duben 2018

POP / COUNTRY / ROCK

MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

JAZZ / ALTERNATIVA

foto © Lenka Hatašová
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CENY ANDĚL 2017

facebook.com/supraphon

Gratulujeme Barboře Polákové
k získání Anděla za videoklip
k písni Po válce!
Dva roky po své úspěšné premiéře na cenách Akademie populární hudby
Anděl 2015, kde získala dvě sošky v kategoriích Objev a Píseň roku, se letos
Barbora Poláková znovu zařadila mezi oceněné. Tentokrát si společně s režiséry
Jakubem Machalou a Janem Bartekem odnesla Anděla za nápaditý klip k singlu
Po válce, který byl Českou hudební akademií zvolen jako Videoklip roku. Kromě
toho se Barbora společně se svou doprovodnou kapelou a dětským sborem
představila během večera také naživo, když zazpívala nový singl Vono, který
předznamenal vydání jejího druhého alba ZE.MĚ.
Ceny Anděl jsou hudebními cenami České hudební akademie, které se udílejí
od roku 1991. Tradičně jsou nominováni a oceňováni interpreti v hlavních,
osobnostních a žánrových kategoriích. V roce 2017 došlo ke sloučení tzv. žánrových a velkých cen do jediné události s kategoriemi Skladba roku, Album roku,
Skupina roku, Sólová interpretka a Sólový interpret roku, Objev roku, Videoklip
roku, Síň slávy a dále Folk, Jazz, Elektronika a Alternativa. O vítězích rozhoduje
Česká hudební akademie a speciální žánrové akademie ČHA – porota sestavená
z odborníků zabývajících se současnou českou hudbou.

foto © Kateřina Králová

Barbora Poláková / ZE.MĚ

NOVINKA

Očekávané pokračování veleúspěšného debutu!

SU6389-2

CD / KATEGORIE: FLTS1 / JIŽ VYŠLO
TRACKLIST

2,8,5 / VONO / KDYBY / PO VÁLCE / NA POTOM / SAMI DVA / POĎ SI /
NECHÁPU / MILO II. / TURCI A PRESSA / TĚSNĚ PŘED KONCEM / BACKSTAGE

Dvě ceny Anděl 2015 (v kategorii Objev a Píseň roku), Zlatá i Platinová deska
Supraphonu, třikrát po sobě vyprodaná Malostranská beseda, dvakrát Lucerna
Music Bar, jeden z nejúspěšnějších českých klipů posledních let ke skladbě
Nafrněná – to je ve zkratce eponymní debut Barbory Polákové, který se v době
svého vydání na podzim 2015 zařadil mezi domácí hudební bestsellery. Necelé
tři roky poté přichází populární zpěvačka a herečka s očekávaným druhým
studiovým albem, které předznamenal singl Po válce doprovázený originálně
pojatým videoklipem, který získal cenu České hudební akademie Anděl 2017.
Novinka s mnohoznačným názvem ZE.MĚ vznikla stejně jako debut ve spolupráci
s vyhledávaným producentem Janem P. Muchowem. A právě Muchow společně
s Polákovou a jejím kapelníkem a klávesistou Davidem Hlaváčem jsou těmi, kdo
mají zcela stěžejní podíl na finální podobě alba, jež patří mezi nejzásadnější tituly
letošního jara. Oproti debutu nazpívala tentokrát celé album ve všech dvanácti
písních sama Poláková s drobnou výpomocí sedmičlenného dětského sboru,
který můžete slyšet mimo jiné v novém singlu Vono. Novinkou je rovněž využití
smyčcového orchestru, který u jednotlivých skladeb přispívá k působivé barvitosti
a hloubce. Ostatně důmyslné a pestré aranže jsou společně s (oproti debutu)
větší žánrovou otevřeností jedním z výrazných rozpoznávacích znaků nových
písní. Tím dalším je bezpochyby svébytná poetika Barbory Polákové, která se
vymyká všem kategoriím a na domácí scéně by jen stěží hledala konkurenci.
Nečekaná spojení, hravost, ale i lehkost a civilní samozřejmost, s jakou dvojnásobná laureátka ceny Anděl glosuje svůj vlastní svět i dění kolem nás, jsou
natolik originální a nakažlivé, že řada z nich má potenciál zlidovět podobně jako
hláška z Nafrněné „když se to prsim tě říká, se to prsim tě ví“. Album, které sama
Poláková ve srovnání se svou prvotinou charakterizuje jako „koncepčně ucelenější“, zaujme i grafickým zpracováním. Jeho základem je obraz amerického kreslíře
a ilustrátora Charlese Chaissona, který následně do konečné podoby zpracoval
renomovaný grafik Pavel Fuksa. Pozornější fanoušci na obale najdou řadu odkazů
na texty vybraných písní novinky.

NOVINKY

Ilona Csáková / Pořád jsem to já

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

facebook.com/supraphon

POP / COUNTRY / ROCK

Sympatický návrat skvělé zpěvačky!
Nové album vydává dáma s jedním z nejpodmanivějších hlasů u nás. Název je
symbolický: patnáct písniček podstatou různorodých, ale přitažlivě sjednocených
interpretkou. Je to retrospektiva Iloniny skvělé minulosti, potvrzení zajímavé
současnosti a nadějný posun do budoucnosti. Za většinového doprovodu
Golden Big Band Prague pod taktovkou Petra Soviče se dočkáte ohlédnutí za
Laurou a jejími tygry (49 dní do jara s Martinem Poštou), v nových aranžích si
jistě rádi připomenete Iloninu velkou hitovou éru (Pink, Tornero, Malý vůz, Proč
mě nikdo nemá rád nebo Když zbývá pár slov). Z posledních let je tu silné televizní téma z pera Ondřeje Brzobohatého (Žít, co to dá), výstižná titulní novinka
nebo klasický hit v podobě duetu s Karlem Gottem (Pláč / Crying). Bonusem je
zcela čerstvá skladba Abych byla IN, moderně tanečně s nadhledem komentující
prostředí popu. Ilona Csáková je mimořádná zpěvačka a objevená autorka či
spoluautorka, podpořená big bandem i vlastní malou skupinou. Její bilancování
je nepochybně kvalitní a právem hrdé, pohled dopředu záslužný. V obalu s fotografiemi Lenky Hatašové tak najdete prověřené „to nejlepší“, ale též ambiciózní
náznak příští části kariéry ženy s tajemným altem a příjemným espritem.
TRACKLIST

ŽÍT, CO TO DÁ / POPLETENÁ HOLKA / MALÝ VŮZ (CHARIOT) / BOUŘE /
TORNERO / 49 DNÍ DO JARA / POŘÁD JSEM TO JÁ / NEMUSÍŠ ZŮSTAT /
PLÁČ (CRYING) / PROČ MĚ NIKDO NEMÁ RÁD (I SAY A LITTLE PRAYER) /
RŮŽOVÁ / JEDNO TAJEMSTVÍ (IT HURTS TO SAY GOOD BYE) / NATALIE /
KDYŽ ZBÝVÁ PÁR SLOV (JE T´AIME MOI NON PLUS) / ABYCH BYLA IN

SU6524-2

CD / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 6. 4. 2018

Pražský výběr / Straka v hrsti

POP / COUNTRY / ROCK

Legendární album na 180g vinylu!
Jen málo domácích rockových nebo popových alb má tak pohnutou historii.
Nahrávka z roku 1982 si za tuhé normalizace musela – stejně jako souběžně
zakázaná kapela – dlouho počkat na oficiální šanci. Nezaměnitelně českým
novovlnným nářezem v podání velezkušených muzikantů jsme se sice kochali
na ilegálních kazetách, ale skutečná příležitost přišla až v roce 1988 v podobě
LP firmy Panton. Jen ironická recese nebo nezávazná legrace? Přidejme k tomu
mimořádné instrumentální schopnosti hudebníků s především jazzrockovou
zkušeností. Pánové Michael Kocáb (zpěv, klávesy), Michal Pavlíček (kytara,
baskytara, zpěv), Vilém Čok (baskytara, zpěv) a Jiří Hrubeš (bicí) nebyli z řetězu
utržení teens. Jejich skladby, aranže a pódiové vystupování tedy byly promyšleně až dada, ale také muzikantsky brilantní. Ve spojení s hladce zapadnuvšími
vítaně nonsensovými tématy a rýmy F. R. Čecha vznikl rockový fenomén, jemuž
bolševické obstrukce dodaly protirežimní nádech. Vinylová reedice dokazuje, že
více než pětatřicet let po natočení a rovných třicet od vydání to pořád stojí za
to. Obal ve formátu LP je foto/graficky potřebně ulítlý. Remasteringu Andyho
Laža se dostalo převedení na 180 gramů těžký vinyl. Poslech ukazuje, že na
tohle album Zubatá rozhodně nemá nárok.
TRACKLIST

HRABĚ X / NA VÁCLAVSKYM VÁCLAVÁKU / STRAKA V HRSTI / PRAŽÁKŮM
JE HEJ / MŮJ KONÍČEK / BANGABASAVA / S. O. S. / ZUBATÁ / TANGO
ROPOTÁMO / PROČ JEN JÁ / NÁDRAŽÍ

SU6057-1

LP / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 6. 4. 2018

připomínáme

Pražský
výběr

Straka v hrsti

SU6057-2
CD / KATEGORIE: MDT
VYŠLO 2012
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Písničky TvMiniUni 3:
Mezi hvězdami

POP / COUNTRY / ROCK

Flegy a jeho parta z TvMiniUni potkávají
hudební hvězdy
Již potřetí vychází album s písničkami z populárního televizního pořadu
TvMiniUni. Tentokrát se pod názvem TvMiniUni: Mezi hvězdami dostává
nejenom na písničky oblíbených postav z televizní série, ale vůbec poprvé se
představí i skutečné hvězdy domácí pop music. Malí i velcí posluchači se tak
můžou těšit na Barboru Polákovou, Anetu Langerovou, Vojtěcha Dyka, Kláru
Vytiskovou, Lenku Dusilovou, Xindla X a nebo Mardiho z Vypsané Fixy. Aktuální
třetí pokračování navazuje na úspěch předchozích alb Písniček TvMiniUni:
Flegyho výběr (2014) a Bóďův maglajz (2015). Hudbou k písničkám na toto
album tentokrát přispěla skutečná autorská domácí elita. Mimo výše zmíněných
interpretů se zde objevují zvučná jména jako Jiří Hradil, Marek Doubrava, Jan
Maxián, Beata Hlavenková, David Hlaváč, Dušan Neuwerth, Ondřej Čermák,
Filip Nebřenský a další. Texty písniček napsali scénáristé a spoluautoři pořadu
Janek Jirků, Natálie Preslová, Helena Kebrtová, Jan Hanzlík, Richard Malatinský,
Zdeněk Jecelín, Martin Kolář, Zita Morávková a další. Nazpívali je loutkoherci Jiří
Kohout, Ondřej Nosálek, Jana Kollertová, Anna Schmidtmajerová, Petr Besta
a další. TvMiniUni je zábavně vzdělávací pořad s písničkami pro děti od čtyř let,
který odstartoval na dětském programu České televize ČT :D v září 2013.
Režisérem a spoluautorem pořadu je Janek Jirků (bývalý umělecký šéf divadla
Minor a autor mnoha dětských divadelních představení), jenž ve spolupráci
s výtvarníkem Hynkem Dřízhalem vytvořil z originálních loutek veselý televizní tým. Album nejoblíbenějších písniček z dětského pořadu TvMiniUni: Mezi
hvězdami vydává Česká televize ve spolupráci se Supraphonem a společností
Evolution Films.

SU6530-2

CD / KATEGORIE: MDT / VYCHÁZÍ: 20. 4. 2018

TRACKLIST

připomínáme

Písničky
TvMiniUni 1:
Flegyho
výběr

SU6279-2
CD / KATEGORIE: MDT
VYŠLO 2014

připomínáme

Písničky
TvMiniUni 2:
Bóďův
maglajz

NOVINKY / NOVÉ CENY LP

facebook.com/supraphon

KLÁRA VYTISKOVÁ: PROČ SI LIDI HRAJÍ / STRAŠIDELNÝ SONG / SOUBOJ
PIRÁTŮ / YETTI / BARBORA POLÁKOVÁ: POKLAD PARÁDNIC / O PRINCEZNĚ
RÓZCE A PRINCI JOSÍFKOVI / HALEKAČKA O MEDU / ROBOSONG / ANETA
LANGEROVÁ: NÁLADOVÁ / O PŘITAŽLIVOSTI / O ZAKLETÝCH PRINCEZNÁCH /
VOJTĚCH DYK: CO JE TO LÁSKA / KAM PADAJÍ HVĚZDY? / CHOBOTNICE /
MICHAL „MARDI“ MAREDA: NEHODA / POPELÁŘSKÉ BLUES / DROGA /
LENKA DUSILOVÁ: ZELENÁ / BEUFORTOVA STUPNICE / ZMRZLINÁŘ / XINDL X:
UKOLÉBAVKA, KTERÁ SE VÁM JEN ZDÁ

SU6302-2
CD / KATEGORIE: MDT
VYŠLO 2015

Od 3. dubna 2018 dochází ke změně cenové kategorie
u následujících titulů LP vyrobených v gramáži 180g:
Kat. číslo

Čárový kód	

Titul	Nová kategorie

SU6257-1

099925625719

Michal Prokop a Framus (5) / Kolej yesterday (180g)

FLTS

SU6287-1

099925628710

Karel Kryl / Bratříčku, zavírej vrátka (180g)

FLS

SU6351-1

099925635114

Karel Gott / Vánoce ve zlaté Praze (180g)

FLTS

SU6358-1

099925635817

Vladimír Mišík & ETC... / Jubilejní edice (180g)

FLTS

SU6379-1

099925637910

The Blue Effect / Meditace (180g)

FLTS

SU6392-1

099925639211

Marta Kubišová / Songy a balady (180g)

FLTS

NOVINKY

Jan Werich / Ota Hofman
a Jindřich Polák / Pan Tau

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

facebook.com/supraphon

MLUVENÉ SLOVO

Slavíme výročí narozenin Oty Hofmana,
tvůrce slávy české kinematografie pro děti
Letos v dubnu by se dožil Ota Hofman, autor scénářů k úspěšnému televiznímu
seriálu pro děti Pan Tau, devadesáti let. K tomuto výročí vychází nyní nahrávka
dvou příběhů (Pan Tau přichází a Pan Tau naděluje) na CD. Zvukový záznam
pochází z roku 1971, seriál Pan Tau však sklízel úspěchy již od roku 1966 a do
roku 1988 vzniklo celkem 33 jeho dílů. Princip, na němž stojí úspěch vyprávění,
spočívá v kombinaci reálných, dětem dobře známých situací, do nichž vstupuje
tajemná pohádková bytost, maličký muž s buřinkou, který pomocí jednoho gesta dokáže dělat zázraky. Může proměnit nejen sebe, ale i svět kolem. Nikdy však
nepromluví. Proto získává prostor vypravěč, v tomto případě Jan Werich, který
sám je bonusem navíc. Děj, situovaný do Vánoc, umí Jan Werich sdělit s citem
pro dětského posluchače a podtrhnout každý okamžik, který nabízí humornou
situaci. Jde o důstojnou připomínku díla významného autora scénářů k řadě
dětských filmů Oty Hofmana a zároveň vzpomínku na interpretační mistrovství
Jana Wericha.
REŽIE JINDŘICH POLÁK HUDBA JIŘÍ MALÁSEK, JIŘÍ BAŽANT
A VLASTIMIL HÁLA
CELKOVÝ ČAS: 46 MIN.

SU6462-2

CD / KATEGORIE: MDT / VYCHÁZÍ: 6. 4. 2018

Vladimír Dlouhý a Jiří Lábus
Arabela a Rumburak

MLUVENÉ SLOVO

Legendární pohádkové příběhy z televizní
obrazovky převedené do audioknižní podoby
Již téměř čtyřicet let patří seriál Arabela k nejoblíbenějším pohádkám pro děti
i dospělé. Televizní příběh byl adaptován pro audioknihu a vyprávění se ujal
herec Vladimír Dlouhý, který v seriálu vytvořil roli Petra. Filmové pokračování
seriálu nazvané Rumburak se rovněž dočkalo knižní verze a její četby se ujal
herec Jiří Lábus. Originální nahrávky z roku 2001 vycházejí poprvé společně
na jednom nosiči.
TRACKLIST

ZAČALO TO ZVONEČKEM (JAK PAN MAJER NAŠEL ZVONEČEK – SMRT
MLUVÍCÍHO VLKA – SETKÁNÍ – JEZEVČÍK PUNŤA) / ARABELA PRCHÁ PŘED
RUMBURAKEM (ÚTĚK – PETROVO ZMIZENÍ – ZKÁZA ŘÍŠE POHÁDEK – JENÍČEK
A MAŘENKA – CIVILIZACE SI ŽÁDÁ SVÉ) / ZVONEČKEM TO KONČÍ (HRDLIČKA
ZASAHUJE – ZVONEČKEM TO ZAČALO, ZVONEČKEM TO KONČÍ) / RUMBURAK
SE VRACÍ (MASKOT JMÉNEM FERDA – JSEM ČARODĚJ, MOCNÝ ČARODĚJ – TŘI
SLOVA) / RUMBURAKOVO KOUZLO (DVOJÍ ŽIVOT PANA ŠUBRTA – KRÁKNĚTE
NÁM NĚCO, PANE ŘEDITELI! – KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ)
CELKOVÝ ČAS: 320 MIN.

59564-2

CD-MP3 / KATEGORIE: MDT / VYCHÁZÍ: 20. 4. 2018
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Various / Ondřej Sekora
Ferda, Beruška a Pytlík & Ferda
sporty všeho druhu

MLUVENÉ SLOVO

Plejáda populárních českých herců účinkuje
ve dvou příbězích podle knížek Ondřeje
Sekory o Ferdovi Mravencovi a jeho přátelích
Ilona Svobodová, Jiří Lábus, Naďa Konvalinková, Pavel Trávníček, Ladislav Trojan
a řada dalších se představují v dramatizacích oblíbených knih pro malé i velké
posluchače. V prvním dobrodružství nazvaném „Ferda, Beruška a Pytlík“ se Ferda
seznámí s Beruškou a Broukem Pytlíkem. Znepřátelí si pana Hlemýždě, pak se
ocitne ve vězení a je odsouzen k pětadvaceti ranám na zadeček. V poslední chvíli jej přátelé zachrání a umožní mu odletět na vzducholodi vyrobené mistrem
pavoučkem Poutníčkem. V příběhu „Ferda sporty všeho druhu“ si Ferda a Pytlík
uspořádají sportovní hry a věnují se trénování reprezentantů domácího
mraveniště. Nahrávka z roku 1992 vychází poprvé na CD!
TRACKLIST

FERDA, BERUŠKA A PYTLÍK – 1. ČÁST / FERDA, BERUŠKA A PYTLÍK – 2. ČÁST /
FERDA SPORTY VŠEHO DRUHU – 1. ČÁST / FERDA SPORTY VŠEHO
DRUHU – 2. ČÁST
ÚČINKUJÍ: JIŘÍ LÁBUS, ILONA SVOBODOVÁ, PAVEL TRÁVNÍČEK, MARCEL
VAŠINKA, KAREL AUGUSTA, NAĎA KONVALINKOVÁ, STANISLAV FIŠER,
MIRKO MUSIL A LADISLAV TROJAN
CELKOVÝ ČAS: 109 MIN.

SU6469-2

CD-mp3 / KATEGORIE: MDS / VYCHÁZÍ: 20. 4. 2018

Čhavorenge, Ida Kelarová
Hej Romale / Česká filharmonie,
Marko Ivanović

CROSSOVER
NOVÁ NAHRÁVKA

Romský dětský sbor a Česká filharmonie –
že to nejde dohromady? Přesvědčte se!
„Romským dětem chybí pocit, že jsou ve společnosti vítané. Jejich cesta ven
ze začarovaného kruhu osad a ghett do světa, kde se od nich něco očekává,
mohou si věřit a mohou něco dokázat, je jedna z nejtěžších cest. Sbor Čhavorenge je prostředím, které děti motivuje, aby se nevzdávaly svých snů a aby
šly za naplněním svého životního příběhu.“ S tímto krédem Ida Kelarová již pět
let spolupracuje s Českou filharmonií na projektu, který má romským dětem dát
kýženou naději. Dosavadní bilance? Téměř 40 koncertů v pražském Rudolfinu
(ve spolupráci s Jiřím Bělohlávkem, Alicí Nellis, Marthou Issovou ad.) a dalších
místech ČR a SR, workshopy, ale především ovlivněné životní příběhy desítek
romských dětí a mladých lidí. Ti nacházejí vztah k vlastní kultuře, zažívají pocit sebevědomí a objevují vlastní cestu. Po několika letních pobytech „Romano drom“
(romská cesta) na východním Slovensku a v Čechách se Čhavorenge společně
s Českou filharmonií a řadou hostů pustilo v Rudolfinu do natáčení CD. Z těch
písní, chytlavých, roztančených i hluboce teskných, vyzařuje energie, jež sotva
koho nechá sedět klidně v křesle. Velkoryse vybavený booklet s texty a překlady
písní dokumentuje celý projekt; v bookletu otištěné reflexe dávají naději, že
můžeme žít nejen „vedle sebe“, ale také spolu, a že se můžeme vzájemně
v mnohém inspirovat a učit.
DĚTSKÝ ROMSKÝ SBOR ČHAVORENGE, IDA KELAROVÁ, ČESKÁ FILHARMONIE,
DIRIGENT MARKO IVANOVIĆ. DESIDERIUS DUŽDA – KYTARA, AUTOR PÍSNÍ.
HOSTÉ: LELO NIKA – AKORDEON, IVAN HERÁK – HOUSLE, ONDREJ KRAJŇÁK –
KLAVÍR AD.

SU4246-2

CD / KATEGORIE: FLT / VYCHÁZÍ: 6. 4. 2018

CD ROMSKÝCH PÍSNÍ JAKO VÝSLEDEK SPOLEČNÉHO PROJEKTU ČESKÉ
FILHARMONIE A IDY KELAROVÉ NA PODPORU ROMSKÝCH DĚTÍ Z ČESKÝCH
A SLOVENSKÝCH OSAD, GHETT A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT

NOVINKY

Antonín Dvořák / Moravské
dvojzpěvy / S. Šaturová, M. Cukrová,
P. Nekoranec, V. Spurný

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

facebook.com/supraphon

vážná hudba
NOVÁ NAHRÁVKA

Jediná a jedinečná – kompletní nahrávka
Moravských dvojzpěvů s Dvořákovým klavírem
„Což by se nedalo v dvojzpěvy složit něco domácího, na příklad moravské
písně?“ Tato otázka vyřčená Moravanem Janem Neffem, který už nechtěl se
svou ženou a Dvořákem u klavíru dál omílat německé písně, stála u vzniku
Moravských dvojzpěvů i na počátku Dvořákovy cesty do světa. „Proč ne,
vyhledejte si pěkné texty, ostatní obstarám.“ Když dostal první výběr písní ze
Sušilovy sbírky, rozhodl se z nich vzít pouze texty a opatřit je vlastními nápěvy.
Jakmile se dvojzpěvy dostaly do rukou Brahmsovi (byl členem komise, kterou
Dvořák žádal o státní stipendium), ten je neváhal doporučit svému berlínskému
nakladateli Fritzi Simrockovi „Až si je zahrajete, budete z nich mít radost jako
já, a jako nakladatele Vás zvláště potěší jejich neobvyklý půvab.“ Z podnětu
Simrocka pak zakrátko vznikla čtyřruční verze Slovanských tanců a s nimi
první skladatelův velký mezinárodní úspěch. Ovšem i předkládaná nahrávka
je výjimečná: komplet všech 23 Moravských dvojzpěvů byl pořízen na původní
Dvořákovo křídlo zn. Bösendorfer z roku 1879, jež je chloubou sbírky Muzea
Antonína Dvořáka v Praze. Nahrávky se ujali mladí interpreti s významnými
mezinárodními vavříny, především však s citem pro půvab Dvořákových písní
i pro neopakovatelné barvy skladatelem dotýkaného nástroje.
ANTONÍN DVOŘÁK – MORAVSKÉ DVOJZPĚVY: OP. 20 PRO SOPRÁN A TENOR,
OP. 32, 38 A PÍSNĚ ŽIVOT VOJENSKÝ A NA TEJ NAŠEJ STŘEŠE PRO SOPRÁN A
MEZZOSOPRÁN / ALT

SU4238-2

CD / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 20. 4. 2018

Ivan Moravec
Grieg, Ravel, Prokofjev
Klavírní koncerty

SIMONA ŠATUROVÁ – SOPRÁN, MARKÉTA CUKROVÁ – MEZZOSOPRÁN,
PETR NEKORANEC – TENOR, VOJTĚCH SPURNÝ – KLAVÍR. NAHRÁVKA JE
POŘÍZENA NA PŮVODNÍ KŘÍDLO ANTONÍNA DVOŘÁKA (BÖSENDORFER,
VÍDEŇ 1879) V MUZEU ANTONÍNA DVOŘÁKA V PRAZE.

vážná hudba
živá NAHRÁVKA

Moravcovo neokázalé mistrovství na dosud
nevydaných koncertních nahrávkách
Vysoce ceněná diskografie Ivana Moravce (1930-2015), jedné ze světových
legend klavíru 20. století, pochází z velké části z nahrávacích studií. Díky
rozhlasovým mikrofonům si však můžeme připomenout i některé z jeho
pozoruhodných koncertních výkonů v pražských koncertních síních. Jen
na Pražském jaru vystoupil od roku 1962 dvacetkrát. Prokofjevův I. koncert
na festivalu zazněl v květnu 1967 a zachycuje jeden z vrcholných i posledních
snímků Karla Ančerla s Českou filharmonií před jeho odchodem do Toronta.
Ravel z května 1974 – další nezapomenutelný zážitek a bezesporu jedna
z Moravcových nejlepších ravelovských kreací vůbec. Všechny tři nahrávky zde
vycházejí poprvé, v případě Griegova koncertu z prosince 1984 jde dokonce
o Mistrův jediný vydaný záznam tohoto díla. Mikrofony zachycují Ivana Moravce
ve vrcholné formě, s romantickým rozmachem, s pregnancí a dravostí i jemně
nuancovanou barevností, vždy však hluboko ponořeného do substance interpretovaného díla. Supraphon tak doplňuje již existující Moravcovu diskografii
o další nečekané skvosty z rozhlasového archivu – jistě k velké radosti všech
jeho obdivovatelů.
DOSUD NEVYDANÉ ŽIVÉ NAHRÁVKY Z ARCHIVU ČESKÉHO ROZHLASU:
EDVARD GRIEG – KLAVÍRNÍ KONCERT A MOLL OP. 16 (1868), MAURICE RAVEL –
KLAVÍRNÍ KONCERT G DUR (1931), SERGEJ PROKOFJEV – KLAVÍRNÍ KONCERT
Č. 1 DES DUR OP. 10 (1912)

SU4245-2

CD / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 20. 4. 2018

IVAN MORAVEC – KLAVÍR. ČESKÁ FILHARMONIE / KAREL ANČERL
(PROKOFJEV), JURIJ SIMONOV (RAVEL). SYMFONICKÝ ORCHESTR
HL. M. PRAHY FOK / MIKLÓS ERDÉLYI (GRIEG)
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KAMPAŇ
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U příležitosti 110. výročí narození Karla Ančerla jsme pro vás připravili
kampaň se slevou 30% z VOC na uvedené tituly řady Ančerl Gold Edition,
a to v období od 3. do 30. dubna 2018.
Kat. číslo	

Čárový kód	

Interpret	

Titul	

Formát	 Kategorie

SU3661-2

099925366124

ČF / Karel Ančerl

1 / Smetana: Má vlast

CD

BGT

SU3662-2

099925366223

ČF / Karel Ančerl

2 / Dvořák: Symfonie č. 9, V přírodě, Othello

CD

BGT

SU3663-2

099925366322

Suk / ČF / Karel Ančerl

3 / Mendelssohn-Bartholdy, Bruch, Berg: Houslové koncerty

CD

BGT

SU3664-2

099925366421

ČF / Karel Ančerl

4 / Musorgskij / Borodin / Rimskij-Korsakov

CD

BGT

SU3665-2

099925366520

ČF / Karel Ančerl

5 / Stravinskij: Petruška, Svěcení jara

CD

BGT

SU3666-2

099925366629

ČF / Karel Ančerl

6 / Mahler: Symfonie č. 1 / Strauss: Enšpíglova šibalství

CD

BGT

SU3667-2

099925366728

Sólisté / PFS / ČF / Karel Ančerl

7 / Janáček: Glagolská mše, Taras Bulba

CD

BGT

SU3668-2

099925366827

Suk / ČF / Karel Ančerl

8 / Dvořák: Houslový koncert, Romance / Suk: Fantazie

CD

BGT

SU3670-2

099925367022

Richter / Baloghová / FOK / ČF / Karel Ančerl

10 / Prokofjev: Symfonie č. 1, Klavírní koncerty č. 1 a 2

CD

BGT

SU3671-2

099925367121

ČF / Karel Ančerl

11 / Kabeláč: Mysterium času / Hanuš: Koncertantní symfonie CD

BGT

SU3672-2

099925367220

Páleníček / sólisté / PFS / KDS / ČF / Karel Ančerl

12 / Martinů: Klavírní koncert č. 3, Kytice

CD

BGT

SU3673-2

099925367329

Sólisté / ČPS / ČF / Karel Ančerl

13 / Dvořák: Rekviem

2CD

BGT

SU3674-2

099925367428

Sólisté / PFS / ČF / Karel Ančerl

14 / Stravinsky: Oidipus Rex, Žalmová symfonie

CD

BGT

SU3675-2

099925367527

Then-Bergh / ČF / Karel Ančerl

15 / Brahms: Klavírní koncert, Tragická předehra

CD

BGT

SU3676-2

099925367626

ČF / Karel Ančerl

16 / Prokofjev: Romeo a Julie, Péťa a vlk

CD

BGT

SU3677-2

099925367725

Händelová / Gertler / ČF / Karel Ančerl

17 / Ravel / Lalo / Hartmann

CD

BGT

SU3679-2

099925367923

ČF / Karel Ančerl

19 / Dvořák: Symfonie č. 6, Můj domov, Husitská, Karneval

CD

BGT

SU3680-2

099925368029

Richter / ČF / Karel Ančerl

20 / Čajkovskij: Klavírní koncert b moll, Italské capriccio

CD

BGT

SU3681-2

099925368128

Sólisté / ČPS / ČF / Karel Ančerl

21 / Vycpálek: České requiem / Mácha: Variace pro orchestr

2CD

BGT

SU3682-2

099925368227

Gertler / Bernáthová / ČF / Karel Ančerl

22 / Bartók: Houslový koncert, Klavírní koncert

CD

BGT

SU3683-2

099925368326

ČF / Karel Ančerl

23 / Šostakovič: Symfonie č. 7

CD

BGT

SU3684-2

099925368425

ČF / Karel Ančerl

24 / Janáček: Sinfonietta / Martinů: Fresky

CD

BGT

SU3685-2

099925368524

Páleníček / Oistrach / ČF / Karel Ančerl

25 / Beethoven: Symfonie č. 5, Klavírní koncert, Romance

CD

BGT

SU3686-2

099925368623

Karlovský / ČF / Karel Ančerl

26 / Bartók: Koncert pro orchestr, Violový koncert

CD

BGT

SU3687-2

099925368722

Navarra / ČF / Karel Ančerl

27 / Bloch / Schumann / Respighi

CD

BGT

SU3689-2

099925368920

ČF / Karel Ančerl

29 / Předehry (Mozart, Beethoven, Wagner, Smetana…)

CD

BGT

SU3690-2

099925369026

Gertler / Tortelier / Jemelík / ČF / Karel Ančerl

30 / Hindemith: Koncerty / Bořkovec: Klavírní koncert

CD

BGT

SU3691-2

099925369125

Suk / Navarra / ČF / Karel Ančerl

31 / Brahms: Dvojkoncert, Symfonie č. 2

CD

BGT

SU3692-2

099925369224

Sólisté / PFS / ČF / Karel Ančerl

32 / Stravinskij: Svatba (Les Noces), Kantáta, Mše

CD

BGT

SU3693-2

099925369323

ČF / Karel Ančerl

33 / Mahler: Symfonie č. 9

CD

BGT

SU3694-2

099925369422

ČF / Karel Ančerl

34 / Martinů: Symfonie č. 5 a 6, Památník Lidicím

CD

BGT

SU3695-2

099925369521

Sólisté / PFS / ČF / Karel Ančerl

35 / Vycpálek: Kantáta / Ostrčil: Suita c moll

CD

BGT

SU3696-2

099925369620

Soukupová / Navarra / PFS / ČF / Karel Ančerl

36 / Prokofjev: Alexandr Něvský, Violoncellový koncert

CD

BGT

SU3697-2

099925369729

Bidlo / ČF / Karel Ančerl

37 / Krejčí: Symfonie č. 2 / Pauer: Fagotový koncert

CD

BGT

SU3698-2

099925369828

Czerny-Stefanska / Steurer / Štefek / ČF / Karel Ančerl

38 / Mozart: Klavírní koncert, Hornový koncert

CD

BGT

SU3699-2

099925369927

ČF / Karel Ančerl

39 / Šostakovič: Symfonie č. 1 a 5

CD

BGT

SU3700-2

099925370022

ČF / Karel Ančerl

40 / Burghauser: Sedm reliéfů / Dobiáš: Symfonie č. 2

CD

BGT

SU3701-2

099925370121

ČF / Karel Ančerl

41 / Hanuš: Sůl nad zlato, Symfonie č. 2

CD

BGT

SU3702-2

099925370220

Karlovský / Sádlo / ČF / Karel Ančerl

42 / Liszt / Bárta / Šostakovič

CD

BGT
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Od dubna nově v distribuci Supraphonu
Od 3. dubna 2018 se součástí naší distribuční nabídky stává kompletní katalog firmy
Radioservis a.s. Více než 300 titulů zahrnuje ve formátech CD/CD-MP3 především mluvené
slovo, ale také vážnou hudbu, pop či crossover. Kvalita archivních i nových rozhlasových
nahrávek je zárukou obchodní atraktivity: nepřehlédněte a nepřeslechněte!

FILM / SERIÁL / TV

ECT291
DVD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

Various / Nejlepší přítel
Výpravná pohádka o lásce, štěstí a věrném kamarádství, jehož pouta nedokáží zpřetrhat ani
mocnosti pekelné. Čert Matěj musí za trest plnit chudému mládenci Ondrovi všechna přání,
dokud mu sám neřekne, že je úplně šťastný. Ale lze takového štěstí vůbec dosáhnout?
I peklo o tom pochybuje a zdá se, že oprávněně…
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ /
ANGLICKÉ TITULKY / 98 MINUT

FILM / SERIÁL / TV

ECT292
DVD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

Various / Marie Terezie
Výpravná koprodukční minisérie inspirovaná strhujícím a vášní protkaným životem významné
evropské panovnice, moudré a vzdělané císařovny, která výrazně ovlivnila život našich předků
a tedy i náš. Je možné skloubit lásku a moc? Marie Terezie se o to pokusí – prosadí si svatbu
s milovaným Františkem Štěpánem, zdědí po otci trůn a následně zjistí, že pro okolní velmoci
znamená žena na trůnu pouze příležitost, jak si z oslabené říše urvat kus pro sebe…
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 200 MINUT

FILM / SERIÁL / TV

ECT294
2DVD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

Various / Vzteklina
Přestože se vzteklina v České republice běžně nevyskytuje, objevují se náhle poblíž jedné
z šumavských vesnic nakažená zvířata. Mladý virolog Pavel Rogl má za úkol zmapovat situaci,
dohlédnout na vakcinaci a nalézt příčinu nákazy. Je také pověřený vypracováním odborného
posudku pro tým kriminalistů, kteří vyšetřují záhadnou dvojnásobnou vraždu. Nelze totiž vyloučit, že vražedné běsnění má spojitost s nákazou. Je tedy vrahem člověk, nebo uprchlá velká
šelma?
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 342 MINUT

FILM / SERIÁL / TV

ECT295
4DVD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

Various / Hříšní lidé Města pražského
Legendární kriminální seriál v remasterované verzi z dob, kdy svět byl ještě černobílý
a policisté znali snad všechny kasaře a kapsáře ve svém rajonu jménem. „Buď jsou v tom
peníze, nebo ženská, pánové,“ prohlásí na začátku každého vyšetřování policejní rada Vacátko
k inspektorům Brůžkovi, Mrázkovi a Boušemu a má vždycky pravdu. Slavná mordparta
z pražské „čtyřky“ bojuje s podsvětím a jsou v patách nejen malým zlodějíčkům, vrahům,
ale i podvodníkům světového formátu!
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JAZZ

8594159980334
LP / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

folk

LRR001-2
CD / KATEGORIE: BGS
JIŽ VYŠLO

world music

MAM596-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

alternativa

MAM751-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

ROCK

JINYBREH016-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

V distribuci supraphonu
NOVINKY

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 LP 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.

Lucie Redlová / Otázky
Novými písněmi shromážděnými na EP Otázky se písničkářka a multiinstrumentalistka
Lucie Redlová rozhodla rázně vypořádat s krizí středního věku. Spolu se svými doprovodnými hráči – baskytaristou Ivanem Trpíkem, bubeníkem Milanem Kratochvílem a hostujícím
pianistou Pavlem Sotoniakem – natočila tři skladby o vztazích partnerských a především
rodinných, o nejistotě i odpuštění. EP Otázky obsahuje stejnojmennou píseň Otázky, Až
uzamkneme nebe a Vzpomínej zlehka, s texty Iva Cicvárka, Švanci a Radky Rubiliny. Album
produkoval a míchal Tomáš Neuwerth ve studiu Animan, jenž na album také dohrál další
nástroje a nazpíval sbory. Lucie Redlová stála u zrodu valašskomeziříčské folkrockové kapely Docuku, na kontě má spolupráci se skupinami Žamboši, Traband, Květy nebo s Beatou Bocek, s níž
také občas vystupovala společně s Jitkou Šuranskou v projektu MDŽ – Muzikantky, dámy, ženy.

BraAgas / O ptácích a rybách
Kapela BraAgas je známá jako dámská kapela skvěle interpretující lidovou hudbu z celé Evropy
za použití nejrůznějších etnických a historických nástrojů. Skupina na novém, v pořadí již šestém albu velmi mile překvapila, a to znamenitými úpravami moravských lidových písní. Album
obsahuje 13 nahrávek většinou méně známých písní, pouze dvě písničky Husičky a Brodil Janík
koně patří mezi často interpretované písně. Charakteristický rukopis BraAgas je i na moravských
lidovkách velmi patrný, a to především v síle ženských vokálů a využití originálních historických
nástrojů jako je nyckelharpa, cistra, dudy nebo šalmaje. Skupina patřící ke špičce domácí scény
world music získala ceny Anděl 2009 v kategorii World music za CD Tapas a Anděl 2014 za
Yallah!, hrála na Rainforest World Music festivalu na malajském Borneu, na festivalu Sur Jahan
v Indii a mnoha world music a historických akcích doma i v zahraničí.

Peter Cmorik & Marek Wolf / K výškam...
Známý slovenský zpěvák Peter Cmorik a osobitý kytarista Marek Wolf vytvořili nevšední
autorský projekt spojující jazyk hudební alternativy s prvky world music, rocku a neofolku.
Ovocem jejich spolupráce je koncepční studiové album K výškam..., které vyšlo v březnu
2018 v brněnském vydavatelství Indies Happy Trails. Při této příležitosti hudebníci absolvují
krátké klubové turné po Slovensku, na kterém bude album uvedeno do života slavnostním
křtem. Kompilace se skládá z devíti původních, slovensky zpívaných skladeb, přičemž jednu
z nich – Druhé leto – dvojice zpřístupnila v předstihu v květnu 2017 jako singl.

Pedopat / V uspěchaný době
Návrat jako z pohádky! Čtyři muzikanti se po více než 30 letech znovu setkali. Mezitím stačili
založit a hrát ve skupinách Nerez, Arakain a Krausberry. Zdeněk Vřešťál, Ruda Rožďalovský
a Václav Svojtka jsou také hlavními autory a zpěváky crazy-rockové skupiny Pedopat, což je
zkratka pro Pražský Estrádní Disko Orchestr Písní A Tanců. Poslechněte si trochu jiné písně
autora největších hitů Nerez a Neřež, producenta alb Jarka Nohavici a Marie Rottrové Zdeňka
Vřešťála. Pedopat je tady.
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V distribuci supraphonu

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

INDIE-POP

TRZ019
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

INDIE-ROCK

TRZ020
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

INDIE-ROCK

TRZ022
CD / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 13. 4. 2018

PSYCHOBILLY

PH224-2
CD / KATEGORIE: FLT
již vyšlo

PH224-1
LP / KATEGORIE: FLT
již vyšlo

facebook.com/supraphon

ILLE / Pohádky
Pražská čtveřice okolo zpěvačky Olgy Königové po úspěšném debutu Ve tvý skříni přichází
s očekávaným druhým albem nazvaným Pohádky, které vychází pod producentským dohledem
Dušana Neuwertha. Výtvarného konceptu se ujala přední česká výtvarnice Eliška Podzimková,
dva texty napsal také spisovatel Jaroslav Rudiš. První deska ILLE sklidila velký úspěch u fanoušků i kritiky. Musicserver ji vyhlásil nejlepší českou deskou roku 2013 a kromě nominací na cenu
hudební kritiky Apollo sklidili ILLE také nejvíce nominací ze všech umělců na ceny Anděl v roce
2014. Olga mezitím stihla zpívat v Kašpárkovi v rohlíku, nazpívat superúspěšný duet s Xindlem
X „V blbým věku“ a duet „Na rozcestí“ s Michalem Hrůzou. Kromě Olgy ILLE tvoří kytaristé
Marek Svoboda a A.m. Almela a bubeník Petr Odstrčil, známí ze spolupráce s řadou jiných
výrazných hudebníků včetně Anety Langerové, Mekyho Žbirky, Bratrů Orffů nebo Kafka Bandu.
V deseti písních ústřední téma zůstalo. ILLE pořád lehce surrealisticky zpívají o vztazích. Nadhled
i odvaha se odráží v aranžích a mírně našláplejším tempu oproti debutu. Na natáčení si tentokrát pozvali několik hostů. Ve filozoficky laděných Dnech použili foukací harmoniku Martina
Tomáška, klávesy do písně o osobním kopci natočil Andy Čermák z kapely Sunflower Caravan
a skladbu Na druhé straně obohatil houslemi Adam Pakosta. Album podpořilo Radio 1,
Fullmoon magazín a vychází na domácím labelu Tranzistor.

Vees / No Way Back
Po šesti letech představuje suverénní indie rockové trio epické album s příznačným názvem
No Way Back. Vytvořili k němu videoklip ve stylu vyvražďovacích hororů. Jihočeské trio Vees
patří mezi matadory české nezávislé rock‘n‘rollové scény. Jejich debutové album Foe Dry, které
vyšlo v roce 2012, skvěle přijali jak fanoušci, tak odborná veřejnost. Ve stejném roce zvítězili
v kategorii Cena diváků v přehlídce Český Tučňák. V roce 2013 následovalo EP Golden Preview,
ke kterému kapela uspořádala turné po velkých českých klubech. Na něj pak navazovaly prestižní festivaly Grape, Colours of Ostrava a další. V současnosti je kapela řazena ke špičce tuzemské
indie rockové scény a její suverénní a živelný koncertní projev je toho důkazem. Skupinu Vees
tvoří basák a zpěvák Jan Bernard Vaněček, bubeník František Vácha a kytarista a zpěvák Matěj
Vodička. Desku charakterizují osobní texty, písně o ženách i chaosu světa i vícehlasy. Album
kapela nahrála ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice a ve studiu Golden Hive Prague.
O mix a mastering se postaral Michal Šťastný alias „Amák“ známý například ze skupiny Sunshine či ze spolupráce se skupinou Killing Joke a mnoha dalšími.

dalekko / Hudba budoucnosti
Pražská indie rocková kapela dalekko vydává své druhé album s názvem Hudba budoucnosti.
Album vychází pod značkou Tranzistor tři roky od vydání debutu Neběžel jsem tudy? Ten byl
v roce 2015 příznivě přijat kritikou i posluchači a pomohl kapele například k finále soutěže
Startér Radia Wave, k nominaci na cenu Vinyla za objev roku nebo ke koncertům na festivalech
Colours of Ostrava nebo Pohoda. Původně dvoučlenný studiový projekt producenta a klávesisty
Džiana Babana a zpěváka a kytaristy Pavla Sajnera se rozrostl na pětičlennou kapelu. Hudba
budoucnosti byla v této sestavě natáčena v několika pražských studiích a masteroval ji dvorní
spolupracovník kapely, britský producent Floyde Spenders.

The Rocket Dogz / Bad Blood
Taky vás máma varovala, ať se nechytíte špatný party? Je pozdě. The Rocket Dogz přináší
rovnou tu nejhorší partu ze všech a my vám garantujeme, že se vám v ní bude setsakramentsky
líbit. Bad Blood, čtvrtá řadová deska a 13 hitů rychlejších a nakažlivějších než kdy dřív. Čekali
jste songy o příšerách a zombiích? To jste na omylu. Opak je totiž pravdou. Nedělní bolehlav,
sado maso hrátky za poslechu Bee Gees a žvásty nalitýho dědka totiž můžou bejt daleko větší
utrpení než kousnutí od uslintanýho upíra. Láska, sex a jiný násilí, tuny pomády, litry chlastu,
pot, krev, slzy a jedno nečekaný probuzení v márnici, ale hlavně spousta srandy! Všechna tahle
nádhera vyzrcadlená v oldschoolovejch rock´n´rollovejch rytmech, stejně tak jako v nadupanym
psychobilly nářezu. K tomu přičtěte všudypřítomný cvakán pekelnýho kontrabasu a nevídaný
žánrový přesah. Přesně tohle dělá z desky Bad Blood návykovej koktejl, kterej si budete
objednávat donekonečna, ale nikdy se vám z něj nezvedne kýbl. Psychobilly je u nás stále
populárnější a The Rocket Dogz jsou důkazem, že i u nás máme kapely, které bez problémů
obstojí ve srovnání se světem.

11

12

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

facebook.com/supraphon

folk

G181212
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

ROCK

G181222
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

G181232
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

world music

8590233019143
CD / KATEGORIE: FLT
VYCHÁZÍ: 20. 4. 2018

POP

8590233019129
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

V distribuci supraphonu
NOVINKY

Karel Vepřek / Blázen jsem ve své vsi
Nejnovější album písničkáře Karla Vepřeka obsahuje čtrnáct zhudebněných básní Bohuslava
Reynka s motivy přírody, křesťanské spirituality a básníkovy pokorné lásky k Bohu a životu.
Karel Vepřek se věnuje Reynkovu básnickému dílu už dvě desetiletí, poprvé z nich však
poskládal celou desku. Hudební stránky alba se ujala aranžérka a violoncellistka Dorota
Barová spolu s Marcelem Bártou a Jakubem Vejnarem.

Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl, Něžná noc / Tak se věci mají
Druhé album Blanky Šrůmové a Jana Sahary Hedla obsahuje deset nových písní, vzniklých
pokračující spoluprací obou legendárních hudebních osobností (Tichá dohoda, Precedens).
Oproti první desce Neměj strach, kterou časopis Rock & Pop ocenil jako Album roku 2016
a která byla nominována i na žánrové ceny Anděl, se nové album Tak se věci mají posunulo
rockovějším směrem a chvílemi experimentuje s novými polohami až do stylu country.
Pestrost, spád, typické saharovské texty a dva ideálně se doplňující hlasy se již staly snadno
rozpoznatelnou známkou formace Něžná noc. Album vychází v rámci programu OSA Partner
a s mediální podporou Radia Beat.

Zdeněk Mahler / ...k české národní povaze
Hodinové zamyšlení známého spisovatele a publicisty Zdeňka Mahlera o tom, jaké jsou rysy
naší národní povahy a jaké nejsou. Promyšlené a přesvědčivé úvahy o tom, proč se domnívá,
že povaha naše a celého národa je právě taková, jaká je. Nahrávka vznikla před šestadvaceti lety,
ale aktuálně promlouvá také k dnešku. Svět se mezitím zmenšil a zrychlil, základní kameny naší
civilizace, jako jsou kritické myšlení, pracovitost, vzdělání, odvaha a pomoc bližnímu, jsou však
stále platné. Mahlerova esej, vkusně a kultivovaně prezentovaná samotným autorem, nabízí
mnoho impulsů k přemýšlení, podněty k sebereflexi a k hlubším úvahám o sobě samém
i o lidech a světě kolem nás.

Caravana Banda / Mezihra
Na český trh vstupuje album Mezihra, debutové album polsko-české superskupiny
Caravana Banda, na němž Magda Navarette a Tomáš Průša mapují svoji cestu od fascinace
vášní flamenka a drajvem balkánských dechovek k vlastním středoevropským kořenům.
Původní tvorbu doplňují originální úpravy polských lidových písní a vybrané skladby
z jihoevropských regionů. Na albu se zpívá mnoha jazyky, chytlavé taneční melodie se
zaryjí pod kůži po prvním poslechu, zároveň si však posluchač přijde na porci skutečných
emocí v naprosto syrové a pravdivé interpretaci. Kapela má nezaměnitelný zvuk, tvořený
čtyřmi dechy, flamenkovou kytarou a perkusemi.

Michal Kindl / Barvy
Nový objev české hudební scény zpěvák a textař Michal Kindl vydává své první debutové
album Barvy, na kterém se podílel společně s producentem Alešem Zenklem.
„Chci posluchačům představit můj vlastní svět, který vnímám jiným, barevným pohledem“.
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MLUVENÉ SLOVO

TYM298-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM310-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM329-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM314-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM318-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

facebook.com/supraphon

Lucie Pernetová / Jacqueline Wilsonová / Vadí nevadí
Moje šťastné číslo je: 7. Tak proč mě neadoptovala nějaká fantasticky bohatá rodina, když mi
bylo sedm? Moje oblíbená barva je: krvavě rudá, takže bacha na mě, cha cha. Můj nejlepší
kamarád je: hm, měla jsem jich hroznou spoustu, ale Luisa odešla s Justinou a teď momentálně
žádnou kamarádku nemám. Tracy Beakerová žije v dětském domově a čeká, až se pro ni vrátí
její fantastická máma a odveze ji svým fárem někam hodně daleko. Mezitím putuje mezi různými pěstouny a její sociální pracovnice Bess (co je dotěrná jak pes) z ní šediví. Bess daruje Tracy
deník, do kterého má zaznamenávat příhody ze svého života a Tracy zjišťuje, že ji to docela baví.
A tak když jednoho dne zavítá do dětského domova skutečná spisovatelka Mandy, Tracy se
s ní rychle spřátelí. A nepřeje si nic jiného, než aby se jí Mandy ujala... Držte si klobouky a dejte
sbohem nudě, Tracy Beakerová je tady!

Jan Hyhlík / Vlastimil Vondruška
Tajemství abatyše z Assisi – Hříšní lidé Království českého
Pouť ke svatému Jakubovi do Compostely patří k vrcholným projevům křesťanské zbožnosti.
Oldřicha z Chlumu dosud plně zaměstnávaly světské starosti, ale král Přemysl II. Otakar nařídí,
aby jeho prokurátor byl členem družiny, která na zbožné pouti doprovodí jeho tetu abatyši
Anežku. Ještě než výprava překročí hranice království, dojde k první vraždě. V blízkosti poutníků
se začínají pohybovat papežovi vyslanci, tajemní templáři i zvědové francouzského krále.
A tehdy se Anežka Oldřichovi přizná, že k pouti ji nevedly jen zbožné úmysly. Před svou smrtí
jí slovutná Klára z Assisi napsala o znepokojivém podezření. Návrat odmítá, a tak malá družina
pokračuje v cestě za tajemstvím, jehož odhalení musí mnozí vykoupit svou krví.

Jan Hyhlík / Vlastimil Vondruška
Velhartické pastorále – Letopisy královské komory
Druhý díl nové kriminální řady oblíbeného spisovatele, v níž písař královské komory Jiří
Adam z Dobronína řeší neobvyklé zločiny renesančních Čech a Moravy. Tentokrát zavede
Jiřího Adama případ na hrad Velhartice, kde byly v časech krále Jiřího z Poděbrad na čas
uloženy české korunovační klenoty. A jak se zdá, v oné době se stalo něco, co ještě po
desetiletích vede zasvěcené k tomu, aby vraždili...

Eva Novotná, Jan Kolařík / Sophie Hannah / Pusinka
Je to noční můra každé matky... Jen na pár hodin si Alice Fancourtová odskočila od dvoutýdenního miminka a starost o malou Florence svěřila svému manželovi. Jakmile však po návratu
vstoupí do dětského pokoje, jako by se propadla do zlého snu. Trvá na tom, že dítě, které leží
v postýlce, není její dcera. Manžel David tvrdí, že Alice buď lže, nebo se dočista zbláznila. Jenže
Alice ví, že musí policii přesvědčit o své pravdě, než bude příliš pozdě…

Dana Syslová / Betty MacDonaldová / Paní Láryfáry
Koho by občas nepotrápila nimravka nebo mlátilka, že? Naštěstí je tu paní Láryfáry, kouzelná přítelkyně všech rošťáků! Paní Láryfáry je docela maličká, na zádech má hrb a voní po
vanilkových rohlíčcích. Bydlí v domku postaveném vzhůru nohama se svým psem Darebou
a kočkou Ťapkou a všechny děti ji moc rády navštěvují. Kluci hledají na zahradě poklad, co
tu zakopal její nebožtík manžel – pirát a holčičky si zkoušejí její parádní převleky a pěstují na
záhonech květiny. Nejen že si paní Láryfáry s dětmi rozumí mnohem víc než s dospělými, ale
zná taky protilék na spoustu jejich zvláštních neduhů, které přidělávají rodičům vrásky na čele.
A tak jí maminky brzy začnou volat, aby se poradily, jak léčit dětské nemoci jako hubatida,
lakomice, ještěchvilkína nebo čurbesajda. Paní Láryfáry ale nerozdává kouzelné pilulky, kdepak.
Zná spoustu chytrých rad a legračních návodů, díky kterým se děti vyléčí samy a rády.

13

14

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

facebook.com/supraphon

POP / SWING

JV012018
CD / KATEGORIE: FLL
JIŽ VYŠLO

POP

912893-2
3CD / KATEGORIE: MDS5
JIŽ VYŠLO

PUNK-ROCK

NASROT0006-2
3CD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

PUNK-ROCK

NASROT0005-2
2CD / KATEGORIE: BGT
VYŠLO 2015

PUNK-ROCK

NASROT0001-2
CD / KATEGORIE: MDT
VYŠLO 2009

V distribuci supraphonu
NOVINKY

Eva Pilarová / Pilarka a přátelé
Eva Pilarová vydává po pěti letech nové album s názvem Pilarka a přátelé. Album obsahuje
celkem dvanáct skladeb. Poprvé v historii Eva přezpívala duet s Karlem Gottem Dotýkat se
hvězd, a to po 54 letech a opět právě s ním. Dalším takovým duetem je Rozhoupej zvony
s Alešem Cibulkou, který původně Eva nazpívala s Jaromírem Mayerem v roce 1969. Novinkou
je zde duet Montiho čardáš s Vojtou Dykem, duety Pták Fénix s Josefem Voltrem, Řeka
s Tomášem Ringelem, duet Tak zpívej dál s tanečníkem Janem Onderem a velkým překvapením
je i skladba Brno s rapperem El Nino, kde si Eva zavzpomínala na své mládí, které zde prožila.
Celé album se nese v duchu swingu a velkých popových balad, skladeb, které pro Evu napsali
její osvědčení autoři Jiří Jay Jelínek, Roman Šandor a Vít Fiala. Příjemný zvuk celého alba nám
dává opravdu skvělý zážitek. Eva Pilarová dokazuje, že má svým nezaměnitelným hlasem
a svými písněmi stále co nabídnout.

Various / Antológia slovenskej populárnej hudby +77
Po příznivém přijetí Antológie slovenskej populárnej hudby přichází edice +77 k Antológii,
která rozšiřuje původní výběr 238 písní o dalších 77 děl našich autorů z období prvních let
existence slovenské populární hudby. Záměrem Antológie bylo prezentovat základní stavební
kameny tohoto žánru na Slovensku. Při sestavování Antológie bylo třeba vybrat nejen písně,
které si získaly širokou popularitu, ale i ty, které znamenaly v daném období jistý progres
i z hlediska celkového vývoje tohoto žánru ve světě. Edice +77 k Antológii nemá ambici
přinášet nová historická fakta. Jinak je to s písněmi. První roky slovenské moderní populární
hudby byly poznamenané kvantitativně velmi skromnou tvorbou. Hodně z ní se dostalo do
základního projektu Antológie, takže je jen přirozené, že rozšiřování výběru v tomto projektu
začíná až rokem 1939, kdy počet nových písní značně narostl. Na jejich tvorbě se podíleli další
autoři i zpěváci, kterým je také třeba věnovat náležitou pozornost.

Našrot / Back to the Past
Skupina Našrot vznikla v roce 1988 a ihned se prodrala na výsluní zájmu neukojených punkových fanoušků svým ostrým až devastačním projevem. Po roce 1989 začal Našrot vydávat desky
s ostrou muzikou a texty zpočátku českými, později anglickými. A jestliže počátky byly jasně
punkové, pak vývoj nasměroval kapelu k tvrdšímu hardcore a crossoveru. Specialitou Našrotu se
brzy stalo přetavení jedné pecky slavné kapely na každé desce (Who, Led Zeppelin) – někdy až
k nepoznání. Časem skupina získala jistotu a vyhranost a její alba energii a sílu. Našrot koncertuje stále, byť v daleko menší míře než „za mlada“. Ale je to pořád velká energie, kterou stojí
za to zažít. Během třiceti let vydal Našrot 8 řadových alb u různých vydavatelských značek plus
jedno unikátní unplugged 2CD. Je tedy z čeho vybírat. Na novém 3CD je celkem 34 skladeb
a dvě nové písničky jako bonusy.

Našrot / Flashbacks – Live Unplugged
V roce 2015 nahrála skupina Našrot trochu nečekaně – i pro sebe – tzv. unplugged album.
Tedy desku, kde je použito minimálně ozvučených nástrojů a hraje se víceméně „na sucho“.
Byl tak nahrán jeden mimořádný koncert v Havlíčkově Brodě v roce 2014 a výsledek kapelu
příjemně překvapil. S minimem zásahů byla nahrávka ve studiu sestříhána a vydána. V každém
případě potěší, že známé skladby lze slyšet v podstatně jiném provedení, než je máme zažité ze
studiových CD nebo z tradičních decibelových koncertů kapely. Neméně potěší to, že kapela je
i v „nahatém“ provedení bez elektrických efektů a zkresleného hřmotu instrumentálně zdatná,
takže vše působí vyzrále a samozřejmě. Včetně zpěváka a vedoucího souboru Hraboše, který
intonuje, ať už zpívá, deklamuje, křičí nebo řve. Navíc je dvojalbum povedené i zvukově, což je
další bonus, který u živých nahrávek nebývá zcela samozřejmý. Tak tohle se Našrotu povedlo.

Našrot / Rag(e)time
Rag(e)time je klasická studiová řadovka HC skupiny Našrot. Je to šesté album skupiny a bylo
nahráno v letech 2007–2008 v havlíčkobrodském Sound Studiu a pražském Studiu Hostivař.
Obsahuje devět vypalováků pro otrlé, podobně jako ostatní desky kapely. Zpíváno anglicky,
v bookletu texty jak v angličtině, tak zrcadlově v češtině.
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14 Z NOVINKY
MINULÉ NABÍDKY

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

VELKÝ

f lám

facebook.com/supraphon

Dalibor Janda
Velký flám
Zlaté album

Various
Country Gold
60. & 70. léta

SU6527-2

SU6503-2

Semafor
Komplet 1989–2015

Petr Skoumal & Jan
Vodňanský / Všechno
je proměnlivé / Zakázané
koncerty 1974–1981

SU6523-2

SU6509-2

Tugriki
Tugriki

Various
České muzikály
To nejlepší

SU6528-2

SU6511-2

CD / KATEGORIE: FLTS

2CD / KATEGORIE: BGS

Divadlo Spejbla
a Hurvínka
Ať žije Mánička!

Tatiana Vilhelmová
a Vojtěch Dyk
Miroslav Skála
Svatební cesta do Jiljí

SU6467-2

SU6451-2

Gustav Mahler / Píseň o zemi
Dagmar Pecková, Richard
Samek / Schoenberg Chamber
Orchestra / Petr Altrichter

Antonín Dvořák
Symfonie č. 9 „Z nového
světa“ / Česká filharmonie
Václav Neumann

SU4242-2

SU4218-1

2CD / KATEGORIE: MDS

2CD / KATEGORIE: BGT

ZLATÉ ALBUM

11CD / KATEGORIE: BGS

CD / KATEGORIE: MDS

CD / KATEGORIE: flts

CD / KATEGORIE: FLS

CD-MP3 / KATEGORIE: FLS

LP / KATEGORIE: FLTS2
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Hitparáda Supraphonu březen 2018
POP / COUNTRY / ROCK

1

2

3
50 hitů roku naděje a zrady

5

6

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Semafor
Komplet
1989–2015

Divadlo S+H
Ať žije Mánička!

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

Marpo
Dead Man Walking

SU6523-2

SU6467-2

SU4195-2

8590233018986

Barbora Poláková
ZE.MĚ

Barbora Hrzánová
Eichlerová & Havlíčková:
Logopedické pohádky

Czech Ensemble
Baroque, R. Válek
Richter: Te Deum 1781,
Exsultate Deo,
Hobojový koncert

Various
Vyprávěj – kompletní
vydání seriálu

SU6389-2

SU6186-2

SU4240-2

ECT287

Various
1968 / 50 hitů
roku naděje a zrady

Divadlo
Járy Cimrmana
Kolekce všech 15 her
na 16 LP

Česká filharmonie
Václav Neumann
Dvořák: Symfonie č. 9
„Z Nového světa“

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce 15 her na DVD

SU6508-2

SU6434-1

SU4218-1

ECT181

Various
Country Gold
60. & 70. léta

Jan Werich
Hašek: Osudy
dobrého vojáka
Švejka

Česká filharmonie
Manfred Honeck
Martinů: Epos
o Gilgamešovi

Various
Vzteklina

SU6503-2

SU6450-2

SU4225-2

ECT294

Skoumal & Vodňanský
Všechno je proměnlivé
Zakázané koncerty
1974–1981

Klasické české
pohádky
Němcová, Erben

Ensemble Berlin Prag
Zelenka: Triosonáty
ZWV 181

Various
F. L. Věk

SU6509-2

SU6114-2

SU4239-2

ECT198

Dalibor Janda
Velký flám
Zlaté album

Šimek & Grossmann
Komplet 1966–1971

Pavel Haas Quartet
Smetana: Smyčcové
kvartety

Various
První republika II. řada

SU6527-2

SU6183-2

SU4172-2

ECT281

Olympic
66 NEJ + 1

T. Vilhelmová, V. Dyk
Skála: Svatební cesta
do Jiljí

Martinů Voices
Martinů: Madrigaly

Citron
Citron 1979–2017

SU6328-2

SU6451-2

SU4237-2

CITRON18-2

Various
Beat Al(Boom)
1968–1970

PhDr. Miroslava
Mašková
Usínání s anděly
24 relaxačních
pohádek

Magdalena Kožená
Cole Porter

SU6505-2

SU6421-2

Pražská komorní
filharmonie
Jakub Hrůša
Dvořák: Serenády
Suk: Meditace
SU3932-2

Various
České muzikály
To nejlepší

Various
Příběhy včelích
medvídků

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
Smetana: Má vlast

Štístko a Poupěnka
Písničky pro celou
rodinu

SU6511-2

SU5866-2

111208-2

8594191450017

Karel Gott
70 hitů – Když jsem
já byl tenkrát kluk

Karel Nešpor
Kudy do pohody

Dagmar Pecková
Schoenberg
Chamber Orchestra
Mahler: Píseň o zemi

Ille
Pohádky

SU5970-2

SU6457-2

SU4242-2

TRZ019

1968

4

MLUVENÉ SLOVO

VELKÝ

f lám

ZLATÉ ALBUM

7

8

9

10

BRF001-2

OBJEDNÁVKY PRO ČESKOU REPUBLIKU FERMATA, a.s., tel. (+420) 326 901 397, e-mail: supraphon@fermata.cz
OBJEDNÁVKY PRO SLOVENSKO SPINAKER s. r. o., tel. (+421) 905 949 610, fax (+421) 258 247 359, e-mail: objednavka@spinaker.sk, kontakt: marian@spinaker.sk
KONTAKT SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 600, e-mail: obchod@supraphon.cz, promo@supraphon.cz
WWW.SUPRAPHON.CZ I YOUTUBE.COM/SUPRAPHON I FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

