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Alba & bonusy
1984–1990
2CD

TIPY MĚSÍCE

Barbora
Poláková
ZE.MĚ
LP

100 let s českou
písničkou
3CD
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2CD
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Various / 100 let s českou písničkou
aneb Populární interpreti zpívají
dobové šlágry

POP / COUNTRY / ROCK

Připomeňme si 100 let republiky písničkou!
Populární interpreti zpívají dobové šlágry z éry první republiky. Více než
140 písniček Karla Hašlera, Jaroslava Ježka, Jaromíra Vejvody, Františka Kmocha,
Jarky Mottla a dalších skladatelů zpívají Karel Gott, Helena Vondráčková,
Waldemar Matuška, Yvetta Simonová, Milan Chladil, Judita Čeřovská, Jiří Korn,
Naďa Urbánková, Josef Zíma a další. Melodie taneční, filmové, trampské
i pochodové v provedení orchestrů Václava Hybše a Karla Vlacha i jiných těles.
Jedinečné směsi evergreenů a melodie z populárních operetek, staropražské
písně a vlastenecké skladby na 3CD.
TRACKLIST / výběr

SU6532-2

ČESKÁ PÍSNIČKA (TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ) / ŽIVOT JE JEN NÁHODA / ŠATY
DĚLAJ' ČLOVĚKA / SVÍTÁ / CHLUPATÝ KAKTUS / MY PLULI DÁL A DÁL / VLAJKA
VZHŮRU LETÍ / TŘI STRÁŽNÍCI / KLOBOUK VE KŘOVÍ / MY JSME TI PRAŽÁCI /
VLTAVO, VLTAVO / PO STARÝCH ZÁMECKÝCH SCHODECH / STARÉ TOPOLY /
STRAHOVSKÁ BRÁNA / PRAHO, JAK MÁM TĚ RÁD / KDYŽ MUZIKA ZAČNE HRÁT /
MUZIKY, MUZIKY / KOSTELÍČEK / BLONDÝNKY SLADKÉ / INDIÁNSKÁ PÍSEŇ
LÁSKY / KDYŽ HVĚZDY SVÍTÍ / NÁŠ STARÝ C. K. POLNÍ MARŠÁLEK / SVATEBNÍ /
TULÁCKÁ / NAD PRAHOU TANČILY HVĚZDIČKY / MÁ ROZTOMILÁ BARUŠKO /
NA MARJÁNCE / ACH SYNKU, SYNKU / ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ / PŘED
VEJTOŇSKOU HOSPODOU / PĚTATŘICÁTNÍCI / BÍLÝ KVÍTEČEK / POZDRAVUJTE
MI NA STOKRÁT / AŽ JÁ PŮJDU DO NEBE / PODE MLEJNEM / ANDULKO
ŠAFÁŘOVA / KOLÍNE, KOLÍNE / MŮJ KONÍČEK / ŠUMAŘINKA / HEZKY OD
PODLAHY / HŮ A HŮ / HEJ, PANÍMÁMO / JETELÍČEK U VODY / ČTYŘI PÁRY
BÍLEJCH KONÍ / HAJÁ, HAJÁ / ŠKODA LÁSKY / VČERA JSEM TĚ ČEKALA /
ANDULKO, ANDULIČKO / KDYŽ JARO ZAŤUKÁ / AŽ BUDOU TRUMPETY ZPÍVAT /
AŽ JÁ BUDU RUKOVAT / U NAŠICH KASÁREN / VYHRÁVALA KAPELA / PŘES DVĚ
VESNICE / ZELENÉ HÁJE / KALNÁ VODA / ACH, BOŽE, LÁSKO / AŽ KONÍČKY
OSEDLÁM / ALE NE / KDYBY TY MUZIKY NEBYLY / ZŮSTAŇ TU S NÁMI

3CD / KATEGORIE: BGS5 / VYCHÁZÍ: 31. 8. 2018

Zemětřesení / Zemětřesení

POP / COUNTRY / ROCK
připomínáme

Legendární album se dvěma bonusy nyní
i na vinylu!
U příležitosti čtvrtstoletí od historicky prvního vydání alba Zemětřesení
se původní protagonisté rozhodli vydat již delší dobu na trhu nedostupnou
nahrávku v remasterované podobě a navíc obohacenou o dva bonusy. Album
Zemětřesení bylo natočeno z převážně nevydaných skladeb Jiřího Schelingera
a vydáno v březnu 1993. Deska vzbudila velký ohlas a patřila k nejprodávanějším
rockovým titulům první poloviny 90. let. Nová remasterovaná verze obsahuje
dva bonusy. Jedná se o nově natočené skladby Zima a Pohřeb přítele nazpívané
Milanem Schelingerem.
TRACKLIST

ZEMĚTŘESENÍ / CESTY / GALÉRA / LUPIČ WILLY / JSEM PRÝ BLÁZEN JEN / CO
DĚLÁ INDIÁN / STRÁŽCI MAJÁKŮ / STAVROS NIARCHOS / HOLUBÍ DŮM / NÁM
SE LÍBÍ / BONUS ZIMA / POHŘEB PŘÍTELE

připomínáme

SU6520-1

LP / KATEGORIE: FLT / JIŽ VYŠLO

Zemětřesení
Zemětřesení

SU6520-2
CD / KATEGORIE: FLS
JIŽ VYŠLO

NOVINKY

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

Karel Plíhal
Alba & bonusy 1984–1990

OBAL SE PŘIPRAVUJE

facebook.com/supraphon

POP / COUNTRY / ROCK

Sumář supraphonsko-pantonských let!
Rozšířená albová reedice je víc než jen připomínkou srpnových šedesátin
jednoho z našich nejdůležitějších písničkářů. Shrnuje totiž poprvé prakticky
celé jeho supraphonsko-pantonské nahrávací období, vymezené osmdesátými
léty. Tedy především první dvě dlouhohrající práce a také singlové či festivalové
bonusy. Debutové album v roce 1985 přineslo výseč z několika desítek Plíhalových starších písniček, posluchači již milovaných. Stopáží minipříběhy s vtipně
poetickými texty a originálním kytarovým doprovodem dodnes platí za špičkové
kousky, a nejen té dekády. Natáčení v českobudějovickém rozhlasovém studiu
umožnilo doplnit výchozí kytaru + hlas přizvanými hosty a nechalo ve vstřícném
krajském poklidu vzniknout a do světa poslat zajímavou vizitku. Tamtéž se točilo
na jaře 1988 i o rok později vydané druhé album, spolupráce Karla Plíhala s jeho
olomouckým kamarádem Emilem Pospíšilem, výborným kytaristou a hráčem na
sitár. Podobně fajnová muzika a chytře hravé texty, celkový posun dál, odrážející
se také v následném společném vystupování. Bonusy na prvním CD představují
singlové a koncertní verze sedmi písniček, včetně Oldfieldova Ommadawnu.
Čtyřpoložkový přídavek na druhém cédéčku je pak malým koncertním záznamem roku 1989, od letních Svojšic po prosincovou Lucernu, tedy od ještě
jinotajné Špíny po vědoucně ironické polistopadové Co jsme si, to jsme si.
Karel Plíhal již ve vstupní nahrávací etapě ukázal jedinečnost, kterou si podržel
dodnes. Jsme rádi, že nyní můžeme jeho zásadně důležité začátky připomenout.
TRACKLIST

SU6515-2

2CD / KATEGORIE: MDS / VYCHÁZÍ: 17. 8. 2018

Barbora Poláková / ZE.MĚ

CD1 KVĚTINA / POZVÁNKA / TAXÍK / U SPINETU / NÁMOŘNICKÁ /
O BLECHÁCH A TAK / VLASY / VZPOMÍNKY / ZAVŘU SE DO SEBE /
HOSPODSKÁ / NA KONEČNÉ TRAMVAJE / PES / SEDÍ TOPIČ U PIÁNA /
KDYŽ JSI SMUTNÁ / ZA TŘIČTVRTĚ STOLETÍ / AKORDY / KLUZIŠTĚ BONUS MYŠ /
AKORDY / HOSPODSKÁ (LIVE) / POHÁDKA (OMMADAWN – LIVE) / POJĎME
SI HRÁT SE SLŮVKY / KLUZIŠTĚ (LIVE) / MYŠ (LIVE) CD2 PLACHETNICE / PRŠÍ /
GILOTINA / SKONČIL DALŠÍ FET / O PÍSNIČCE (A MISTY MOISTY MORNING) /
VLOČKA / TRUBADÚRSKÁ / INSTALATÉRSKÁ / VLAK / BÁSNÍK, TEN MÁ PRÁVO
VETA / VSTÁVEJ HOLKA / NOSOROŽEC / NA PŮDĚ / VÁNOČNÍ / SVÍČKA / PADALY
HVĚZDY / ŠPÍNA / MANDELINKA BONUS ŠPÍNA (LIVE) / BYL JEDEN KRÁL (WHEN
YOU SHOOK YOUR LONG HAIR DOWN – LIVE) / LOUČENÍ S VŮNÍ ŠEŘÍKŮ (LIVE) /
CO JSME SI, TO JSME SI (LIVE)

POP / COUNTRY / ROCK

Svěží pop nyní také na LP!
Necelé tři roky po vydání veleúspěšného eponymního debutu přichází
populární zpěvačka a herečka s očekávaným druhým studiovým albem,
které bylo ještě před vydáním ověnčeno cenou České hudební akademie
Anděl 2017 za videoklip k prvnímu singlu Po válce. Stejně jako debut i novinka
s mnohoznačným názvem ZE.MĚ vznikla opět ve spolupráci s renomovaným
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, které sklízí samé pochvalné recenze
a které hudební web iReport.cz zařadil do výběru nejlepších tuzemských alb
první poloviny roku. Album, které sama Poláková ve srovnání se svou prvotinou
charakterizuje jako „koncepčně ucelenější“, nyní vychází také na LP. Díky většímu
formátu také více vynikne zajímavý obal, který na základě obrazu amerického
kreslíře a ilustrátora Charlese Chaissona zpracoval do konečné podoby vyhledávaný grafik Pavel Fuksa.
TRACKLIST

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

připomínáme

SU6389-1

LP / KATEGORIE: FLT / VYCHÁZÍ: 31. 8. 2018

Barbora
Poláková
ZE.MĚ

SU6389-2
CD / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO
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SPECIÁLNÍ NABÍDKA

facebook.com/supraphon

Připravili jsme pro vás speciální katalogovou akci Rok 1968 v muzice: srpen a mnohem víc
se stylovým slevovým koeficientem 0,68. Nabídka je platná od 1. 7. do 31. 8. 2018.
Letošní rok je plný kulatých a půlkulatých slavných výročí. Některá vyvolávají příjemné vzpomínky, jiná jsou historicky tragická. Dvacátý první srpen 1968
vstupem „spřátelených“ armád Varšavské smlouvy negativně poznamenal životy hned několika generací. Ty starší se přesvědčily, že politické a kulturní
uvolnění bylo jen šalebně přechodné, ty mladší následně poznaly trable emigrace či normalizace. Připomínáme několik titulů, zachycujících onu přelomovou
dobu prostřednictvím populární muziky.

1968 / 50 hitů roku
naděje a zrady

Běž domů, Ivane!

SU6508-2
2CD / KATEGORIE: BGT

SU5897-2
CD / KATEGORIE: MDS

Padesátka písniček
různorodě evokujících celý
ten rok naděje a zrady

Nejdůležitější doklady
hudebního vzdoru proti
„bratrské“ okupaci
Karel Kryl
Bratříčku, zavírej vrátka

Karel Kryl
To nejlepší

SU6287-2
CD / KATEGORIE: MDT
SU5958-2
CD / KATEGORIE: MDT
SU6287-1
LP / KATEGORIE: FLS
Legendární album obsahem
i obalem navždy „srpnově“
kultovní

Zásadní přehled tvorby
písničkářského básníka
doma i v exilu
Marta Kubišová
Příběh

Marta Kubišová
Songy a balady

SU6392-2
CD / KATEGORIE: MDT
SU5573-2
CD / KATEGORIE: MDT
SU6392-1
LP / KATEGORIE: FLTS
Právem slavné, jediné
přednormalizační album
skvělé zpěvačky

Sestava největších hitů
celé kariéry, důkaz pěvecké
i lidské originality
The Blue Effect
Meditace

SU6379-2
CD / KATEGORIE: FLTS1
Debut nejdůležitější kapely
ro(c)ku 1968, silné dobové
ozvěny a dopady

Nedodané tituly budou po jejich doprodání z backorderů vymazány.
Na uvedené tituly se nevztahují žádné další slevy.

NOVINKY
ZNOVU V NABÍDCE / NOVÉ CENY

Vladimír Mišík
Jubilejní edice

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON
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POP / COUNTRY / ROCK
ZNOVU V NABÍDCE

Legendární album v jubilejně výpravné LP reedici!
Vladimír Mišík se – po výtečném účinkování v The Matadors, The Blue Effect a Flamengu – v polovině
sedmdesátých let ocitl na rozcestí. Mnohé z jeho minulého rockového období smetla normalizace, ale
zároveň byl připraven potvrdit vlastní skladatelskou invenci a definitivní přechod k českým textům. Nastřádaná muzika dostala jeho i pečlivě vybraná vypůjčená slova (J. Kainar, P. Kopta, V. Merta, J. Suchý,
H. Žalčík). Ve studiu se sešli skvělí muzikanti, zčásti zárodek příští kapely ETC..., ale také hosté odjinud
(C&K Vocal, O. Petřina nebo J. Stivín). Vznikla tak devítka skladeb s vlivy akustického písničkářství, ale
plně vyhovující Mišíkově rhythmandbluesové podstatě. Album se stalo událostí roku 1976, s následnými
bolševickými potížemi s dolisováním vyprodaného nákladu, a později dokonce s Mišíkovým zákazem
veřejně vystupovat. Vybavení LP pak nabízí komplet písňových textů, zakázané návrhy titulu, původní
sleevenote Jiřího Černého, loňské ohlédnutí dvou desítek muzikantů a jiných kumštýřů za dopadem
alba i sadu málo známých či pro tuto příležitost nalezených dokumentárních záběrů. Pásům se dostalo
nového remasteringu, vinylu pak luxusní gramáže 180.
TRACKLIST

CESTA DO DĚTSTVÍ / KDE JE MŮJ STŮL? / JEDNOHUBKY / BAZAREM PROMĚN / PROČ TA RŮŽE UVADÁ /
STŘÍHALI DOHOLA MALÉHO CHLAPEČKA / BIOGRAF / SYN DAIDALŮV / OBELISK

SU6358-1

LP / KATEGORIE: FLTS / VYŠLO 2017

Monika Absolonová
Muzikálové album

POP / COUNTRY / ROCK
ZNOVU V NABÍDCE

Slavné muzikálové písně v podání královny české
muzikálové scény
Monika Absolonová si na své sólové album vybrala nejen slavné muzikálové písně, ale i hity ze světové
scény. V uplynulých letech se interpretka stala první sólistkou pražských muzikálových divadel Broadway
a Hybernia, vytvořila hlavní ženské role v muzikálech Angelika, Dracula, Kleopatra, Mona Lisa, Noc na
Karlštejně, Tři mušketýři atd. Album je po všech stránkách exkluzivním projektem. Producent Jiří Škorpík
vytvořil nové a nádherné aranže pro velký orchestr. Členové České filharmonie a špičkoví hudebníci ze
Sound & Rhythm Orchestra nahráli ve studiu krásné melodie. Monika Absolonová je excelentně nazpívala.
Pro účely alba vznikl také luxusní booklet plný krásných fotografií.
TRACKLIST

TEĎ KRÁLOVNOU JSEM JÁ / JSI MŮJ PÁN / ASI, ASI (HONEY, HONEY) / JAKO FÉNIX / LÁSKO MÁ, JÁ
STŮŇU / VOLBA MÁ / TEMNÝ STÍN / CO NA TOM JE TAK ZLÉHO (I DON´T KNOW HOW TO LOVE HIM) /
HÁDEJ S KÝM / DOUFÁM, ŽE MI SÍLU BŮH DÁ / CHCI ŽÍT TVOU LÁSKOU (WANT TO SPEND MY LIFETIME
LOVING YOU – FEAT. MARIAN VOJTKO)

55111-2

CD / KATEGORIE: MDS / VYŠLO 2010

S platností od 1. 6. 2018 došlo k trvalému přecenění níže uvedených titulů populární hudby.
Na uvedené tituly se nevztahují žádné další slevy.
Kat. číslo	

Čárový kód	

Interpret	

Titul	

Formát	

Nová kategorie

162308–2

8596916230829

Černý Miroslav

Balíček karet / Supraphon – Original	

CD

T

162306–2

8596916230621

Drobný Milan

To nejlepší / Supraphon – Original	

CD

T

162300–2

8596916230027

Kozderková Laďka

To nejlepší / Supraphon – Original	

CD

T

162301–2

8596916230126

Kučerovci

To nejlepší / Supraphon – Original	

CD

T

162309–2

8596916230928

Semelka Lešek

To nejlepší / Supraphon – Original	

CD

T

162307–2

8596916230720

Simonová Yvetta, Chladil Milan

O nás dvou / Supraphon – Original	

CD

T

162310–2

8596916231024

Ulrychovi Hana & Petr

Bylinky / Supraphon – Original	

CD

T

162305–2

8596916230522

Urbánková Naďa

To nejlepší / Supraphon – Original	

CD

T

162313–2

8596916231321

Yo Yo Band

Trocha z nejlepšího... a ještě něco / Supraphon – Original	

CD

T
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FILM / SERIÁL / TV

ECT301
2DVD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

V distribuci supraphonu
NOVINKY

Konec velkých prázdnin
Televizní román o šesti dílech o dramatických útěcích za hranice komunistického Československa,
na kterém se podíleli čtyři televize – česká, rakouská, slovenská a slovinská. Příběh z roku 1983 vypráví
o osudech Čechů a Slováků, kteří z nejrůznějších důvodů, někteří úmyslně, jiní omylem, naivně či
rafinovaně, opustili totalitní socialistické Československo a vydali se na vlastní pěst do „svobodného
světa“ hledat úspěch, štěstí nebo jen sami sebe.
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / 420 MIN.

FILM / SERIÁL / TV

ECT302
DVD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

Metanol
Dvoudílný televizní film inspirovaný osudy distributorů jedovatého alkoholu a jejich obětí.
Na sklonku letních prázdnin v roce 2012 zatřásly Českem události, které veřejnost, kriminalisté ani
právníci nepamatují. Alkohol vyrobený ze směsi etanolu a prudce jedovatého metanolu zabil během
několika týdnů nejméně třicet osm a vážně přiotrávil nejméně osm desítek lidí. Nicméně „potenciál“
namíchané směsi by mohl usmrtit 158 000 lidí. Jak rychle dokážou vyšetřovatelé najít vraha v podobě
10 000 litrů otrávené směsi, aby konečně přestali umírat lidé?
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 180 MIN.

FILM / SERIÁL / TV

ECT303
DVD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

Káťa a Škubánek
Veselé i napínavé příhody malé Káti a jejího psa Škubánka. V malém domku bydlí holčička
Kateřina, které všichni říkají Káťa, a strakatý pes Škubánek. Káťa našla Škubánka v kočárku, kam
si uložila veliké čokoládové vajíčko s přáním, aby se jí na jaře něco vylíhlo. Od té doby jsou ti dva
nerozlučnými kamarády. Jejich přátelství jim závidí škodolibý kocour Luciáš, ten se ovšem vždycky
za své léčky vytrestá sám.
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / 182 MIN.

FILM / SERIÁL / TV

ECT304
DVD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 2. 7. 2018

Dukla 61
Dvoudílný televizní film o osudech rodiny elitního havíře na pozadí největší důlní katastrofy druhé poloviny 20. století, která měla být zapomenuta. Ja su haviř, kdo je vic! Příběh (z) doby, kdy se socialisticky žilo, kapitalisticky pracovalo a kdy poslední z posledních byli prvními. V nejmladším městě republiky
Havířově se lámou rekordy i charaktery – ve jménu hvězdy zářící nad výkladní skříní regionu, dolem
Dukla, kde se chystají přejít z šestidenního pracovního týdne na pětidenní. Právě zde je nekvalitnější
uhlí, které je třeba v zájmu socialistického hospodářství vytěžit. Za každou cenu…
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 154 MIN.

pop

911180-1
LP / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

pop

912237-1
LP / KATEGORIE: FLTS7
JIŽ VYŠLO

Milan Lasica, Július Satinský, Jaro Filip
Bolo nás jedenásť
Legendární autorská a interpretační kombinace, ve které se spojil hudební talent Jara Filipa, naostřené
pero Milana Lasicy a bezkonkurenční smysl pro humor Júlia Satinského. V roce 1981 vznikl dnes už
kultovní komplet Bolo nás jedenásť, který je právem považovaný za jeden z nejlepších počinů v historii
slovenské populární hudby. Bez zbytečného patosu a bez zbytečného přehánění. Nejen kvůli trojici
bavičů, která se při vzniku desky potkala, ale i díky obsahu. Písně jako Chcel by som byť, V našej obci,
Vyletel vták a hlavně Za dedinou a Do batôžka si prozpěvují generace posluchačů a do svého repertoáru je pravidelně zařazují i zpívající současníci. V původní verzi, s excelentním zvukem vychází
nahrávka Bolo nás jedenásť na gramofonové desce v rámci limitované vinylové edice.

Prúdy / Zvoňte zvonky
Jaká je jiná vhodnější příležitost k vydání jednoho ze základních alb moderní slovenské populární
hudby, když ne právě teď? V roce, ve kterém se spojují hned dvě jubilea? Jedním je neuvěřitelných
50 let od prosince 1968, kdy se v tehdejších studiích Čs. rozhlasu v Bratislavě začalo s nahráváním jeho
prvních písní, a druhým jsou sedmdesátiny jednoho z hlavních sólistů Pavla Hammela. Album se svou
pohnutou minulostí je také nadčasovým důkazem nesmyslnosti a zbytečnosti ideologických a cenzorských zásahů, které i přes všemožné zákazy nezabránily povědomí o jeho existenci a jehož nesporné
kvality oslovují i po pěti desetiletích. Vychází v původní mono verzi, technicky upravené a lisované
100% analogovým procesem v rámci limitované vinylové edice.
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VÁŽNÁ HUDBA

CR0980-2
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

PUNKROCK

MAM090-2
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

FOLKLOR

MAM589-2
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

POPROCK

NVK002-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

INDIE-POP

8595638800013
CD / KATEGORIE: MDS
VYŠLO 2015

INDIE-POP

8595638800020
CD / KATEGORIE: FLTS1
VYŠLO 2017

facebook.com/supraphon

Miroslav Sekera / Piano Recital / Janáček – Mozart – Chopin
Miroslav Sekera se narodil v roce 1975 v Praze, dětství a rané mládí prožil v Benátkách nad Jizerou.
Nevšední talent rozpoznala u tříletého chlapce dnes již legendární pedagožka Zdena Janžurová
a ujala se jako první jeho hudebního vzdělávání. Do svých dvanácti let Sekera vedle klavíru rovnocenně
ovládal i housle, takže s oběma nástroji uzavřel základní hudebně vzdělávací cyklus. Výjimečný talent
nadanému chlapci přinesl i dětskou roli zázračného Amadea ve Formanově stejnojmenném filmu,
kde ve známé scéně jako mladý Mozart hraje na oba nástroje před papežem ve Vatikánu. Album se
skladbami L. Janáčka, W. A. Mozarta a F. Chopina bylo nahráno živě v lednu 2016 ve Dvořákově síni
pražského Rudolfina.

Dybbuk / Poletíme, ale čert to vem
Kultovní dívčí punkrocková kapela vznikla v roce 1981, tehdy ještě pod názvem Plyn. V roce 1984
se jmenuje Dybbuk a v roce 1987 se rozpadá. Všechny členky postupně přecházejí do skupiny Zuby
nehty. Digitálně remasterovaná reedice prvního a také posledního alba Dybbuku obsahuje 5 koncertních bonusů a upravený booklet doplňují i dobové fotografie této nejlepší české dívčí rockové kapely.

Various / Antologie moravské lidové hudby 8 / Smrti, milá smrti
Výpravná edice Antologie moravské lidové hudby počátku 21. století končí své putování osmým
dílem s názvem Smrti, milá smrti. Funerální tematika v moravské lidové písni je zachycena ve
22 písních, z toho 17 je nahraných exklusivně pro Antologii. Najdeme zde písně, ve kterých se
loučíme se životem, též písně funerální, ve kterých truchlíme nad smrtí rodičů, nebo se zpívají
nad rakví. Nechybí i písně s tzv. černým humorem. Většina těchto písní pochází z Horňácka, kde
byly i nově nahrány, některé úplně poprvé. Vracíme se tak symbolicky k prvnímu dílu Antologie,
který byl věnován tomuto folklórně bohatému regionu Moravy. Stejně jako další jednotlivé díly
kompilace je i tady CD doplněno rozsáhlou legendou a bookletem s průvodním slovem
a s překladem do angličtiny. Album je zabaleno v samostatném papírovém digipacku.

Nevermore & Kosmonaut / Bleděmodré město
Brněnská hudební skupina Nevermore & Kosmonaut vydává nové konceptuální album, které
je inspirováno Brnem a chce oslovit i ty, kteří Brno neznají. Na projektu spolupracoval známý
hudební producent Lukáš Chromek (minus123minut, Thom Artway, ATMO music) a pomohl
k modernímu zvuku desky. Hudbu tvořila kapela společně a do nahrávky jsou doplněny autentické
zvuky města. Uslyšíte třeba starý pater noster z hlavní pošty, projíždějící šaliny, sirénu v ulicích, útržky
telefonátů a další zvuky z míst, kde se písně odehrávají. Na fotkách do bookletu kapela spolupracovala s herci legendárního brněnského divadla Husa na provázku. Kvůli rozšíření zážitku a propojení
s konkrétními místy jsou v bookletu ke každému textu přidány GPS souřadnice, které vedou
na místo v textu zmíněné nebo tam, kde je inscenována fotografie.

Lake Malawi / We Are Making Love Again
Lake Malawi je česká anglicky zpívající kapela s velkým mezinárodním potenciálem, která navazuje
na úspěchy rozpadlých Charlie Straight. Od svého vzniku na podzim 2013 kapela stihla předskakovat
Thirty Seconds to Mars, odehrát přes sedmdesát koncertů v českých i anglických klubech včetně
velkých festivalů jako Colours of Ostrava a zahrát si živě na BBC London. Albert Černý (zpěv), Patrik
Karpentski (kytara), Jeroným Šubrt (baskytara) a Pavel Pilch (bicí) vydali v roce 2015 debutové EP
s názvem We Are Making Love Again. Na desce se podílel londýnský producent Matt Lawrence
(Adele, Amy Winehouse, Mumford & Sons), Mo Hausler (Bat for Lashes, Dog is Dead) a Filip Gemroth
z kapely Make My Heart Explode. Singl Chinese Trees se ještě před vydáním stal čtvrtou nejhranější
skladbou v českém éteru.

Lake Malawi / Surrounded By Light
Lake Malawi vydali v roce 2017 své první dlouhohrající album Surrounded By Light. Před pěti lety se
zpěvák Albert Černý rozhodl rozpustit svoji úspěšnou skupinu Charlie Straight a začít v podstatě od
začátku. Se založením Lake Malawi se tak vzdal nejen části fanoušků, ale i prominentního postavení
mezi kritiky. Logicky tak jeho první deska s novými spoluhráči budila zvědavost. Její největší klady
spočívají v hudební a produkční rovině a najdete na ní řadu položek, které jsou natolik vybroušené,
že se na nich dá stavět i do budoucna.
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INDIE-POP

CZF3512001
CD / KATEGORIE: MDT
VYŠLO 2009

INDIE-POP

CZF3512002
CD / KATEGORIE: FLT
VYŠLO 2012

MLUVENÉ SLOVO

TYM324-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM337-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM342-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS2B
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM371-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

V distribuci
PŘIPOMÍNÁME
supraphonu
NOVINKY

Charlie Straight / She’s a Good Swimmer
Debutové album české kapely Charlie Straight vyšlo v červnu roku 2009 pod hlavičkou vlastního labelu
kapely Straight Behaviour. Producentem desky je Michal Novák, který v roce 2007 objevil skupinu na
serveru Bandzone.cz. Třináct anglicky zpívaných písní skládal frontman Charlie Straight Albert Černý
v průběhu dvou let. Album si hned po vydání vysloužilo řadu pochvalných recenzí v tisku a ocenila jej
také česká Akademie populární hudby, když se v hudebních cenách Anděl 2009 stalo Albem roku.

Charlie Straight / Someone With a Slow Heartbeat
Držitelé tří Andělů a dvou cen MTV vydali v roce 2012 další desku, na které spolupracovali
s londýnským producentem Guyem Fixsenem. Hudba silně ovlivněna britskou scénou, dobrá
angličtina a silné melodie Charlie Straight měly velký ohlas nejen v ČR. Očekávalo se, že s deskou
Someone With a Slow Heartbeat možná mladí „čeští Beatles“ ve složení Albert Černý (zpěv, kytara),
Michal Šupák (klávesy, vokály), Johnny Cienciala (basa) a Pavel Pilch (bicí) vyrazí do velkého světa,
ale kapela se v roce 2013 rozpadla.

Marek Holý / Aldous Huxley / Konec civilizace
Kultovní satirická antiutopie Aldouse Huxleyho je zneklidňujícím, prorockým obrazem budoucnosti,
které vládne genové inženýrství, všeobecná diktatura zábavy a chemicky navozovaného pocitu štěstí.
Neveselé podobenství o civilizaci, která se pokusila hrát si na Boha a přetvořit k obrazu svému nejen
přírodu, ale i lidskou duši, je jedním z nejpozoruhodnějších děl science-fiction minulého století. Ačkoli
kniha vznikla v roce 1932, její poselství je v době experimentů s lidskými kmenovými buňkami, masové spotřeby a mocných médií, jejichž mantry pronikají do všech aspektů života, stále ostře aktuální.

Jan Hyhlík / Vlastimil Vondruška
Vražda v lázních – Letopisy královské komory
Čtvrtý díl nové kriminální řady oblíbeného spisovatele, v níž písař královské komory Jiří Adam z Do
bronína řeší neobvyklé zločiny Čech a Moravy za vlády Ferdinanda I. Habsburského. Jiří Adam přijíždí
nabrat nové síly do vyhlášených teplických lázní, ty se však záhy stávají dějištěm záhadných vražd
mladých dívek. A tak Jiřímu Adamovi nezbývá nic jiného než se opět pustit do vyšetřování. Pomocnou
ruku mu nabídne inteligentní a charismatická šlechtična Kateřina Dolanská. Záhy se ukáže, že je do
případu zřejmě zapletena evropská šlechta, která se zdánlivě sjela do lázní za účelem osvěžení těla.
Málokdo je zde však ve skutečnosti tím, kým se zdá být...

Jiří Zavřel / Arkadij a Boris Strugačtí / Stalker
Předloha kultovního sci-fi filmu Andreje Tarkovského. Pásmo, to je oblast v nejmenované oblasti
v Severní Americe, kde byly nalezeny tajemné stopy po návštěvě z vesmíru. Není jasné, zda zde havarovalo kosmické plavidlo, spadl meteorit se zvláštními vlastnostmi, nebo zde jen tajemná mimozemská
inteligence udělala krátkou zastávku na cestě a zmizela neznámo kam. Přísně střežená a vojensky
izolovaná zóna přitahuje jako magnet stalkery, „slídiče“. Stalkeři tajně vnikají z hraničních oblastí do
Pásma a riskují svůj život při střetu s neznámými mimozemskými silami, aby odtud vynesly zasažené
předměty, střepiny. Za tyto objekty s podivnými vlastnostmi, na zbytku zemského povrchu zcela nevídanými, jsou ochotni překupníci na černém trhu zaplatit pohádkové částky.

Matouš Ruml / Vojtěch Matocha / Prašina
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale v téhle čtvrti
nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje, mobil je bez signálu. Jirka
chodí do Prašiny, které se většina Pražanů raději vyhýbá, navštěvovat svého dědu. Ten se však, coby
strážce dávného tajemství, které může změnit svět, ocitá v ohrožení života. Jirka se s kamarádkou En
a bratrancem Tondou pouští do hry o čas s všehoschopnými pronásledovateli v patách. Dobrodružství,
zasazené do foglarovských kulis s mimořádně napínavou zápletkou, tříbí vztahy mezi třináctiletými
hrdiny, kteří zažívají první lásku i zrady.
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MLUVENÉ SLOVO

TYM382-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM383-0
CD-MP3 / KATEGORIE: MDL1
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM384-0
CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

JM014-2
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TBN022-2
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TBN023-2
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

facebook.com/supraphon

Ilja Kreslík / Heinz-Peter Röhr / Nedostatečný pocit vlastní hodnoty
Nedostatečný pocit vlastní hodnoty komplikuje výrazným způsobem život mnohým z nás. Jeho
důsledkem jsou úzkosti, deprese, psychosomatická onemocnění, dlouhodobý pocit životní nespokojenosti nebo různé formy závislostí. Audiokniha známého německého psychoterapeuta ukazuje, že
zdravému pocitu vlastní hodnoty stojí často v cestě určité zakořeněné, nevědomé vnitřní vzorce či
programy. Ty lze přirovnat k softwaru, jenž umožňuje pouze určitý typ operací. A lidé s nedostatečným
pocitem vlastní hodnoty jsou obvykle „naprogramováni“ tak, že své vlastní spokojenosti stojí v cestě.
Autor pomáhá s pomocí poznatků a konceptů různých psychologických směrů a psychoterapeutických škol nejprve sebedestruktivní vnitřní naprogramování rozpoznat. Poté na konkrétních příkladech
ukazuje, jak ze starých programů vystoupit a zaujmout nový postoj k sobě i k životu.

Andrea Elsnerová / Daniela Krolupperová / Jde sem lesem
Malý Toník tráví prázdniny na venkově u babičky, a protože se nechoval příliš dobře, musí za trest
nevědomky překročit bludný kořen a ztratí se v lese. Cesta lesem se tak pro něj stává napínavým
dobrodružstvím a přináší mu také seznámení s některými léčivými rostlinami. Audiokniha sleduje
Toníkovo napínavé dobrodružství s panenkami z květin a skřítky, kteří se mu snaží pomoci najít cestu
z tajemného hvozdu. Toník a s ním i malí posluchači pochopí, že každá rostlina má na světě své místo,
a poznají také, že řada rostlin může být pro lidi užitečná.

Ladislav Heryán / Exotem na této zemi
Audiokniha známého salesiánského kněze a pedagoga, „pastýře undergroundu“, je putováním
po stopách Božího milosrdenství na této zemi. Krátké příběhy jsou vyprávěny samotným autorem
a doprovázeny jeho vlastní hudbou. Setkávají se v nich dva světy: svět Heryánovy kněžské každodennosti vyplněný setkáními s lidmi z různých vrstev společnosti, vesměs ale z jejích okrajů, a svět
biblických poselství a podobenství. Ty vnášejí do naší současnosti paprsky pochopení a smyslu, ale
také nastavují zrcadlo naší pýše a sobectví. Heryán ukazuje, jak je svět naplněn Božím milosrdenstvím,
které nás v každé chvíli vybízí k tomu, abychom změnili naše uvažování a nechali se jím prostoupit.
Jednotlivé kapitoly knihy zaujmou bezprostředností a upřímností, s jakou nahlížejí v Boží perspektivě
aktuální dění kolem nás, a prohlubují touhu po obrácení srdcí.

Jitka Molavcová / Arnošt Lustig / Nemilovaná
(Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.)
Nenásilí proti násilí, klid proti neklidu, moudrost proti fanatizmu... Je jí sedmnáct let. Je krásná a její
jméno se krásou třpytí: jmenuje se Perla. O čem asi tak snívají jiné dívky v jejím věku? O prvních
láskách, o nových šatech do tanečních… A čeho se bojí? Přísného matikáře, maturitní komise… V roce
1943, kdy se děj Lustigovy novely odehrává, mají ještě jiné starosti. Přinesla je válka. Ale Perla nemá
jen starosti, Perla má strach. Jako statisíce jiných musela jednoho dne opustit svůj domov a nastoupit
do transportu. Konečná stanice: Terezín. Prozatím. Ale jak dlouho může trvat „prozatím“, na jehož konci
čeká vlak s dlouhou řadou vagonů, v němž si dojede pro smrt?

Simona Postlerová a Martin Zahálka
Jitka Neradová / Doskočiště protektorát
Dramatické osudy 28 parašutistů z výsadků za II. světové války. Jak byli na svou misi připraveni? Kdo
jim v protektorátu pomáhal? Kdo je naopak zradil? Jak se jim dařilo zůstat v utajení? Kolik z nich se
dožilo konce války? Obsahuje obrazovou přílohu Pocta hrdinům s portréty všech 28 odbojářů. Osudy
Josefa Gabčíka nebo Jana Kubiše znáte, ale kdo je Josef Valčík, Karel Svoboda nebo Jiří Potůček a další
kolegové nejen z operace Anthropoid, ale i Silver A a Silver B? A co skrývají tajuplné názvy výsadků
Out distance, Zinc či Bioscop? Co zažívali mladí muži, když se z úst jejich anglického velitele konečně
zazněl dlouho očekávaný jasný povel: „Your dropping zone will be in the Czechoslovakia!“

Václav Knop / Eduard Fiker / Paní z šedivého domu
Stará dobrá Anglie na počátku 30. let. Na panství slavného filmového producenta přichází tajemný
muž. Má informace k loňské sebevraždě jeho dcery. Než je vysloví, je sám zavražděn. Případu se ale
ujímá slovutný detektiv T. B. Corn, který spolu se svým pobočníkem hledá cestu, jak prokázat rafinovanou vraždu mladé dívky.
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Z MINULÉNOVINKY
NABÍDKY

Karel Gott
Ta pravá

Marek Ztracený
Vlastní svět

SU6525-2

SU6534-2

Vladimír Mišík & ETC…
Životní režim
Bigbít 1976–2010

Katapult
Essential – Zlatá kolekce

SU6519-2

SU6510-2

Poletíme?
Chce to hit!

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

SU6533-2

SU4246-2

Miroslav Horníček
Dobře odtajněný
Miroslav Horníček

Adina Mandlová
a Josef Škvorecký
Adina Mandlová vzpomíná

SU6464-2

SU6466-2

Ludwig van Beethoven
Klavírní sonáty
Jan Bartoš

Jiří Bělohlávek
Recollection

SU4252-2

SU4250-2

CD / KATEGORIE: FLTS1

CD / KATEGORIE: FLTS1

CD / KATEGORIE: FLTS

3CD-MP3 / KATEGORIE: MDT5

2CD / KATEGORIE: MDT1

CD / KATEGORIE: FLTS

3CD / KATEGORIE: BGT

CD / KATEGORIE: FLT

3CD / KATEGORIE: BGS5

8CD / KATEGORIE: MDS
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Hitparáda Supraphonu červen 2018

NOVINKY

POP / COUNTRY / ROCK

1

2

3

4

5

6

MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

Karel Gott
Ta pravá

Miroslav Horníček
Dobře odtajněný
Miroslav Horníček

Jiří Bělohlávek
Recollection

Vyprávěj – kompletní
vydání seriálu

SU6525-2

SU6464-2

SU4250-2

ECT287

Marek Ztracený
Vlastní svět

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

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

Magdalena Kožená
Cole Porter

SU6534-2

SU6451-2

SU4195-2

BRF001-2

Poletíme?
Chce to hit!

Adina Mandlová
a Josef Škvorecký
Adina Mandlová
vzpomíná

Hana Blažíková,
Tomáš Král
Jurkovič: Ukolébavky

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce 15 her na DVD

SU6533-2

SU6466-2

SU4253-2

ECT181

Katapult
Essential
Zlatá kolekce

Košlerová:
Příběhy včelích
medvídků

Ivan Moravec
Grieg, Ravel, Prokofjev
Klavírní koncerty

Případy 1. oddělení
komplet

SU6510-2

SU5866-2

SU4245-2

ECT275

Vladimír Mišík
& ETC…
Životní režim
Bigbít 1976–2010

Jan Werich
Hašek: Osudy
dobrého vojáka
Švejka

Martinů Voices
Martinů: Madrigaly

Tomáš Klus a jeho
Cílová skupina
Živ je

SU6519-2

SU6450-2

SU4237-2

8590233012052

Dalibor Janda
Velký flám
Zlaté album

Šimek & Grossmann
Komplet 1966–1971

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

Marie Terezie

SU6527-2

SU6183-2

SU4218-1

ECT292

Štefan Margita
Mapa lásky

Lindgrenová:
Ronja, dcera
loupežníka

Metanol

SU6512-2

SU6425-2

S. Šaturová,
M. Cukrová,
P. Nekoranec
Dvořák: Moravské
dvojzpěvy – komplet
SU4238-2

Karel Kryl
Bratříčku, zavírej vrátka

František Filipovský
Poláček:
Bylo nás pět

Ensemble Berlin Prag
Zelenka: Triosonáty
ZWV 181

Hříšní lidé
Města pražského

SU6287-1/2

SU6145-2

SU4239-2

ECT295

Zemětřesení
Zemětřesení

Nepil:
Dětem

Čhavorenge, I. Kelarová
Česká filharmonie,
M. Ivanović
Hej Romale

Marpo
Dead Man Walking

SU6520-1/2

SU6452-2

SU4246-2

8590233018986

Barbora Poláková
ZE.MĚ

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce všech 15 her
na 16 LP

André Navarra
Prague Recordings

Karel Vlach Orchestra
1951–1957

SU6389-2

SU6434-1

SU4229-2

8594189130068

VELKÝ

f lám

ZLATÉ ALBUM
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