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Radim Hladík / Má hra 1969–2018

POP / COUNTRY / ROCK

Mimořádná vzpomínka na mimořádného
muzikanta
Necelé dva roky poté, co nás navždy opustil, je tu velký výběr z hudebního
odkazu Radima Hladíka. Proslul především jako brilantní elektrický a akustický
kytarista, byl však také skladatelem, aranžérem, producentem, kapelníkem
a člověkem s neúnavnou chutí spolupracovat na zajímavých projektech. Řadu
z nich se snaží zachytit tato rozsáhlá kompilace, nabízející nahrávky z období let
1969 až 2018, tedy od Blue Effektu až po aktuální vzkříšení nově objevených
záznamů. Bez Zlaty Hladíkové jako organizátorky akce a Radima Hladíka ml.
jako pečlivého hledače a zvukového upravovatele desítek, ba stovek hodin muziky by se to nepodařilo. Výběrem obsahu jednoho cédéčka a sleevenotes přispěl
Pavel Víšek, grafikovi Lukáši Fišárkovi radou a ilustracemi prospěl jeho strýc Petr
Sís. Mnozí Radimovi spolupracovníci a přátelé umožnili využít nahrávek méně
známých nebo občas vůbec poprvé zveřejněných. Pro všechny zúčastněné to
byla srdeční záležitost. Podařilo se tak vytvořit čtyři dramaturgicky soudržné
CD celky, neoddělené však stylově a personálně zcela rezolutně, lidé a hudba se
tam občas prolínají: Jsou to 1. Blue Effect, 2. Spolupráce, 3. Filmy a 4. Projekty.
Jde o ukázky z tvorby typově tak různé jako je zásadní rock, občas s jazzovými
vlivy, kvalitní poprock, překvapivý folk, filmová hudba pro slavné i pozapomenuté
snímky, scénická divadelní hudba, ambientní a jiné speciální projekty. Šíře Radimova záběru byla obdivuhodná, poznatelnost jeho hry okamžitá. Právem se tedy
4CD box jmenuje tak, jak se jmenuje, podle jedné z kytaristových nejslavnějších
kompozic. Základ kompilace vznikal již v roce 2016 k Hladíkovým sedmdesátinám, ale on sám přípravy zastavil ve chvíli, kdy cítil, že tuhle práci už nedokončí.
Je smutné, že dílo se podařilo zrealizovat už bez něj. Je skvělé, že se to stalo
v podobě alespoň naznačující mnohost Radimova talentu.

SU6516-2

4CD / KATEGORIE: BGT5 / VYCHÁZÍ: 23. 11. 2018

TRACKLIST

CD1 BLUE EFFECT
I LIKE THE WORLD (SUN IS SO BRIGHT) / I´VE GOT MY MOJO WORKING / STROJ
NA NIC / RAINY DAY / YOU´LL STAY WITH ME / NÁVŠTĚVA U TETY MARKÉTY,
VYPITÍ ŠÁLKU ČAJE / POPÍNAVÝ BŘEČŤAN / JE TŘEBA OBOUT BOTY A PAK
DLOUHO JÍT / KLÍŠTĚ / V SOBOTU POPOLUDNÍ / RAJKY / TŘIATŘICET / NĚŽNÁ /
ZÁHADA JMELÍ / KAMPA / GET DOWN FROM THE TREE (LIVE) / SLUNEČNÝ HROB
(LIVE) / ČAJOVNA (LIVE)
CD2 SPOLUPRÁCE
STŮJ, BŘÍZO ZELENÁ (LIVE) / VANDROVALI HUDCI (LIVE) / LAZAR A BOHÁČ /
SMUTNÁ RANNÁ ELEKTRIČKA / SLNEČNICE / NA II. PROGRAME SNA / LETIA
HUSI / S CHODNÍKOM NA CHRBTE / LODIČKA Z PAPIERA / VTÁK DO SMUTNÝCH
POČASÍ / KŠEFT Z NEBA / OKNEM VEN / A TO TĚ TROCHU BOLÍ / OKNO V NEBI /
VARIACE NA RENESANČNÍ TÉMA (LIVE) / MOŘE / ROZPITÉ BARVY
CD3 FILMY
TÉMATA A PÍSNĚ AMERIKA / NON PLUS ULTRAS / POSEL / POSLEDNÍ PŘESUN /
SAXANA A LEXIKON KOUZEL / ZAPOMENUTÉ SVĚTLO / KOBOVA GARÁŽ / LOVEC
A DATEL / PÍSKOVNA / VENUŠÁNKOVY PŘÍBĚHY ZE ZEMĚ DĚDA PRAVĚDA /
VINCENZ PRIESSNITZ / TITULKOVÁ
CD4 PROJEKTY
TÉMATA A PÍSNĚ PROBUZENÍ / LITTLE WING (LIVE) / MÁ HRA (LIVE) / KNOFLÍK
PRO ŠTĚSTÍ / NÁVŠTĚVY U PANA GREENA / POKOJ V MODRÉM / HUDBA PRO
PANTOMIMU S. I. / Z KYTICE K. J. ERBENA / LIPO-TIKI-ŽUŽU / 1970 / I LIKE THE
WORLD (SUN IS SO BRIGHT, 2011)

foto © Alan Pajer
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The Matadors / The Matadors
Jubilejní edice (1968/2018)

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

POP / COUNTRY / ROCK

Druhé české beatové album znovu
na CD a vinylu
V průběhu dokončování stejnojmenného debutu The Matadors to již uvnitř party
vřelo, aby to všechno definitivně vyřešil osudný srpen 1968: v době vydání LP už
původní kapela vlastně neexistovala. A přece je to stále zcela zásadní poslouchání, když Matadors byli výbornou kontinentální odpovědí na britské rhythm
and blues. Měli ovšem z čeho vycházet: vokalista Viktor Sodoma vládl potřebně
razantním frázováním a průrazným témbrem, rytmika Otto Bezloja a Tony Black
hrnula muziku nedechovkovitě dopředu, Jan Farmer Obermayer psal stylové písně a dodával stejně stylové klávesové zvuky a ozdobou byl ještě ne dvaadvacetiletý kytarista Radim Hladík, ovládající nástroje i přístroje na špičkové mezinárodní
úrovni. Dohromady to byla zahraničními angažmá výborně sehraná kapela
s dobře vybraným převzatým repertoárem a hitovkami domácího původu. Je
otázkou, kam by se jejich kariéra dále ubírala, ale sovětská invaze to rozhodla.
Doma zůstal rockově natrvalo jen Hladík, když Sodoma jako sólista zvolil popovější cestu a zbylí tří Matadoři hned či o něco později našli domov v zahraničí.
Naše beatová muzika tak přišla o velké hvězdy, koncem roku nahrazené Blue
Effektem v čele s Vladimírem Mišíkem (kdysi také Matadorem) a opět Radimem
H. Jubilejní edici se díky grafikovi Karlu Halounovi dostalo nového obalu, když
ten zcela původní bohužel není zejména do formátu LP rekonstruovatelný. Ze
zásadní sady fotografií Alana Pajera byla vybrána exteriérová barevná, hodně
„anglická“, včetně ikonického oblečení. Zvuk byl remasterován z pásu, booklet obsahuje minulé i nové poznámky, CD je doplněno singlovými písněmi. Ani odstup
pěti dekád tak rozhodně neznamená konec dobré muziky.
TRACKLIST

SU6541-2

CD / KATEGORIE: FLS / VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

SU6541-1

LP / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

Eva Olmerová / Čekej tiše

GET DOWN FROM THE TREE / I WANT TO SEE YOU / MY GIRL / BAD, BAD BIRD /
OUT OF REACH / EXTRACTION / SHOTGUN / HATE EVERYTHING EXCEPT OF
HATTERED / I FEEL SO LONELY / I MUST HOPE / IT´S ALL OVER NOW, BABY
BLUE / YOU´LL BE MINE BONUS CD HATE EVERYTHING EXCEPT OF HATTER
(ZLATÝ DŮL) / GET DOWN FROM THE TREE (SLEZ DOLŮ ZE STROMU) / I THINK
IT´S GONNA WORK OUT FINE (MYSLÍM, ŽE SE TO PODAŘILO) / INDOLENCE
(LENOST) / ZLATÝ DŮL / LÁHEV KALORIÍ

POP / COUNTRY / ROCK

Výběr toho nejlepšího z repertoáru
osobité zpěvačky
Brzy by oslavila půlkulaté narozeniny (narozena v lednu 1934), odešla však
bohužel mnohem dříve. Zpěvačka od pánaboha, stylově ne zcela ukotvená, ale
ve všech podobách výtečná, a také žena živel. Reedice vinylového alba z roku
1983 se dočkala zvukové úpravy, nového grafického ztvárnění a v podobě CD
také doplnění šesti bonusovými písněmi. Základní čtrnáctka skladeb je původním
vydáním datována mezi roky 1968 až 1983. Najdete tu Olmerové nejslavnější
písně s texty Jiřího Grossmanna nebo Aidy Brumovské. Nechybí temný bluesový
repertoár skladatele/textaře Josefa Kainara, lehký jazzík kamaráda Luďka Hulana
či slavný tradicionál O, Happy Day s textem Zdeňka Borovce. Doplněním obrazu
hlasově, frázováním a celkově mimořádné zpěvačky je původně Piafové Non,
je ne regrette rien, v českém překladu Ronalda Krause jako Jdou, léta jdou.
Mezi bonusovou šesticí skladeb najdete scatovou legrácku s Jiřím Suchým na
téma Muž a žena, semaforské Slunce zhaslo dojetím, dva kousky trampského
písničkáře Jarky Mottla nebo připomínku skutečnosti, že Eva Olmerová se skvěle
popasovala i s repertoárem Traditional Jazz Studia. Stylový obal Karla Halouna
a Luďka Kubíka skrývá to nejpodstatnější z Olmerové repertoáru šedesátých
a sedmdesátých let. Je to výběr zásadních písniček pro nejširší okruh posluchačů,
v mnoha případech na první poslech, v těch ostatních pak povědomě znějících
všem pamětníkům. Tato jubilejní reedice je holdem dámě s nelehkým osudem
a báječným talentem.
TRACKLIST

SU6543-2

CD / KATEGORIE: FLS / VYCHÁZÍ: 9. 11. 2018

SU6543-1

LP / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 9. 11. 2018

ČEKEJ TIŠE / MATKA / SLUNCE SHÁNÍM / VSTÁVÁ DEN A MODŘE SVÍTÁ /
TAM POD NEBESKOU BÁNÍ / POPRCHÁVÁ / VZDÁVÁM SVŮJ DÍK / DRUHÝ
BŘEH / ČERNÁ KÁRA / Ó, BOŽÍ DEN / BLUES ŽELEZNIČNÍHO MOSTU / JDOU
LÉTA, JDOU / SČÍTÁNÍ / POSLEDNÍ PRODUKCE BONUS CD MUŽ A ŽENA /
SLUNCE ZHASLO DOJETÍM / PARALELY / POČÍTÁM HODINY / ČAJOVÁ RŮŽE /
MŮJ MILÝ SE VRÁTIL
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Karel Gott / Ta pravá

Aktuální album ve speciální vinylové edici
POP / COUNTRY / ROCK

SU6525-1

LP / KATEGORIE: FLT1
VYCHÁZÍ: 16. 11. 2018

„Ta pravá může být žena, láska, píseň, chvíle, doba, nálada i deska…,“ vzkazuje posluchačům Karel Gott. Tucet písniček na jeho předprázdninové novince je mixem popové
klasiky a standardů, které chtěl natočit již dříve, v průběhu let na ně nezapomínal
a letos pro ně přišel ten správný moment. Tou pravou je ovšem také původní domácí
píseň, kterou mu „na tělo“ napsal zpěvák a skladatel Marek Ztracený. Nyní se tomuto
dlouho očekávanému albu Karla Gotta dostává podoby LP! Kompletní obsah úspěšného
cédéčka byl převeden do vinylového formátu, s rozměry 30x30 centimetrů činící z titulu
nový zážitek. Vybaveno vnitřním sáčkem s texty písní a fotografiemi Ondřeje Pýchy.
A je to také mimořádná příležitost pro všechny opravdové fanoušky: prvních pět set
kusů LP bude vlastnoručně zpěvákem podepsáno. Tak nepromeškejte vzácnou šanci
získat originální kus do vaší sbírky!
TRACKLIST

BEZ TEBE MÁM V DUŠI SPLÍN / JSI V SRDCI MÉM / NEDÁŠ MI SPÁT / TA DÁMA VÍ
SVÉ / NA SEDM STRUN BUDU HRÁT / MOŽNÁ ZÍTŘKY NEPŘIJDOU / ZPÍVAT DÍVCE,
KTEROU MÁM RÁD / SÁM BŮH VÍ JEN / HVĚZDA K CÍLI MÁ TĚ VÉST / ZÁVRAŤ /
CHCI TĚ LÍBAT / TA PRAVÁ
PŘIPOMÍNÁME

Karel Gott
Ta pravá

Olympic / Trilobit

SU6525-2
CD / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

Novou energií nabitý Olympic nyní také na LP
POP / COUNTRY / ROCK

SU6518-1

LP / KATEGORIE: FLS
VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

Mladými americkými hosty posílená sestava Olympiku a Jandova asi nejsilnější písničková nálož za poslední dvě tři dekády! Novinka Trilobit představuje čerstvé skladby Petra
Jandy, stylově shrnujících vlastně celé rockové období existence kapely. Od prostých
šedesátkových popěvků přes dojemné balady ve stylu sedmdesátých a osmdesátých
let či pořádně našlápnuté kytarové hard rychlovky až po logická životní ohlédnutí, to vše
pod heslem „Nová energie“. Ohlas alba Trilobit je mimořádně pozitivní, převedení do podoby vinylu tak logické. Vybaveno vnitřním sáčkem s texty písní a fotografiemi Michala
Matyáše. Je využito technologického maxima časové kapacity elpíčka (dvanáct písní
vybráno kapelou), navíc bylo při přepisu na matrici ryto do laku, umožňujícího zachování
rázné rockové dynamiky skladeb až do poslední drážky!
TRACKLIST

TRILOBIT / I´M FINE / KRÁSNÁ / SETKÁNÍ / DOBRÉ RÁNO / HREJ / NEDÁME SE / JEŠTĚ
JEDNOU CHTĚL BYCH BÝTI KLUKEM / JSI MOJE… / PERPETUUM MOBILE / VÍLA / HIT
NEBO ŽIVOT
PŘIPOMÍNÁME

Olympic
Trilobit

Marian Vojtko / Muzikál
POP / COUNTRY / ROCK

55305-2

CD / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

SU6518-2
CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

Patnáct velkých muzikálových hitů a jako bonus
novinka nazvaná Není přístupná
Profilové album muzikálového a operního zpěváka Mariana Vojtka přináší 16 nových nahrávek převážně muzikálového repertoáru. Jeden z nejlepších interpretů naší muzikálové
scény během svojí kariéry zazářil v řadě hlavních rolí v představeních jako Fantom opery,
Dracula, Casanova, Muž se železnou maskou, Ples upírů, Tři mušketýři, Baron Prášil, Jekyll & Hyde, Angelika, Kat Mydlář, Bídníci, Krysař. Jeho album nazvané příznačně Muzikál
přináší písně z uvedených muzikálů včetně duetů s Helenou Vondráčkovou, Monikou
Absolonovou, Natálií Grossovou a Michaelou Gemrotovou. Hvězda českého muzikálového nebe se představuje ve známých skladbách.
TRACKLIST

NESPRAVEDLIVÝ BŮH (DRACULA) / ŽIVOT (CASANOVA) / SÍLU VLÁDNOUT (MUŽ SE
ŽELEZNOU MASKOU) / PROSTOPÁŠNÝ CHTÍČ (PLES UPÍRŮ) / MILOSTNÝ DUET (PLES
UPÍRŮ) – S NATÁLIÍ GROSSOVOU / TOUHA ZNÁT (TŘI MUŠKETÝŘI) / NA KŘÍDLECH
FANTAZIE (BARON PRÁŠIL) / JEDINÁ LÁSKO MÁ (MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU) –
S HELENOU VONDRÁČKOVOU / TO JE TA CHVÍLE (JEKYLL & HYDE) / LÁSKO MÁ, NECH
DÁL MĚ SPÁT (ANGELIKA) / PRÁVO MÁM (KAT MYDLÁŘ) / OTČE NÁŠ (BÍDNÍCI) / ÁGNES
A KRYSAŘ (KRYSAŘ) – S MONIKOU ABSOLONOVOU / THE MUSIC OF THE NIGHT
(FANTOM OPERY) / THE PHANTOM OF THE OPERA (FANTOM OPERY) – DUET
S MICHAELOU GEMROTOVOU BONUS NENÍ PŘÍSTUPNÁ

NOVINKY
NOVINKY

Tata Bojs / Nanoalbum
(2018 Remaster)

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

POP / COUNTRY / ROCK

Legendární Nanoalbum je zpět a poprvé
na vinylu jako „white double LP“!
Nanoalbum vyšlo poprvé v červu roku 2004, tedy dva roky po vydání předchozího studiového opusu Tata Bojs Biorytmy. Nahrávka vznikala téměř deset měsíců
převážně v tehdy novém studiu skupiny na domovské Deltě a byla velkým
překvapením jak pro fanoušky skupiny, tak i pro hudební publicisty. A v čem se
novinka odlišovala od svých předchůdců Ukončete nás…!, Futuretro a Biorytmy?
Tata Bojs album sami popisují jako koncepční s vědomím toho, že svým způsobem byly koncepční i některé předchozí desky. Koncepčnost Nanoalba spočívá
v tom, že jako celek vypráví příběh. Co se „žánru“ příběhu týče, jedná se o kombinaci sci-fi, low-fi, krimi a romantiky okořeněné komediálními prvky. Příběh alba
se z určité části odehrává v takzvaném „nanosvětě“ – v nepředstavitelně malých
rozměrech uvnitř lidského těla. V něm jezdí „nanoboti“ podobní ponorkám, které
zvenku řídí člověk – „nanopilot“. Více o ději, zápletce, postavách a technologiích
se posluchači mohou dozvědět z dvanácti písniček samotného Nanoalba. Ohlasy na Nanoalbum byly nesmírně pozitivní. Nejviditelnějším momentem bylo
udělení čtyř Andělů za rok 2004, což je dodnes rekord Tata Bojs. O čtrnáct let
později tak vychází Nanoalbum poprvé na vinylu jako 2LP v luxusním provedení.
To obsahuje skvělý zvukový remaster nahrávky, dvě LP v bílé barvě, šestnáctistránkový sešit s původní grafikou postav příběhu od Milana Caise a také kód
na stažení digitální remasterované podoby alba. Důstojné oslavy 30 let Tata
Bojs tak pokračují i nadále.

SU6522-1

2LP / KATEGORIE: FLT3 / VYCHÁZÍ: 16. 11. 2018

Velká vánoční audiokniha

TRACKLIST

LP1 HALOVO VODÍTKO 1 / ELIŠCE / TOMÁŠOVI / HALOVO VODÍTKO 2 / C.V.A.N. /
LÉČITEL / HAL SE ZATOULAL / HALOVO VODÍTKO 3 / VIRTUÁLNÍ DUET
LP2 NEMOCNÁ / PAN TEČKA / HALOVO VODÍTKO 4 / NOVÝ NANOPILOT /
ZMENŠENÝ / HALOVO VODÍTKO 5 / BOJ / PROBUZENÍ

MLUVENÉ SLOVO

Vyprávění herce Josefa Somra
o vánočních zvycích a tradicích s koledami
Komplet tří audioknih s vánoční tématikou pro posluchače každého věku. Oblíbený herec poutavě vypráví o významu jednotlivých svátků, o původu vánočního
stromku i dárků, o vánočních pokrmech u nás i ve světě. Alba nazvaná „Šťastné
a veselé Vánoce“ a „Vše o Vánocích na celém světě“ doplňuje speciální titul pro
děti pojmenovaný „Vánoce“ obsahující pásmo vánočních příběhů, které zajímavou a laskavou formou pojednávají o všech tématech patřících k Vánocům.
Povídání o vánočním stromku, vánočním kaprovi a tradičních i zapomenutých
vánočních zvycích podbarvují nejznámější koledy. Špičkové hudební provedení
jednotlivých koled a melodií podtrhuje jedinečnou atmosféru nahrávky.
TRACKLIST

55306-2

CD-MP3 / KATEGORIE: MDT / VYCHÁZÍ: 16. 11. 2018
VYPRÁVÍ JOSEF SOMR VÁNOČNÍ KOLEDY HRAJE A ZPÍVÁ CONVENTUS
MUSICORUM, ŘÍDÍ ROMAN CEJNAR CELKOVÝ ČAS: 3 HOD. 55 MIN.

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE ÚVOD / NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA / BETLÉM /
VÁNOČNÍ DÁRKY / KOLEDY / ŠTĚDROVEČERNÍ TABULE / VÁNOČNÍ TRADICE
VŠE O VÁNOCÍCH NA CELÉM SVĚTĚ ADESTE FIDELES (ANGLICKÁ KOLEDA) /
ÚVOD / AULA VISCO CONTEGUNDA (ANGLICKÁ KOLEDA) / BETLÉM / JESUS
PUER EST NATUS (ITALSKÁ KOLEDA) / ITÁLIE / IN TEMPORE NATALI (NORSKÁ
KOLEDA) / SKANDINÁVIE / FUM FUM FUM (ŠPANĚLSKÁ KOLEDA) / USA
A KANADA / DORMI DORMI MI FILI (ITALSKÁ KOLEDA) / ETIOPIE / CHRISTUS
NATUS EST HODIE (FRANCOUZSKÁ KOLEDA) / ANGELI IN TERRIS NOSTRIS
(FRANCOUZSKÁ KOLEDA) / RUSKO / COLLAUDERIS JESU CHRISTE (JIHOSLOVANSKÁ KOLEDA) / SRBSKO / SATIONEM MISIT SUAM DEUS (JIHOSLOVANSKÁ
KOLEDA) / AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND / PRINCEPS BONE VENCESLAUS (ANGLICKÁ KOLEDA) / BRUMA STATIM CESSERAT (ŠPANĚLSKÁ KOLEDA) / EGYPT /
SUB CAELO FRIGIDO PUER NATUS (HOLANDSKÁ KOLEDA) / ČÍNA / ACCUREBANT
IN BETHLEHEM PASTORES (POLSKÁ KOLEDA) / INTRA BOVEM ET ASINUM
(FRANCOUZSKÁ KOLEDA) / RAKOUSKO / TICHÁ NOC (RAKOUSKÁ KOLEDA)
VÁNOCE ÚVOD / ADVENT / SVATÝ MIKULÁŠ / CUKROVÍ / VÁNOČNÍ
STROMEK / ŠTĚDROVEČERNÍ TABULE / KOLEDY / VÁNOČNÍ DÁRKY / LIDOVÉ
ŠTĚDROVEČERNÍ ZVYKY / BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ / SVATÝ ŠTĚPÁN / TŘI KRÁLOVÉ
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Nejlepší pohádky o čertech

MLUVENÉ SLOVO

Klasické i převyprávěné filmové pohádky,
v nichž vystupují čerti v rolích ochránců
spravedlnosti a dobra
Komplet šesti pohádek o čertech je kombinací klasických pohádek z archivu
Supraphonu a nově nahraných příběhů podle oblíbených filmů S čerty nejsou
žerty a Čertoviny. Z díla Boženy Němcové známe pohádky Čert a Káča, Čertův
švagr, z lidových pramenů pak Švec a čert a Čertův mlýn, vše namluveno řadou
oblíbených herců, některých již legendárních (František Filipovský, Vladimír
Brabec). S čerty nejsou žerty čte Ondřej Vetchý, jeden z hrdinů stejnojmenného filmu. Čertoviny, zpracované podle posledního pohádkového filmu Zdeňka
Trošky, pak vypráví jeden ze dvou hlavních představitelů Jakub Prachař. Většinu
těchto pohádek spojuje hlavní motiv – čerti jsou sice ve službách zla, ale ve
skutečnosti pomáhají dobru odhalit podvodníky, šejdíře, ziskuchtivce, vrahy
a zloděje. Při této službě se sami občas dostanou do úzkých, protože je někteří
chytráci přelstí, ale nakonec je vždy zlo spravedlivě potrestáno.
TRACKLIST

ČERT A KÁČA / ČERTŮV ŠVAGR / ŠVEC A ČERT / ČERTŮV MLÝN / S ČERTY NEJSOU
ŽERTY / ČERTOVINY
ČTOU A VYPRÁVĚJÍ VLADIMÍR BRABEC, FRANTIŠEK FILIPOVSKÝ, JAKUB
PRACHAŘ, ONDŘEJ VETCHÝ, LADISLAV POTMĚŠIL, PETR HANIČINEC, JIŘÍ KLEM,
GUSTAV BUBNÍK A DALŠÍ

SU6473-2

CD / KATEGORIE: MDT / VYCHÁZÍ: 9. 11. 2018

Adventní pohádkový kalendář

HUDBA MILAN BAGINSKÝ, MILOŠ VACEK, JIŘÍ STIVÍN A MILOŠ KRKOŠKA
CELKOVÝ ČAS: 68:02 MIN.

MLUVENÉ SLOVO

24 pohádek pro vánoční čas
Originální adventní dárek – 2CD obsahuje 24 pohádek. Na každý den jedna
pohádka, od 1. prosince až do Štědrého dne! Viktor Preiss, Luděk Munzar, Jana
Hlaváčová, Václav Vydra, Jana Boušková, Otakar Brousek a řada dalších herců interpretuje klasické české pohádky a také pohádky s vánoční a zimní tématikou.
TRACKLIST

CD1 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (JANA BOUŠKOVÁ) / DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ (LUDĚK MUNZAR) / SNĚHURKA (RŮŽENA MERUNKOVÁ) /
BERÁNEK, KOCOUREK A KOHOUTEK (OTA JIRÁK) / O SMOLÍČKOVI
(JANA BOUŠKOVÁ) / HONZA SE UČÍ LATINSKY (VLADIMÍR BRABEC) /
ČERT A KÁČA (BLANKA BOHDANOVÁ) / CHYTRÝ UHLÍŘ (OTAKAR BROUSEK) /
LIŠKA A MOUDRÁ SÝKORKA (ULRIKA KOTAJNÁ) / BRÉMŠTÍ MUZIKANTI (PETR
ČEPEK) / HRNEČKU VAŘ (VÁCLAV VYDRA) / POHÁDKA BEZ KONCE
(JANA BOUŠKOVÁ)
CD2 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE (JIŘÍ ADAMÍRA, VIKTOR PREISS A JANA
HLAVÁČOVÁ) / O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE (JANA BOUŠKOVÁ) / OBUŠKU,
Z PYTLE VEN! (MARTIN RŮŽEK) / O PYŠNÉ PRINCEZNĚ (GABRIELA VRÁNOVÁ) /
ROZUM A ŠTĚSTÍ (OTAKAR BROUSEK ML.) / SNĚHULÁK (DANIELA KRHUTOVÁ) /
OTESÁNEK (VÁCLAV VYDRA) / KOČKY SE MYJÍ AŽ PO JÍDLE (JOLANA
SMYČKOVÁ) / DRAK DVANÁCTIHLAVÝ (LUDĚK MUNZAR) / HONZA A VRBA
(VERONIKA GAJEROVÁ) / JAK MASAKO DOSTALA HVĚZDU (DANIELA KRHUTOVÁ
A SVATOPLUK SCHULLER) / JAK SE POUŠTÍ DRACI (MARTIN SOBOTKA)
CELKOVÝ ČAS: 2 HOD. 33 MIN.

SU6472-2

2CD / KATEGORIE: BGL / VYCHÁZÍ: 9. 11. 2018
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Šimek & Sobota / Komplet
1977–1983 / Klasika a objevy

FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

MLUVENÉ SLOVO

Záznam vývoje humoru dvou významných
představitelů komiky z konce sedmdesátých
a začátku osmdesátých let
Tento komplet 10CD navazuje na předchozí boxy Šimek & Grossmann
(SU6183-2) a Šimek & Sobota & Nárožný (SU6401-2). Zachycuje vývoj humoru
Miloslava Šimka a jeho divadelní skupiny v letech 1977–1983, v němž došlo
k postupnému přerodu společné komické trojice s Petrem Nárožným ve dvojici
Šimek & Sobota, kteří se v této době pokouší znovu definovat své autorské
a interpretační partnerství. Na deseti CD se můžeme přesvědčit, že Šimek
a Sobota byli ve své době respektováni jako nositelé originálního a nápaditého humoru a jako takoví účinkovali nejen v divadle Semafor, ale objevovali
se i v různých televizních pořadech a na gramofonových deskách. Odtud také
pocházejí záznamy použité na kompletu. Cílem výsledné kompilace ale není jen
zmapování vývoje humoru obou protagonistů. Jde i o zachycení atmosféry doby
v tématech, jimiž bavili své publikum, a v hudebním doprovodu, tedy v písních
zpěváků, kteří patřili ke stálému přátelskému týmu dvojice těchto komiků.
HOVOŘÍ A ZPÍVAJÍ MILOSLAV ŠIMEK, LUDĚK SOBOTA, PETR NÁROŽNÝ,
JANA SVOBODOVÁ, LUBOŠ SVOBODA, URŠULA KLUKOVÁ, VALERIE
ČIŽMÁROVÁ,VIKTOR SODOMA, PAVEL BOBEK, ZUZANA BURIANOVÁ,
MILUŠE VOBORNÍKOVÁ, MIROSLAV PALEČEK, MICHAEL JANÍK, HANA
ZAGOROVÁ, PETRA ČERNOCKÁ, JITKA MOLAVCOVÁ, JIŘÍ KORN, MIROSLAV
HORNÍČEK, MILOŠ KOPECKÝ, KAREL ŠÍP, JAROSLAV UHLÍŘ, EVA OLMEROVÁ,
JIŘÍ DĚDEČEK A DESÍTKY DALŠÍCH

SU6474-2

10CD / KATEGORIE: BGT / VYCHÁZÍ: 23. 11. 2018

VÝBĚR A SESTAVA JAN RICHTER, LUKÁŠ SÝKORA, JAKUB KAMBERSKÝ
A OLDŘICH ZÁMOSTNÝ

PŘIPOMÍNÁME

Šimek &
Sobota &
Nárožný
Komplet
1971–1977

PŘIPOMÍNÁME

Šimek &
Grossmann

SU6401-2
10CD / KATEGORIE: BGS

Komplet
1966–1971

VYŠLO 2015

Klasici televizní zábavy

SU6183-2
17CD / KATEGORIE: BGL
VYŠLO 2013

TV ZÁBAVA
POPRVÉ V KOMPLETU

Čtyři DVD plná zábavy a humoru

SU7139-9

4DVD / KATEGORIE: BGS4 / JIŽ VYŠLO

DVD1 VŠECHNOPÁRTY / KAREL ŠÍP A JEHO HOSTÉ
Moderátor, textař, zábavný společník a showman Karel Šíp slaví se svým
televizním humoristickým pořadem Všechnopárty stále větší a větší úspěchy.
Do oblíbené talkshow si zve vždy po třech hostech, které spojuje jedno téma.
V diskusi v nich pak dokáže mimořádně milým, neagresivním způsobem
objevit skryté démanty. To nejlepší z úspěšné televizní podívané, která každý
týden láká k obrazovkám velké množství diváků.
DVD2 HALÓ, TADY JIŘINA / JIŘINA BOHDALOVÁ
Procházka televizním humorem uplynulých téměř čtyř desítek let zahrnuje
nejlepší scénky, kuplety a písničky, v nichž dominuje svým nepřekonatelným
komediálním herectvím Jiřina Bohdalová. Dále hrají: Vladimír Dvořák, Josef Bek,
Vladimír Menšík, Jan Libíček, Jiří Lír a Václav Štekl.
DVD3 HELENA RŮŽIČKOVÁ / AŤ ŽIJE SMÍCH!
Nepřehlédnutelná osobnost herečky a zpěvačky Heleny Růžičkové nemohla
chybět po více než půl století v žádném ze zábavných pořadů Československé
a České televize. Bez ní se neobešel žádný televizní Silvestr, ani kabarety, písničkové pořady, pohádky a seriály. Ve výběru scének a výstupů jsme se zaměřili na
záznamy České televize a vypátrali několik zcela neznámých komických čísel,
v nichž Helena Růžičková zvlášť září.
DVD4 MOŽNÁ PŘIJDE I... 1 / OLDŘICH KAISER A JIŘÍ LÁBUS
Nejlepší scénky z let 1979–2003. Každý z obou pánů dvojice Oldřich Kaiser
a Jiří Lábus je skvělý herec, který úspěšně funguje nezávisle na svém kolegovi.
Dohromady však tvoří zázračně inspirovanou dvojici, jejíž místy až drastická
komika se vzájemně podporuje, násobí a vrství v řadě nečekaných gagů. Výběr
nejznámějších výstupů na tomto DVD obsahuje především slavná vystoupení
v pořadech Kabaret u dobré pohody a Možná přijde i kouzelník.
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Antonín Dvořák
Klavírní kvartety č. 1 a č. 2
Dvořákovo klavírní kvarteto

VÁŽNÁ HUDBA
NOVÁ NAHRÁVKA

Dvořákovy klavírní kvartety – hluboká
krása psaná lehkou rukou
Dvořákovi byla komorní hudba blízká; měl rád muzicírování s přáteli a snad
i brzy pochopil, jak dobrý obchodní artikl tyto skladby představují. První ze
dvou klavírních kvartetů, op. 23, napsal ve 34 letech, kdy už se o jeho díla zajímal kdekterý nakladatel. Dobový český tisk psal s uspokojením o vymanění
z cizokrajných vlivů a o převažujícím duchu slovanském. Ten ostatně vyzařuje
i z Moravských dvojzpěvů op. 20 či Serenády op. 22, jež vznikaly ve stejné době.
Nakladatel Fritz Simrock hořce litoval, že první kvartet odmítl, a neodbytně se
skladateli připomínal: „vzal bych rád klavírní kvartet, dokonce raději dva“. Když už
se v létě 1889 Dvořák ke Druhému kvartetu dostal, stěžoval si jen na „pomalou
ruku“, rozhodně ne na nedostatek invence: „Mám toho plnou hlavu ... mám už
zase tři věty nového kvarteta s klavírem úplně hotové a finale bude za několik
dní. Jde to nad očekávání lehce a melodie se mi jen hrnou.“ Výjimečnou krásu
díla vystihl vídeňský kritik Eduard Hanslick: „Kvartet vyžaduje, aby se posluchač
trochu více soustředil a byl lépe informován, což se ovšem bohatě vyplatí.“
Soubor nesoucí jméno skladatele a jeho členové navazují na silnou tradici svých
velkých učitelů – Ivana Moravce, Josefa Vlacha či Milana Škampy. Představují
nám Dvořáka v nejlepším smyslu slova tradičního a promyšleného.
ANTONÍN DVOŘÁK – KLAVÍRNÍ KVARTET Č. 1 D DUR OP. 23 (1875), KLAVÍRNÍ
KVARTET Č. 2 ES DUR OP. 87 (1889)

SU4257-2

DVOŘÁKOVO KLAVÍRNÍ KVARTETO: SLÁVKA VERNEROVÁ-PĚCHOČOVÁ – KLAVÍR,
ŠTĚPÁN PRAŽÁK – HOUSLE, PETR VERNER – VIOLA, JAN ŽĎÁNSKÝ – VIOLONCELLO

CD / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 16. 11. 2018

Antonín Dvořák
Smyčcové kvartety op. 106 & 96
Pavel Haas Quartet

VÁŽNÁ HUDBA

Pavel Haas Quartet / Dvořák – legendární,
bezkonkurenční nahrávka – poprvé na vinylu
Tato nahrávka je i přes své mládí jedním z nejvzácnějších diamantů supraphonského archivu. Po prvních vlaštovkách (BBC Music Magazine Recording of the
Month, Sunday Times Album of the Week) její výjimečnost potvrdily prestižní
ceny Gramophone Awards; kromě vítězství v kategorii komorní hudby si mladý
soubor z Londýna odvezl i hlavní cenu Recording of the Year. Osm let po prvním
vydání na CD přichází Supraphon s delikatesou pro pravé gurmány: 2LP lisované
do 180g virgin vinylu (řezáno technologií DMM) je doplněno digitální verzí
nahrávky v rozlišení Hi-Res. Ve vrcholném Dvořákovi se snad nejvýrazněji zrcadlí
výjimečné kvality ansámblu: rovnováha mezi precizností a živelností, obdivuhodná souhra i „sólový“ potenciál všech jednotlivých hráčů. Antonín Dvořák si
na konec skici k op. 96 poznamenal: Jsem spokojen, šlo to rychle... Krátce po
„Novosvětské“ symfonii tak v Americe vznikl jeden z vůbec nejkrásnějších kvartetních opusů – a kritici nešetřili chválou. „Americký“ kvartet i ten následující,
op. 106, který vznikl jako první dílo po skladatelově návratu z Ameriky, jsou pro
Pavel Haas Quartet doslova srdeční záležitostí. Slovy Sunday Times: „V tomto
repertoáru jsou dnes prostě nedostižní.“ Snad by Dvořák i pod tuto nahrávku
napsal své Jsem spokojen.
ANTONÍN DVOŘÁK – SMYČCOVÝ KVARTET Č. 13 G DUR OP. 106 (B. 192, 1895),
SMYČCOVÝ KVARTET Č. 12 F DUR OP. 96 „AMERICKÝ“ (B. 179, 1893)

SU4038-1

2LP / KATEGORIE: FLTS4 / VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

VERONIKA JARŮŠKOVÁ – 1. HOUSLE, EVA KAROVÁ – 2. HOUSLE,
PAVEL NIKL – VIOLA, PETER JARŮŠEK – VIOLONCELLO
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Od listopadu nově v distribuci Supraphonu
Od 1. 11. 2018 se součástí naší distribuční nabídky stává katalog firmy BONTONFILM a.s.,
která patří k významným vydavatelům v ČR. V nabídce naleznete na 300 nejprodávanějších
titulů s filmovou produkcí ve formátech DVD a BD. V případě, že vám v nabídce některý
z titulů kompletního katalogu BONTONFILM a.s. chybí, napište nám na obchod@supraphon.cz.

JAZZ

ANI070-2
CD / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

ORCHESTRÁLNÍ HUDBA

ANI071-2
2CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

JAZZ

ANI072-2
CD / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

ALTERNATIVA

ANI073-2
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

Najponk / What´s Next
Klavírista Najponk patří v Čechách k průkopníkům mainstreamového jazzu, z jehož bezedného katalogu vybírá čas od času perly pro svá alba. Jakkoli jeho repertoár tvoří především
tzv. standardy, vynikají jeho nahrávky nebývale invenční hrou, dokonalým smyslem pro styl
a rytmus. Pro každé album si Najponk zpravidla vybere jiné spoluhráče, nové album What´s
Next tentokrát nahrával se slavným švédským kontrabasistou Hansem Backenrothem
a bubeníkem Jiřím Slavíčkem.

Zdeněk Liška / Marketa Lazarová
Hudba Zdeňka Lišky k filmu Marketa Lazarová je vrcholem tvůrčího odkazu tohoto legendárního
filmového skladatele. V roce 2015 se v pražském Fóru Karlín v rámci festivalu Struny podzimu
uskutečnilo dosud jediné koncertní provedení devadesátiminutového oratoria, které z autorova
rukopisu v přísném chronologickém sledu a při dodržení původní instrumentace sestavil Petr
Ostrouchov. Vystoupili sólisté Kateřina Kněžíková a Josef Moravec, herci Josef Somr a Jana
Štěpánková, Martinů Voices řídil Lukáš Vasilek a Baborák Ensemble dirigoval Radek Baborák.
Koncert se setkal s mimořádným ohlasem a výbornými reakcemi odborné kritiky, a tak nyní –
o tři roky později – vychází jeho studiově upravený zvukový záznam, v koprodukci Animal Music
a Strun podzimu, jako vůbec první nahrávka této Liškovy skladby od původního nahrávání
pro film. Dvoudiskový komplet s bohatě vypraveným bookletem vychází pouze na fyzických
nosičích.

Karel Růžička Quartet / Grace & Gratitude
Saxofonista Karel Růžička žije již přes dvacet let v New Yorku, kde vystupuje a nahrává s řadou
významných hudebníků. Celých 14 let od jeho předchozího sólového alba vychází nyní nový
titul a sestava hudebníků, s nimiž Růžička novinku nazvanou Grace & Gratitude natočil, je vskutku výjimečná. Kontrabasista John Patitucci, klavírista Jon Cowherd a bubeník Nate Smith tvoří
vpravdě „all stars“ tým, jemuž nadšený Růžička věnoval hned první skladbu na albu – Brooklyn
Brotherhood. Album sestává výlučně z Růžičkových vlastních skladeb a přináší jazz prvoligové
kategorie v jedinečné interpretaci a v nádherném analogovém zvukovém provedení.

Dorota Barová / Iluzja
Violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová je dobře známá především z kapel Tara Fuki
a Vertigo, s nimiž pravidelně nahrává, vystupuje a sbírá ocenění za jejich vynikající alba.
Vystupuje též v kapele Anety Langerové, spolupracuje s Lenkou Dusilovou, v roce 2018
překvapila spoluprací se členy slovenské skupiny Korben Dallas v projektu Tugriki. Nyní přichází
Dorota Barová se svým dlouho očekávaným prvním sólovým albem Iluzja, pro které sestavila
kolekci vlastních nových písní, jež nahrála v komorní sestavě s kytaristou Miroslavem Chyškou
(Illustratosphere, J.A.R., Sexy Dancers) a baskytaristou Jakubem Vejnarem (Muff), v jedné
skladbě hostuje klavíristka Beata Hlavenková. Tvorba Doroty Barové a stejně tak album Iluzja
je mnohobarevnou hudební mozaikou především díky jejímu nezaměnitelnému sametovému
hlasu a originálnímu autorskému rukopisu. Album zaujme hloubkou autorského sdělení, intimní
atmosférou, rafinovanou jednoduchostí a přesvědčivostí projevu Doroty Barové, která je
na české hudební scéně skutečně výjimečnou osobností.
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POPROCK

7128112

CD / KATEGORIE: FLTS2B
VYCHÁZÍ: 11. 11. 2018

7128114

2LP / KATEGORIE: FLTSA
VYCHÁZÍ: BUDE UPŘESNĚNO

POP

8590233023300
2CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 9. 11. 2018

FILM / SERIÁL / TV

ECT288
DVD+CD / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
NOVINKY

Lucie / EvoLucie
Co víc dodat? Česká „skupina století“ vydává poprvé po dlouhých 16 letech studiové album.
Po veleúspěšném comebackovém turné a zářezu v podobě vyprodaného Edenu logicky následuje
i nová nahrávka, která navazuje na dlouhou řadu nesmrtelných hitů skupiny. EvoLucie – to je třináct
nových skladeb s nesmazatelným rukopisem čtveřice nejpopulárnějších hudebníků v zemi. Kapela
Lucie tak navazuje na svoje největší úspěchy. Moderně, s novým zvukem a ve spolupráci s těmi
nejlepšími ve svých oborech jak od nás, tak ze zahraničí. Novinka vychází i na 2LP ve 180g
„heavy-weight“ provedení a v rychlosti 45 rpm. V souvislosti s vydáním alba kapela vyjíždí
na podzimní halové turné, které zahrnuje koncerty v Praze, Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích.
TRACKLIST

TAKHLE TĚ MÁM RÁD / CHTĚLI JSME LÍTAT / NEJLEPŠÍ, KTEROU ZNÁM / BURNING MAN /
SEX 3 / JÁ JSEM PAN PETR MONK / PENĚŽENA / NEŽ TĚ ROZKRADOU / FÉNIXOVY SLZY /
JÁ TO NEMÁM SPOČÍTANÝ / SLEČNA DO NEKONEČNA / 1968 / EVOLUCIE

Petr Bende & band / Vánoční koncert
Živé dvojCD je záznamem hned dvou koncertů, a to ze Sono Centra v Brně (2016) a Domu kultury
v Uherském Brodě (2017). Na jedinečnosti Petrových vánočních koncertů dodává vždy netradiční sestava a speciální hosté. Na prvním CD se ke kapele Petr Bende & band, která letos slaví 15leté výročí,
přidává seskupení hudebníků Shadow Quartet. Spojení violoncella, akordeonu, kontrabasu a houslí je
velmi působivé. Na druhém CD doplňuje kapelu jedinečná Cimbálová muzika Gromba, která obohatí
zvuk o lidovost, jež je pro Petrovy projekty již takřka charakteristická. Hudba napříč žánry, osvědčené
hity i překvapení v podobě úprav klasických koled a zahraniční skladby v netradičním aranžmá. Vzácní
hosté koncertu, se kterými si Petr zazpíval duet, jsou opravdu již legendy – písničkář Jaroslav Samson
Lenk a hudebník Roman Dragoun. Sestavu doplňují dětské pěvecké sbory Campana z Uherského
Brodu a Rosa z Brna. DvojCD v netradičním obalu a s bonusem v podobě plakátu uvnitř a působivé
koláže fotek.

Vánoční koledy
Jedinečný loutkový večerníček pro nejmenší se známými i téměř zapomenutými lidovými koledami,
které oživují ztracené sváteční kouzlo Vánoc. V zasněžené podhorské vesničce putují na Štědrý večer
muzikanti od chalupy k chalupě, aby potěšili sousedy a dostali pěknou výslužku. A tu také dostanou,
protože do zpěvu nejmladších koledníků Andulky a Honzíka je radost se zaposlouchat. Druhý CD
nosič obsahuje 25 koled z večerníčku.
SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / DVD 42 MIN. / CD 26 MIN.

POP-PUNK

8590233023157
2CD / KATEGORIE: MDS
VYCHÁZÍ: 9. 11. 2018

POPROCK

8590233022143
LP+CD / KATEGORIE: FLL
VYCHÁZÍ: 30. 11. 2018

Rybičky 48 / Best Fuck Off / Pořád nás to baví
Dne 1. 11. 2018 vychází takřka přesně po 5 letech nové studiové album skupiny Rybičky 48. Od
vydání posledního alba s názvem Tohle je rock‘n‘roll, vy buzny! v roce 2013 kapela průběžně vydala
8 singlů a ke každému natočila videoklip. Nový titul je hned 2CD. Na prvním CD s názvem Best Fuck
Off naleznete všech 8 singlů, které nikdy nebyly na žádném pevném nosiči + jeden úplně nový s názvem Lék na duši ženy. Druhé CD s názvem Pořád nás to baví obsahuje 10 zbrusu nových písní, které
kapela ještě nikdy nehrála. Nejedná se o typické „rybičkovské songy“, ale o tzv. šuplíkovky každého
z muzikantů. Uslyšíte kytarové vypalovačky nebo třeba reggae či melancholické ploužáky. Deska
vznikala během letních prázdnin v novém studiu Petra Lebedy – kytaristy Rybiček.

Ready Kirken / Různorudé album
Nové album Ready Kirken je již devátým albem kapely. Navazuje na její největší hity a zároveň ukazuje kapelu v nejlepší koncertní formě. Celé album bylo nahráno živě a zdobí ho syrový kytarový zvuk,
typický právě pro koncerty Ready Kirken. Kapela ho pro fanoušky vydává v kompletu LP+CD+MP3
s vlastnoručními podpisy.
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NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

ROCK

MAM599-2
CD / KATEGORIE: FLT
VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

MAM599-1

FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

Progres 2 / Tulák po hvězdách
Nové řadové album po 30 letech! V listopadu 2018 oslaví kapela Progres 2 padesát let od založení
The Progress Organization – přímého předchůdce současných Progres 2. Zároveň to bude také 40 let
od premiéry pionýrského počinu, kterým byla v roce 1978 první československá audiovizuální rocková
opera Dialog s vesmírem. Kapela nahrála nové koncepční album v lety osvědčené sestavě: Pavel Váně,
Roman Dragoun, Zdeněk Kluka, Miloš Morávek a Pavel Pelc. Nahrávalo se ve studiu Davida Kollera,
kde vypomohla i spousta zajímavých hostů. Texty na motivy románu Jacka Londona Tulák po hvězdách z roku 1915 napsal M. Kudlička. Album obsahuje 17 nových písní a na 2LP bude na čtvrté straně
speciální archivní bonus. Píseň Klíč k poznání z roku 1969 a 3 písně z koncertu ve Šlapanicích z roku
1970. Obal již tradičně pro Progres vytvořil Václav Houf. Progres 2 je i po 50 letech v plné síle a nové
album Tulák po hvězdách to jenom potvrzuje.

2LP / KATEGORIE: FLT8
VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

ROCK

MAM762-2
CD / KATEGORIE: MDT
JIŽ VYŠLO

ALTERNATIVA

5425015552019
LP / KATEGORIE: FLTS1
JIŽ VYŠLO

JAZZ ROCK

910374-1
LP / KATEGORIE: FLTS7
JIŽ VYŠLO

POP

912208-1
LP / KATEGORIE: FLT3
JIŽ VYŠLO

Drumphonic / Journey to Saturn
Instrumentální projekt Drumphonic vydává po čtyřech letech od svého debutového alba Walk on
Mars album další. Nese název Journey to Saturn a je opět ryze instrumentální. Hanz Sedlář (bicí)
a David Uher (kytara) vytváří instrumentální hudbu plnou energie a líbivých melodií. Jak oni sami říkají:
„Nechceme dělat hudbu pro muzikanty, ale pro běžné posluchače, a proto klademe důraz na líbivost
a v určitém ohledu i jednoduchost skladeb.“ Jak už je u Drumphonic zvykem, základ tvoří samozřejmě
elektrická kytara a bicí souprava. Kromě baskytary je tato hudba doplněna například i o violoncello,
vokály, piano nebo i celý symfonický orchestr. Na tomto albu spolupracovali se skvělými muzikanty,
jako jsou například Marek Bero, Marek Marian Leždík nebo Iris Moris. O celkovou aranž, produkci
i kompletní zvuk se postaral Hanz Sedlář.

Clarinet Factory / Meadows
Mezinárodně ceněný ansámbl Clarinet Factory vydal v roce 2017 dlouho očekávané studiové album
Meadows a nyní přichází s jeho vinylovou podobou. Na desce, na které se coby hosté podíleli například Joe Acheson z britských Hidden Orchestra, folklórní soubor Grunik nebo bubeník Dan Šoltis
z Vertigo Quintet, se Clarinet Factory dle vlastních slov vrátili ke svým „přirozeným kořenům“. Čtyřčlenný soubor album natáčel v nouzovském studiu SONO a hlavním záměrem bylo, aby „měly všechny
skladby přirozený tah, společnou rezonující barvu, dynamiku a nemuselo se to dělat ‚chemicky‘ na
pultu.“ Posluchači jistě zaznamenali několik novinek, které v posledních letech poměrně zásadně proměnily zvuk Clarinet Factory, jako například kontrabasový klarinet, analogové efekty a další vychytávky.
LP neobsahuje oproti CD skladbu Caravan.

Fermáta / Fermáta
Slovenská jazz rocková skupina Fermáta vznikla v roce 1973, navzdory různým personálním změnám
a tvůrčím přestávkám funguje dodnes. Skupina vydala celkem 11 studiových a 1 koncertní album.
Původní název Fermáta byl změněn do současné podoby Fermata v roce 1991. Kapela v současné
době hraje ve složení František Griglák (kytara, klávesy, zpěv), Fedor Frešo (basová kytara, kontrabas,
mandolína), Peter Preložník (klávesy) a Igor Skovay (bicí). Přestože se jedná o skupinu instrumentální,
několik skladeb z jejího repertoáru je zpívaných. Jako zpěváci se v ní představili Miroslav Žbirka, Peter
Vašek, František Griglák, Juraj Bartovič, Pavol Horváth, Pavol Hammel a John T. Dale. První album
Fermáta vyšlo v roce 1975 a nyní vychází na gramofonové desce v rámci limitované vinylové edice
vydavatelství Opus v jednorázovém nákladu 500 kusů.

Milan Lasica & Jaroslav Filip / Sťahovaví vtáci
Reedice alba z roku 1990. Na desce Sťahovaví vtáci zpívají Milan Lasica, Jaroslav Filip, Richard
Müller a Julius Satinský. Hraje skupina Provizórium ve složení Jaroslav Filip, Vladimír Kaššay, Ĺubomír
Stankovský a Dežo Ursiny. Vychází na gramofonové desce v rámci limitované vinylové edice vydavatelství Opus v jednorázovém nákladu 500 kusů.
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YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

POP

2974-001-2
CD / KATEGORIE: FLTS
JIŽ VYŠLO

FOLKLOR

PM0116-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

CROSSOVER

TLP01-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

POP

8590233023140
CD / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

ROCK

FT0143-2
CD / KATEGORIE: FLS
JIŽ VYŠLO

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
NOVINKY

Peter Nagy / Pianko
Novinka obsahuje celkem 13 písní z repertoáru skladatele, textaře a hlavně zpěváka Petera
Nagye v akustických verzích. Jak již název alba prozrazuje, jde o „tiché“ verze Petrových hitů
a balad, přičemž celkový zvuk písní je založený na doprovodu klavíru a smyčcového kvartetu.
Poďme sa zachrániť, Psi sa bránia útokom, Parfémy, Revolver a Muzika, Milenci na snehu, Nad
nami zomrel skladatel, Zákony hada a další. Na toto album si Peter přizval špičkové hudebníky,
jakými jsou klavírista Pavol Bartovic a houslista Milan Adamec, který dal dohromady kvarteto ze
svých kolegů z orchestru a Slovenské filharmonie a z komorního orchestru Bohdana Warchala.
V této spolupráci vzniklo album s něžným zvukem a nádechem klasické hudby. Album obsahuje
bonusovou novinku s názvem 50 žiráf. V této písni Peter Nagy inspiroval příběhem zoologa
Josefa Vágnera, který vybudoval, ještě za doby Československa, ve Dvoře Králové oblíbený
Safari park.

Banda / Telegrafy
Lidové písně – to není jen folklór, ale i vzácný hudební poklad, kterým se Slovensko může
prezentovat ve světě. To platí i o třetím studiovém albu skupiny Banda s názvem Telegrafy.
Album vznikalo postupně během čtyř let koncertování a hudebníci ho nahrávali dlouhé dva roky
v Trnavě. Inspirovali se nejen tradiční lidovou hudbou, ale i jinými hudebními žánry, a poslechli
si stovky lidových písní na starých archívních nahrávkách. Na dlouho očekávaném albu Telegrafy
hrají a zpívají Samo Smetana (zpěv, housle, mandolína), Eva Brunovská (zpěv, klávesy), Alžběta
Lukáčová (zpěv, cimbál), Ivan Hanula (zpěv, viola), Peter Obuch (zpěv, kontrabas) a Igor Ajdži
Sabo (zpěv, bicí). Na novém opusu Bandy je dvanáct autorských aranží málo známých lidových
písní. Jsou to hlavně slovenské, ale i rusínské a romské písně. Skladby vychází z hlubokého
poznaní slovenských hudebních tradicí. Je to nová hudba, svěží a komunikativní.

Tlupa Tlap / Skladem
Kapela Tlupa Tlap z podhorského městečka Pilníkov vydává album s názvem Skladem. Předešlá
dvě alba byla vydána touto partou hrající pod názvem Kaluže. V devadesátých letech se členové
Tlupy Tlap objevovali také hudebně-divadelním souboru BAF z Hostinného. Novinka Skladem
je opět žánrovou směsicí způsobenou čtyřmi autory ve skupině. K původnímu obsazení Tlupy
přibyla další členka souboru Jana Kaplanová (ex Traband) a uzavřela tak seskupení tří Jan
v kapele, kde už přes dvacet let působí Jana Pachlová a Jana Paděrová společně s Martinem
Pachlem, Ondřejem Paděrou, Honzou Bažantem a Matějem Hančem. Název Skladem v sobě
nese ne náhodou jistý dvojsmysl: skladem – písně jsou už na skladě, ale taky s kladem – což
má znamenat i kladný přístup k hudbě, textům, posluchačům, k životu… Natáčení probíhalo
ve studiu Jana Tulenka ve Voticích, režijně a částečně aranžérsky pomáhal Zdeněk Vřešťál se
zvukovým mistrem Antonínem Šturmem.

Mateřská.com / Automatka
Duo zpěvaček Bára Vaculíková a Lena Yellow vystupující pod názvem Mateřská.com je zpět
s druhou deskou Automatka. Příběh začíná rozvážením dětí na kroužky. Dále se dozvíte, jak
se matky učí trpělivosti každodenní rutinou a že se i někdy poperou kvůli výchově. Pomalu
ale získávají více prostoru pro sebe i pro svou práci. Splétají nové vize a chtějí si plnit sny.
Občas si dokonce zajdou do fitka a tajně navštěvují ženské kruhy! Na desce se hudebně
podílelo 6 skvělých producentů: Jiří Burian (Kapitán Demo), Aleš Hyvnar (Al-Yaman), Honza
Horáček (Meky Žbirka), Djei Gogo (United Flavour), Tomato 22 a Kim Kanagom. Zahostoval
na ní multitalentovaný beatboxer a moderátor Endru v roli indického rappera a Jiří Burian
jako skoro trpělivý tatínek a specialista na sociální sítě.

Miloš Makovský / Ve stínu slunce
Sedm let po vydání alba Neopak přichází Miloš Makovský s albem Ve stínu slunce. Album
je kolekcí instrumentálně propracované rockové hudby, obsahuje 11 instrumentálních skladeb
a 1 zpívanou píseň Tváří v tvář s textem Milana Prince v podání Borka Nedorosta. Miloš Makovský na obalu CD říká: „V instrumentální hudbě je svoboda pocitu. Posluchač není ovlivňován
textem a jeho fantazie se může svobodně vznášet prostorem. Slovo je příliš strohé a plytké,
než aby mohlo popsat například lásku. Můžete o ní mluvit týden, ale ten, kdo ji nezažil,
nebude mít ani potuchy, o čem mluvíte.“

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

FOLK

G181312
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

G181302
CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
VYCHÁZÍ: 2. 11. 2018

MLUVENÉ SLOVO

CR0976-2
2CD / KATEGORIE: BGT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

CR0993-2
CD / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TBN025-2
2CD-MP3 / KATEGORIE: MDL
JIŽ VYŠLO

FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

Petr Linhart, Josef Štěpánek, Jan Steinsdörfer a Jaromír Honzák
Milostné vzpomínky na Čp. 8
Album Milostné vzpomínky na Čp. 8 je připomínkou slavné folkové skupiny první poloviny
osmdesátých let a poctou jejímu zakladateli a leaderovi Jaroslavu J. Ježkovi – písničkáři
velkého hlasu i talentu, jemuž osud dopřál pobýt na tomto světě jen dvacet osm let. Bývalý
člen Čp. 8 Petr Linhart přizval ke spolupráci kytaristu Josefa Štěpánka, klavíristu Jana Steinsdörfera a kontrabasistu Jaromíra Honzáka a nahráli třináct Ježkových písní, které dodnes září
na folkovém nebi.

Jiří Suchý / Klaun si povídá s Bohem
Jiří Suchý je člověk mnoha profesí. Zpěvák, divadelník, básník a výtvarník, kterého zná u nás
snad každý. Ne každý ale ví, že jeho hudební kariéra, jak sám říká, začala v pražském kostele
svaté Anežky České, kde jako malý hoch ministroval a zpíval ve sboru. V posledních několika
letech se Jiří Suchý otázkami víry zabývá intenzivněji a své hovory s Bohem zachytil v malé knížce s příhodným názvem Klaun si povídá s Bohem. Kniha po vydání vyvolala mimořádný ohlas
a nyní ji Jiří Suchý osobně namluvil jako audioknihu. Se svým typickým humorem i nadhledem
vypráví autor o existenci a neexistenci Boha, uvažuje, jaká je asi jeho podoba a jak by jej rád
oslovil. Jako dárek pro posluchače kulantně přidal i píseň Když je mi nejhůř a dvě ukázky ze
semaforských her, kde spolu s ním účinkují i Jitka Molavcová a Jiří Štědroň.

Martin Růžek ad. / William Shakespeare / Král Lear
Rozhlasová nahrávka z roku 1989 v režii Jiřího Horčičky vychází u příležitosti nedožitých 100.
narozenin Martina Růžka. Osoby a obsazení: Lear, británský král (Martin Růžek), Goneril (Alena
Vránová), Regan (Růžena Merunková), Cordelie (Taťjana Medvecká), Hrabě z Glostru (Jiří Adamíra), Hrabě z Kentu (Eduard Cupák), Edmund, Glostrův nemanželský syn (Pavel Soukup), Edgar,
Glostrův syn (Jiří Plachý), blázen (Bohumil Bezouška), vévoda z Albany (Petr Kostka), vévoda
z Cornwallu (Petr Pelzer), Oswald, Gonerilin správce domu (Jan Přeučil), sloužící (Karel Hlušička),
důstojník (Josef Nedorost), posel (Oldřich Vlach), šlechtic (Tomáš Töpfer), lékař (Dalimil Klapka)
a Herold (Bohumil Švarc).

Wilkie Collins / Žena v bílém
Napínavý příběh z viktoriánské Anglie. Anglický romanopisec Wilkie Collins bývá literárními
kritiky označován spolu s E. A. Poem a Emilem Gaboriauem za zakladatele žánru detektivního
románu. Složitý děj nás zavádí do viktoriánské Anglie. Jednak ho tvoří milostný příběh bohaté
dívky Laury a mladého učitele kreslení Waltera, základní osou je však zápletka, v níž hraje hlavní
roli neuvěřitelná podoba Laury s chudou dívkou Annou. Na záhadu jejich nepochopitelné podoby se nabaluje série dalších nejasností. Zatímco vycházejí najevo staré zločiny, během příběhu
dochází k řadě nových a postupně se objevují a rozkrývají stále nové a nové záhady. V roce
1978 zkušená rozhlasová scenáristka Helena Šoltészová román zdramatizovala pro rozhlas.

Miroslav Táborský / Jaroslav Žák / Na úsvitě nové doby
„Nechod‘te tam!“ vykřikla vztekle paní Hermína. „Proč bych tam neměl chodit, ženská?“ otočil
se otec. „Nikdo tam nechodí,“ křičela Hermína, „všichni volili před plentou.“ „Co je mi do toho?“
rozzlobil se pan Breburda, „vy mi nemáte co předpisovat, jak mám volit. Volby jsou tajný, to
bylo v novinách. Já du za plentu a vy děte do prdele!“ Pokračování skvostného románu Jaroslava
Žáka Konec starých časů nás posouvá o pár týdnů za tragické únorové období roku 1948, které
poznamenalo životy občanů nejen v Pepově Týnci na desetiletí dopředu. První procesy, zmanipulované volby a tupost samozvaných vůdců lidu, ale i první náznaky toho, že lidská trpělivost
se zlem není nekonečná.
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YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

MLUVENÉ SLOVO

TBN026-2
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM339-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS3
VYCHÁZÍ. 16. 11. 2018

MLUVENÉ SLOVO

TYM350-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLL
JIŽ VYŠLO

MLUVENÉ SLOVO

TYM377-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
VYCHÁZÍ: 9. 11. 2018

MLUVENÉ SLOVO

TYM404-0
CD-MP3 / KATEGORIE: MDS
JIŽ VYŠLO

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
NOVINKY

Lukáš Hlavica / Ilja Kučera ml. / Přehodit řeku
Na přelomu let 1934 a 1935 se německý uprchlík a vynikající radiotechnik Rudolf Formis ukryl
v malém hotelu Záhoří v místech nynější Slapské přehrady a z vlastnoručně sestavené rozhlasové stanice vysílal do bývalé vlasti pravidelné protinacistické relace. V lednu 1935 byl vypátrán
agenty nacistické zpravodajské služby Sicherheitsdienst a za dramatických okolností se stal
obětí fémové vraždy. Jeho osudy líčí autor ve svém románu Přehodit řeku (vychází i jako
audiokniha v podání Lukáše Hlavici). Inženýrův skutečný příběh se tu prolíná s literárním příběhem novináře, který chystá o dávných událostech knihu. Práce na ní ho přivede k seznámení
s mladou ženou, která závažným způsobem vstoupí do jeho života, ale i ke zjištění, v čem všem
se svět dneška podobá světu poloviny třicátých let.

Tomáš Kobr / Ben Aaronovitch / Šepot podzemí
Další případ ze světa nejúspěšnější městské fantasy uplynulého desetiletí! Peter Grant na
cestě labyrintem londýnského metra. Jmenuji se Peter Grant. Není to tak dávno, co jsem byl
obyčejný četnický zelenáč v řadách londýnské Metropolitní policie. Teď jsem policejní detektiv
a čarodějnický učeň. Jenže inspektor Nightingale má plné ruce práce s pátráním po Muži bez
tváře, takže stojím nad mrtvolou amerického studenta na stanici metra Baker Street sám.
Vlastně ne sám, FBI mi poslala na pomoc nějakou mladou ambiciózní křesťanku. No, hezká je,
ale veškerá kouzla jsou pro ni jasné dílo ďáblovo. Je na čase ponořit se do strašidelné hlubiny
nejstarší, největší a nyní i nejvražednější podzemní dráhy na světě.

Jiří Suchý z Tábora / Agatha Christie / Hadí doupě
Jedna rozvětvená rodina, jeden zvláštní dům a mnoho nebezpečných tajemství... Příběh, který
Agatha Christie označila za jednu ze svých nejoblíbenějších detektivek, nepřivádí na scénu ani
slavnou slečnu Marplovou, ani bystrého ješitu Hercula Poirota. Ve velkém, poněkud bizarním
domě na předměstí Londýna žije rozvětvená rodina řeckého přistěhovalce Aristida Leonidese.
Když bohatý starý pán náhle zemře, vše nasvědčuje tomu, že byl úkladně zabit a pachatele je
nutno hledat mezi rodinnými příslušníky. Ovšem motivů vraždy může být tolik, kolik má sídlo
obyvatel. O ruku milionářovy vnučky Sofie se uchází Karel, syn kriminalisty ze Scotland Yardu.
Coby host a detektiv-amatér v jedné osobě začíná luštit nebezpečnou hádanku. Z rodinného
sídla možná nezůstane kámen na kameni....

Miroslav Hanuš a Helena Dvořáková
Robert Fulghum / Drž mě pevně, miluj mě zlehka
Je to jednoduché – chodí sem totiž lidi. A to znamená, že se může stát cokoliv. Argentinské
tango, to jsou krásné ženy, vysoké podpatky, milongueros, vášeň a slunce… ale také lidé
s všedními starostmi, poutníci žíznící po lásce a objetí, které pohání lidská potřeba pohybovat
se společně do rytmu hudby. V seattleské tančírně Century se setkávají lidé nejrůznějšího věku,
pohlaví, národnosti, náboženského vyznání a osudů. To, co je důležité venku, na tom tady
nezáleží. Jde tu totiž o jediné – o tanec, který se může stát cestou k proměně. Tango je novým
pohledem na svět, otevřením zapomenutých dveří v pokoji života... Zkuste vzít za kliku, je dost
možné, že ani ty vaše ještě nebudou zamčené! Vždyť tanec neznamená nic jiného než objímat
se a kráčet při hudbě.

Various / Alena Mornštajnová / Strašidýlko Stráša
Lidé si myslí, že být strašidlem je docela jednoduchá věc. Ale to je omyl, vážení! Strašení je
vážná a zodpovědná práce. Je to zaměstnání jako každé jiné, a proto k němu potřebujete talent
a vzdělání. A tak to strašidýlko Stráša, které se narodilo do rodiny s dlouhou strašidelnou tradicí,
v životě vůbec nemá jednoduché. Všeho se totiž bojí. Tmy, zvuků, stínů, dokonce i svého vlastního jména. Jeho kamarád Matěj je ovšem z trochu jiného těsta. Umí spoustu úžasných věcí,
i když většinu z nich má zakázanou. Pak se ale ztratí Strášova kamarádka kočka Luisa a vypadá
to, že Stráša bude muset překonat sám sebe... Jedinečná audioknižní dramatizace první knížky
oblíbené spisovatelky Aleny Mornštajnové určené pro nejmenší čtenáře.

NOVINKY
Z MINULÉ NABÍDKY

YOUTUBE.COM/SUPRAPHON

FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

Marta Jandová
Barvy

Radůza
Muž s bílým psem

SU6535-2

RR10

Jitka Zelenková
Intimity

Martin Chodúr
Hallelujah
Vánoční písně a koledy

SU6502-2

SU6545-2

Marie Rottrová
Lady Soul

Václav Neckář
Já ti zabrnkám
Balady

SU6517-2

SU6550-2

CD / KATEGORIE: FLT

2CD / KATEGORIE: MDL

Karel Svoboda
Tři oříšky pro Popelku
Filmová hudba – komplet

R. Banga, D. Batulková,
J. Onder
J. Onder a Z. Onderová
Kdo zachrání Pižďucha?

SU6546-2

SU6465-2

B. Martinů / What Men
Live By, Symfonie č. 1
Česká filharmonie
Jiří Bělohlávek

Dagmar Pecková
Musica Bohemica
Nativitas / Vánoční písně
staré Evropy

SU4233-2

SU4244-2

CD / KATEGORIE: FLTS1

CD / KATEGORIE: FLTS

CD / KATEGORIE: FLT

CD / KATEGORIE: FLTS

CD+CD-MP3 / KATEGORIE: FLL1

CD / KATEGORIE: FLTS

CD-MP3 / KATEGORIE: FLT

CD / KATEGORIE: FLTS

15

Hitparáda Supraphonu říjen 2018

NOVINKY

POP / COUNTRY / ROCK
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MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Katapult
Katapult 1978/2018
Limitovaná
jubilejní edice

Bára Hrzánová
Aneta Langerová
Fynn: Pane Bůh,
tady Anna

Radek Baborák
Mozart: Koncertantní
symfonie, hudba pro
lesní roh

Tomáš Klus
Cílová skupina
Spolu

SU6394-1

SU6458-2

SU4251-2

8590233020705

Hana Zagorová
Já nemám strach

Miroslav Horníček
Dobře odtajněný
Miroslav Horníček

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

Radůza
Muž s bílým psem

SU6539-1/2

SU6464-2

SU4195-1/2

RR10

The Rebels
Šípková Růženka

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce všech 15 her
na 16 LP

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
Smetana: Má vlast

Vyprávěj – kompletní
vydání seriálu

SU6542-1/2

SU6434-1

SU4255-1

ECT287

Olympic
Trilobit

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

Česká filharmonie
Jiří Bělohlávek
Martinů: What Men
Live By, Symfonie č. 1

Jan Smigmator
Mitch Winehouse
Smigmator–Gershwin–
Winehouse

SU6518-1/2

SU6125-2

SU4233-2

8590233021726

Karel Gott
Ta pravá

Libuše Šafránková,
Pavel Trávníček ad.
Popelka a další pohádky

Jiří Bělohlávek
Recollection

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce 15 her na DVD

SU6525-1/2

SU6475-2

SU4250-2

ECT181

Jitka Zelenková
Intimity

Klasické české pohádky
Němcová, Erben

Byli jednou dva písaři

SU6502-2

SU6114-2

Simona Šaturová
Markéta Cukrová
Petr Nekoranec
Dvořák: Moravské
dvojzpěvy – komplet
SU4238-2

Barbora Poláková
ZE.MĚ

Dagmar Pecková
Musica Bohemica
Nativitas – Vánoční
písně staré Evropy

Jakub Smolík
Live Hybernia

SU6389-1/2

Václav Vydra
Josef Dvořák
Aťka Janoušková
Košlerová: Příběhy
včelích medvídků
SU5866-2

SU4244-2

8590233022136

Marta Jandová
Barvy

Hana Maciuchová
Frýbová: Robin

Jan Bartoš
Beethoven:
Klavírní sonáty

Rapl

SU6535-2

SU6468-2

SU4252-2

ECT266

Marie Rottrová
Lady Soul

PhDr. Miroslava
Mašková
Tajemno kolem nás

T. Jamník, A. Paulová,
J. Fišer, I. Kahánek
Kalabis: Sonáty

Doktor Martin

SU6517-2

SU6476-2

SU4210-2

ECT233

Václav Neckář
Já ti zabrnkám
Balady

R. Banda,
D. Batulková, J. Onder
Onder, Onderová:
Kdo zachrání Pižďucha?

Jan Martiník
David Mareček
Schubert: Winterreise

První republika
II. řada

SU6550-2

SU6465-2

SU4243-2

ECT281

ECT300
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KONTAKT SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 600, e-mail: obchod@supraphon.cz, promo@supraphon.cz
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