁZÍ: 9. 2. 2018

MLUVENÉ SLOVO

TYM266-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

facebook.com/supraphon

Rybičky 48 / G2 Acoustic Stage
Punk-rocková trojice rebelů se předvedla v naprosto odlišeném hávu, než jsou diváci
obvykle zvyklí. Kuba a Petr totiž vyměnili klasické elektrické kytary za španělky. Diváci,
kteří byli hudebníkům na dosah ruky, byli z vystoupení doslova nadšení a kapelu chorálově
doprovázeli. Některé písně zazněly v akustickém aranžmá dokonce poprvé, ale ne naposled.

Various / Lajka – OST
DvojCD písní a filmové hudby s dialogy z loutkového sci-fi filmu Lajka režiséra Aurela Klimta.
Nelehký je život fenky Lajky na periférii ruského velkoměsta. Po svém odchytu je násilně
přeškolena na průkopnici kosmonautiky. Záhy po startu Lajku do vesmíru následuje množství
dalších zvířat překotně vypouštěných z Hustonu a Bajkonuru. Zvířata bloudí vesmírem, až
nakonec za pomoci černé díry šťastně obydlí vzdálenou planetu. Po nedlouhé době jejich
harmonického, nikým nerušeného soužití s místními živočichy k nim však doputuje i první
člověk a harmonický – i ten holý – život zvířat je rázem ohrožen.

Vladimír Čech / Agatha Christie / Deset malých černoušků
Nejznámější detektivka slavné autorky v mistrném podání Vladimíra Čecha. Klasické dílo první
dámy detektivního žánru. V neúprosném rytmu známého popěvku o deseti malých černoušcích
ubývá hostů v luxusním sídle na ostrově, bouří odříznutém od světa. Jakási ďábelská síla žene
podle předem připraveného plánu jednoho po druhém do záhuby, až nezbude žádný. Kam však
zmizel vrah?

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.
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MLUVENÉ SLOVO

TYM268-0
2CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM272-0
2CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM278-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
VYCHÁZÍ: 9. 2. 2018

MLUVENÉ SLOVO

TYM290-0
2CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM297-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS3
JIŽ VYŠLO

V distribuci supraphonu
NOVINKY

Pavel Rímský / Dennis Lehane / Prokletý ostrov
Předloha strhujícího filmu s Leonardem DiCapriem. Píše se rok 1954 a vykonavatel federálního
soudu Teddy Daniels se svým novým spolupracovníkem Chuckem Aulem přijíždějí na ostrov,
kde sídlí nemocnice pro duševně choré zločince. Mají za úkol vyšetřit zmizení několikanásobné
vražedkyně Rachel Solandové, která se nyní volně pohybuje po ostrově, ačkoliv měla být držena
v cele pod stálým dohledem. Když se nad ostrovem přežene smrtící hurikán, nabývá případ
stále temnějších a zlověstných rozměrů. Objevují se známky experimentů, děsivých chirurgických zákroků a smrtelných protitahů, prováděných ve skryté stínové válce. Nikdo z ostrova
nevyvázne bez šrámů, protože v nemocnici není nic takové, jak se zdá být. Temně napsaný
thriller kromě atraktivního děje zároveň nastoluje i mnohem závažnější otázky, mezi něž patří
zneužití osobní moci, vina a trest či smysl spravedlivé odplaty.

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.

Matouš Ruml / Mark Haddon / Podivný případ se psem
Výjimečný příběh o výjimečném světě autistického chlapce. Christopher Boon je patnáctiletý
hoch, který nerozumí lidským citům a nemá rád, když se ho kdokoli dotkne, ale je to mate
matický génius a obdivovatel Sherlocka Holmese. Když jednoho dne najde za plotem zahrady
vidlemi zapíchnutého psa, rozhodne se, že vypátrá pachatele, a mimovolně vyřeší zdánlivě
neřešitelnou krizi manželství svých rodičů. Detektivní novela byla ve Velké Británii zvolena
Knihou roku 2003 v rámci prestižní Whitbreadovy ceny.

Igor Bareš / Michael Dobbs / Dům z karet
Napínavý thriller, který pánům ani dámám ve Westminsteru dlouho nedal spát... Dům z karet
patří k nejlepším politickým thrillerům historie. Vydán byl v roce 1989 a okamžitě se dočkal
obrovského úspěchu u čtenářů i u kritiků. Pojednává o machiavellistickém a bezskrupulózním
politikovi Francisi Urquhartovi, jemuž přestane jeho úloha v britském parlamentu stačit
a rozhodne se zamířit výš: až úplně nahoru, tedy do křesla premiéra. Přestože je to vážený
a alespoň navenek slušný člověk, za svým cílem jde přes mrtvoly. Kniha se dočkala dvou
pokračování a do širšího povědomí se dostala i díky seriálovému zpracování americké
společnosti Netflix, v němž byla hlavní role svěřena Kevinu Spaceymu.

Martin Sláma / Khaled Hosseini / Lovec draků
Afghánistán, 1975: dvanáctiletý Amír zoufale touží po vítězství v místním turnaji papírových
draků a jeho věrný přítel Hasan mu slíbí pomoc. Ani jeden z nich však netuší, že toho
odpoledne potká Hasana neštěstí, které jim oběma změní život navždy. Amírova rodina
po ruské invazi do Afghánistánu uteče do Ameriky, jednoho dne si však Amír uvědomí, že
se do rodné země ovládané Tálibánem musí vrátit, aby našel to jediné, co ve světě nezíská:
vykoupení. Příběh svou opravdovostí zasáhl čtenáře ve více než padesáti zemích světa a stal
se také předlohou úspěšného filmu.

NOVINKY
V distribuci supraphonu
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MLUVENÉ SLOVO

TYM246-0
3CD-MP3 / KATEGORIE: BGT
VYCHÁZÍ: 9. 2. 2018

MLUVENÉ SLOVO

TYM309-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM328-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
VYCHÁZÍ: 9. 2. 2018

MLUVENÉ SLOVO

TYM340-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS3
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM345-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

facebook.com/supraphon

Jan Hyhlík / Vlastimil Vondruška / Husitská epopej V. – Za časů
Ladislava Pohrobka (1450–1460)
Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království.
Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené
rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví neúprosný osud proti sobě. Pátý díl začíná klíčovým
zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky. Doba
klidu končí a rozhoří se domácí válka. Mladý Ladislav Pohrobek dospívá a ujímá se českého
královského trůnu. Jenže záhy umírá a po složitém diplomatickém zápase se novým českým
králem stává Jiří z Poděbrad...

Jan Hyhlík / Vlastimil Vondruška / Znamení Jidáš –
Hříšní lidé Království českého
Na Pražském hradě došlo k neslýchanému zločinu. Přímo v úředním paláci byl jedné noci
zavražděn zemský sudí Dobřej a v jeho těle byla nalezena dýka se satanskými znaky. Král
Přemysl II. Otakar nemá k lidem na svém dvoře důvěru, a proto svěří vyšetřování mladému
Oldřichovi z Chlumu. To se samozřejmě nelíbí zemským úředníkům, zvláště když se začne
proslýchat, že král hodlá bezdězskému správci svěřit vlivný úřad. Pražský purkrabí na vlastní
pěst obviní synovce zavražděného a král mladíka odsoudí k smrti. Jenže Oldřich z Chlumu
má pochybnosti. Co se skrývalo ve ztraceném spise, označeném jako „Jidáš“…?

Jan Hyhlík / Vlastimil Vondruška / Nepohřbený rytíř –
Letopisy královské komory
Zahajující díl nové kriminální řady oblíbeného spisovatele, v níž písař královské komory Jiří
Adam z Dobronína řeší neobvyklé zločiny renesančních Čech a Moravy. V případu Nepohřbený
rytíř musí Jiří objasnit podivnou smrt zemana, který opověděl nepřátelství svému mocnému
sousedovi...

Tomáš Kobr / Ben Aaronovitch / Měsíc nad Soho
Další případ ze světa nejúspěšnějších městských fantasy uplynulého desetiletí! Opět se
ocitáme v Londýně, kde u policie slouží čarodějové a po ulicích se prohánějí zlovolní duchové
či božstva na válečné stezce. Jmenuji se Peter Grant. Ještě nedávno jsem byl obyčejný četnický
zelenáč v řadách londýnské Metropolitní policie. Jedné noci jsem se ale při vyšetřování vraždy
zapletl s duchem, a všiml si mě tak vrchní inspektor Nightingale, poslední čaroděj Anglie.
A tak teď stojím jako člen dvoučlenné speciální policejní jednotky v márnici nad tělem zavražděného jazzmana a snažím se získat z jeho mrtvého těla záznam melodie, důležitou stopu
ve vyšetřování jeho vraždy. To fakt umím. A nejen to. A tak vím, že v Soho řádí vrah, který má
nadpřirozené schopnosti a jedině naše jednotka je schopna ho zastavit.

Jan Kolařík, Kateřina Veselá a Martin Veselý
Allan a Barbara Peasovi / Proč muži neposlouchají
a ženy neumí číst v mapách
Muži a ženy jsou odlišné bytosti. Že je to v dnešní době odvážné tvrzení? Ti, kteří se vzpírají
myšlence, že biologické danosti ovlivňují naše chování, tak často činí s nejlepšími úmysly, neboť
chtějí oponovat sexistickým názorům. Zaměňují však pojmy rovnost a stejnost, označující zcela
odlišné skutečnosti. V této audioknize se dozvíte o vědeckých poznatcích, které potvrzují, že
muži a ženy jsou fyzicky i mentálně hluboce rozdílní. Pomůže vám k tomu, abyste vedli šťast
nější, zdravější a harmoničtější život.
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MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Lucie Bílá
Bílé Vánoce
Lucie Bílé II.

Divadlo
Járy Cimrmana
Kolekce všech 15 her
na 16 LP

Pavel Haas Quartet
B. Giltburg, P. Nikl
Dvořák: Kvintety
opp 81 a 97

Radůza
Studna v poušti

SU6396-1/2

SU6434-1

SU4195-2

RR09

Těžkej Pokondr
Star Boys

Šimek & Grossmann
Komplet 1966–1971

André Navarra
Prague Recordings

Tomáš Klus
a jeho Cílová skupina
Živ je

SU6336-1/2

SU6183-2

SU4229-2

8590233012052

Karel Gott
Zpívá Karel Gott

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

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce 15 her na DVD

SU6377-1/2

SU6125-2

Pavel Haas Quartet
Danjulo Ishizaka
Schubert: Smyčcový
kvartet „Smrt a dívka“,
Kvintet C dur
SU4110-2

Divokej Bill
Tsunami

PhDr. Miroslava
Mašková
Usínání s anděly
24 relaxačních
pohádek

Magdalena Kožená
Cole Porter

SU6375-1/2

SU6421-2

Czech Ensemble
Baroque
Richter:
La Deposizione dalla
croce di Gesú Cristo
SU4204-2

Věra Špinarová
Jednoho dne
se vrátíš
Zlatá kolekce

Zdeněk Svěrák
Povídky
a Nové povídky
Komplet

Pavel Haas Quartet
Smetana: Smyčcové
kvartety

Aneta Langerová
Na vlně radosti
KONCERT

SU6055-2

SU6410-2

SU4172-2

AS001-9

Škwor
Uzavřenej kruh

Svatopluk Beneš
Jirotka: Saturnin

SOČR, Marko Ivanović
Kabeláč: Symfonie
Komplet

František Segrado
V paralelním vesmíru

SU6388-2

SU6429-2

SU4202-2

FMA0001

Tata Bojs & SOČR
Live

František Nepil
Dobrou a ještě
lepší cestu

Zuzana Růžičková
Bach: Cembalové
koncerty

Various
Četníci z Luhačovic

SU6365-1/2

SU6447-2

SU4222-2

ECT264

Olympic
66 NEJ + 1

Jan Werich
Hašek: Osudy
dobrého vojáka
Švejka

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
Smetana: Má vlast

Citron
Citron 1979–2017

SU6328-2

SU6450-2

111208-2

CITRON18-2

Marta Kubišová
Songy a balady

Divadlo S+H
Hurvínkovy
veselé Vánoce

Taťjana Nikolajeva
Pražské nahrávky
1951–1954
Russian Masters

Hradišťan & Jiří Pavlica
Pozdraveno budiž světlo

SU6392-1/2

SU6459-2

SU4216-2

MAM585-2

Dasha
Konečně

Various
Příběhy včelích
medvídků

Česká filharmonie
Manfred Honeck
Martinů: Epos
o Gilgamešovi

Various
Vyprávěj 1. řada

SU6366-2

SU5866-2

SU4225-2

ECT272

ECT181

BRF001-2
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