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NOVINKY

Karel Gott
Karel O.S.T.
Komplet songů z dokumentárního filmu o fenoménu Gott
Smutný rok bez Karla Gotta bude připomenut premiérou dokumentu kameramana Jana Malíře a režisérky Olgy Malířové Špátové. Sedm hodin již sestříhaného výchozího materiálu se proměnilo ve dvouhodinový záznam všech pasáží
zpěvákova života, se speciální pozorností věnovanou jeho posledním sezónám.
Emocionálně silná obrazová výpověď, od poloviny října určená do kin, je
samozřejmě plná muziky. Zrodil se proto nápad nabídnout divákům vzpomínku
v podobě 2CD, zahrnujícího maximum písní ve filmu obsažených. Jakkoli je
tam logicky využita řada songů s puncem hitu, průzkum zpěvákova života i kariéry zahrnul též mnoho skladeb jinak důležitých, nazpívaných v němčině nebo
potřebně doplňujících děj filmu. Vznikl tak soubor více než 40 plus minus chronologicky seřazených tracků v obalu s grafikou filmového plakátu a s obsáhlým
bookletem, naplněným historickými fotografiemi, reportážními snímky
z natáčení i osobními vzpomínkami režisérky Olgy Malířové Špátové a zpěvákovy manželky Ivany. Je to cenný příspěvek do Gottovy počtem titulů ohromující
diskografie. Příspěvek v souvislostech vzniku jedinečný, neporovnatelný
s běžnými kompilacemi. Tento soundtrack je totiž zásadně důležitý tím,
že dává písničky do nových souvislostí, daných podobou životopisného
dokumentu.

SU6719-2

2CD / MDS1A / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 15. 10. 2020
SOUNDTRACK

foto © Otto Dlabola

CD1 It Takes a Worried Man / C´est la vie / All Shook Up / Maria / Dál až
na měsíc (Fly Me to the Moon / In Other Words) / Zloděj dobytka (You
Must Have Been a Beautiful Baby) / So far / Nech mě spát / Úterý / Oči
sněhem zaváté / Dotýkat se hvězd / Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš? / Bílé
Vánoce (White Christmas) / Lásko má (Unchained Melody) / Na krásném
modrém Dunaji / Bum, bum, bum / Duše / Korunou si hodím (Down on
the Corner) / Má první láska se dnes vdává (You Are Such a Good Looking
Woman) / ... a to mám rád / V máji (Il mondo) / Žaluju ptákům (When We
Were Young) / Lady Carneval
CD2 Pošli to dál / Weisst du wohin (Somewhere My Love) /
Schicksalsmelodie (Love Story) / Die Biene Maja / Hej, páni konšelé /
Rot und schwarz (Paint It Black) / Ja otkryvaju dver´ (Já brány už otvírám) /
Proč ptáci zpívají / Srdce nehasnou / In einer Welt für uns zwei (Rain in
My Heart) / Kam tenkrát šel můj bratr Jan (All by Myself) / Požehnej, Bože
můj (There´s a Kind of Hush) / Oh, Marie (Maria, Mari!) / Stokrát chválím
čas (Sometimes When We Touch) / Konec ptačích árií / Ráno jedu dál /
Jdi za štěstím / Když jsem já byl tenkrát kluk (Yesterday When I Was
Young / Hier encore) / Jdi za štěstím (edit 2020) / Karel Gott hovoří
o písni Together Again / Together Again
foto © Karel Gott Agency
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Dasha
Dasha Symphony
Dasha Symphony = čistá radost z hudby bez hranic

SU6708-2

CD / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 2. 10. 2020
POP

Zpěvačka Dasha patří již řadu let k nejpopulárnějším interpretkám naší domácí
hudební scény. Proto je překvapivé, že nyní vydává teprve druhé sólové album!
Na svoji novinku si tentokrát Dasha vybrala převážně osvědčený světový
repertoár. Nahrávka alba Dasha Symphony vychází ideově z již existujícího
koncertního programu a původně se mělo jednat o živý záznam koncertu
Dashy s Filharmonií Hradec Králové, ale s ohledem na letošní jarní karanténu
a nemožnost koncerty uskutečnit před diváky vzniklo nakonec nové album
studiově. Nahrávání hudebních základů proběhlo v sále filharmonie a následně
Dasha společně se svým hudebním souputníkem a velkým kamarádem Davidem Solařem natočila všechny vokály v intimním domáckém prostředí studia
SO-LA-RO na Vyžlovce. Vznikl tak opravdu velkorysý hudební počin s výtečně
hrajícím orchestrem a doprovodnou kapelou, se zdařilými aranžemi Martina
Kumžáka, který se zhostil i role dirigenta, a v neposlední řadě se skvěle zpívající
Dashou. Album Dasha Symphony obsahuje světové hity nedávné i vzdálenější
minulosti, zazpívané mimořádně důstojně vůči originálům. Všechny písně jsou
dlouhodobě zařazeny do repertoáru Dashy a samozřejmě se také v průběhu
minulých let objevily v populárním televizním pořadu StarDance. Zní zde převážně angličtina, ale i francouzština a italština, a navíc ve třech nahrávkách
i čeština. Poprvé se zde na oficiálně vydané nahrávce objeví i 15 let stará
původní písnička Modlitba, patřící mezi nejoblíbenější v koncertním programu
Dashy. Celkově se jedná o mimořádný hudební projekt, bořící všechny pomyslné hranice.
Empire State of Mind / Man in the Mirror / Fields of Gold / Derniere
Danse / Modlitba / Sunny / Don’t You Worry ‘Bout a Thing / Adagio /
Najednou / Mercy / Get Here / Symbol žen (Every Woman in the World) /
It Is You (I Have Loved) / Fantasy

foto © Salim Issa
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Jan Smigmator
Murphyho zákon
Nové pop-swingové album s českými texty!
Deska, kterou produkuje multižánrový klavírista, aranžér a producent Jan
Steinsdörfer (Ewa Farna, Chinaski ad.) a zahrál si na ní mimo jiné i klavírní
virtuos Ivo Kahánek, vychází deset let od začátku Smigmatorovy sólové kariéry,
pět let po uvedení úspěšného projektu Sinatrology a je pátou Janovou deskou.
Dvanáct skladeb, ve kterých se Honza představuje ve všech svých hlasových
polohách, naznačuje, že tady někde může být zásadní přestupní stanice do další pětiletky. A v ní už kola roztáčí nadupaný rychlík a pára se valí. A je to rychlý,
je to nový a je to hřmotný. A je to dobrý!!! Jan Smigmator je autorem několika
textů a po boku česko-německého klavíristy Svatopluka F. Smoly i spoluautorem hudby. Vedle vlastní tvorby a světových standardů se na desce objevuje
i několik písní z repertoáru německého zpěváka Rogera Cicera, na které pro
Honzu napsali české texty Václav Kopta, Josef Nečas a Ester Kočičková.
Smigmator na sobě pracuje systematicky a neúnavně, jezdí třeba do New
Yorku na lekce zpěvu k legendární americké zpěvačce Marilyn Maye a jako
by se mu rytmus tohohle města, co nikdy nespí a má barev jako celý svět,
dostal pod kůži ještě hlouběji než Sinatrovo I’ve Got You Under My Skin.
Harlemsko-brooklynský sound albu dodal asi nejúspěšnější jazzový Čech
současnosti Ondřej Pivec a jeho hammondky. Smigmator ho díky covidu
uzmul na pár týdnů (možná i měsíců) hvězdě první velikosti Gregorymu
Porterovi a Honzovi s Ondřejem to společně ohromně svědčí a šlape.

SU6589-2

CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 23. 10. 2020

Murphyho zákon / Něco se valí / Volá máma / Měsíční řeka / Poustevník /
Dopisy z nebe / Můj čaroděj / Dámský fenomén / Piano story / Rychlík
do Harlemu / Nic víc, nic míň / Jsi moje A i Zet

POP / SWING

Radůza & Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Kupředu plout
Radůza, SOČR a Anita Garibaldi – unikátní spojení, originální příběh
a silné písně
Kupředu plout je dílo napsané speciálně na objednávku Symfonického orchestru Českého rozhlasu, které se ve společném koncertním provedení Radůzy,
její doprovodné kapely a SOČRu pod dirigentskou taktovkou Václava Kučery
uskutečnilo 3. 12. 2018 ve Foru Karlín v Praze. Zpracovává netradiční formou
výjimečný – a u nás málo známý – osud Anity Garibaldi, která je v Latinské
Americe a v Itálii velmi populární hrdinkou. Celý příběh sleduje Anitinu pouť
z rodné Brazílie až do Itálie, kde se se svým mužem zapojila do hnutí italského
Risorgimenta a spolu s ním usilovala o sjednocení Itálie. Radůza zvolila pro
tento námět hudební ztvárnění nejvíce se blížící melodramu. Koncertní záznam
tak obsahuje její původní a dříve nevydané písničky, některé zazní samostatně,
či s kapelou (Josef Štěpánek – kytary, Miloš Dvořáček – bicí), ale i s doprovodem SOČRu. Celý projekt provází hlas Miloše Stránského. Album vychází ve
spolupráci s Českým rozhlasem.
Modrým prostorem / Kam mohou mořští orli / Kupředu plout / Kapitán
Garibaldi / Siamo i figli del mare / Tržiště / Všechny dívky / Tu deves ser
minha / Bitva u Imbituby / 12. leden 1840 / Konec je blízko / Prales /
Beránky / Do Mandriole / La finestra / Nemoc a smrt Anity / I kdybych
z nebe ti snesl / Chci se vrátit (Nunca mais)

SU6722-2

CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 30. 10. 2020
MELODRAM

NOVINKY
NOVINKY
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Olympic
Kaťata
Nové album, nový klávesák, nová energie, nová témata
Skupina Olympic, model 2020, vnáší do našeho rockpopového světa pořádnou
dávku života. Koronavirová koncertní pauza dala Petru Jandovi šanci napsat
sadu nových písní, z nichž 11 se dostalo na toto album. Došlo také k výměně
na pozici hráče na klávesové nástroje, kde se objevil Pavel Březina. Textaři,
většinou mladší generace, dodali písmenkový obsah občas provokativního, na
současnou dobu až prudce nekorektního typu. Olympic se zčásti vrátil k silně
energickému rocku, k němuž jistá dávka výtržnictví nesporně patří. Typickou
ukázkou je hned vstupní hardrocková jízda Kaťata, která dala albu dost neobvyklý název a velmi mimořádný vzhled, symbolizující ironické macho vyznání.
Najdete tu však samozřejmě také ohlasy typického olympického soundu, třeba
v podobě balady Šrám, co se nezahojí, úspěšně kráčející ve stopách hitovek
s jasnou posluchačskou příchylností a rádiovou šancí. Překvapením na závěr je
vyprávěné blues, ve kterém Janda nabídl sugestivní témbr hlasu, dokreslující
další spíše jen fiktivní příhody ze života vskutku drsných týpků. Booklet přináší
všechny texty a sadu stylových fotografií Michala Matyáše. Místo „jen dalšího
olympického alba“ je tu překvápko: Jandovo rockové perpetuum mobile se
potěšitelně ještě ani zdaleka nemá k zastavení.
Kaťata / Pálím tvář / Hádky / Ach / Erika / Řekla jsi... / Pádím / Šrám,
co se nezahojí / Hejá / Bouře / Nemám páru

SU6711-2

CD / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 30. 10. 2020

SU6711-1

LP / FLT / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 30. 10. 2020
ROCK / POP

foto © Michal Matyáš

PŘIPOMÍNÁME

Olympic / Prázdniny na Zemi…?

099925659820
099925659813

Olympic / Pták Rosomák
SU6598-2/1
CD / FLS / DPH 21 % / VYŠLO 4/2020
LP / FLTS / DPH 21 % / VYŠLO 4/2020

Olympic / Želva

099925658120
099925658113

SU6581-2/1
CD / FLS / DPH 21 % / VYŠLO 2019
LP / FLT / DPH 21 % / VYŠLO 2019

Olympic / Trilobit

099925620622
099925620615

SU6206-2/1
CD / FLS / DPH 21 % / VYŠLO 2019
LP / FLS / DPH 21 % / VYŠLO 2013

099925651824
099925651817

SU6518-2/1
CD / FLTS / DPH 21 % / VYŠLO 2018
LP / NOVÁ CENOVÁ KATEGORIE FLTS
DPH 21 % / VYŠLO 2018
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Václav Neckář
Planetárium
Vítaná 2LP reedice Neckářova legendárního projektu
Komplet z roku 1977 nepochybně patří do zlatého archivu čs. populární hudby.
K vynikajícímu pěveckému výkonu Václava Neckáře nutno připočítat jeho tradiční dar využít všech textových nuancí. Měl z čeho vybírat: Michael Prostějovský, Zdeněk Rytíř, Vladimír Čort nebo Jiřina Fikejzová mu poskytli mimořádná
východiska. Bylo ovšem co textovat, když muzika Oty Petřiny, Petra Jandy nebo
Jana Neckáře k odpoutání se od civilnosti vybízela. Formě koncepčního dvojalba odpovídají také aranže, využívající netradičních postupů, vyplňující i pauzy
mezi jednotlivými skladbami zvukovými předěly. Nejde o to, aby vše mělo
sjednocující vesmírnou tematiku, ale o to, aby celek držel pohromadě, což se
podařilo dokonale. Skryté podtóny oprávněného strachu o životní prostředí či
existenci naší planety měly reálné jádro mj. ve stavu přírody v některých oblastech tehdejší ČSSR. Pod chemickou korozi krušnohorských lesů se dala schovat
i devastace kultury a společnosti, typická pro normalizační konec sedmdesátých let – také o tom Planetárium tak trochu může být. V aktuální 2LP reedici
se potěšte songy jako Potulný hráč, Diamantová žena nebo Hvězdné nebe nad
Atlantidou, rekonstrukcí obalu i zvuku a faktem, že téma i provedení nezestárlo.

SU6713-1

2LP / FLT8 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 2. 10. 2020
POP

LP1 Planetárium – vchod / Světová výstava / Diamantová žena / Stále
šťastné údolí / Potulný hráč / To se stává / Meteor / Pět světelných let /
Jako kouzlem / Planetárium
LP2 Lásko tři, dva, jedna a start / Sluneční vítr / Zimní královna nejdelších
nocí / Klaun a tanečnice / Hvězdné nebe nad Atlantidou / Známe ho, žádný
vzor / Co je to svět / Nejsem hvězda / První i poslední / Swingující Jupiter /
Stroj času / Planetárium – východ
K DISPOZICI I NA CD

Václav Neckář / Planetárium
SU5991-2
2CD+DVD / BGT / DPH 21 %
VYŠLO 2010
PŘIPOMÍNÁME

Václav Neckář / Život / Zlatá kolekce

Václav Neckář / Já ti zabrnkám / Balady
SU6042-2
3CD / BGT / DPH 21 % / VYŠLO 2011

SU6550-2
2CD / MDL / DPH 21 % / VYŠLO 2018

ZNOVU K DISPOZICI + NOVÁ CENOVÁ KATEGORIE

Tata Bojs / Biorytmy

Hana Zagorová / Já nemám strach
SU6583-1
2LP / FLT8 / DPH 21 % / VYŠLO 2019

SU6539-1
LP / FLTS / DPH 21 % / VYŠLO 2018

ZNOVU K DISPOZICI

Marta Kubišová / Depeše

Flamengo / Kuře v hodinkách
SU6584-1
LP / FLT / DPH 21 % / VYŠLO 2019

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU – NOVÁ CENOVÁ KATEGORIE

Mucha / Tos posrals

8590233030551
8590233031688

MUCHA04-2/1
CD / FLTS1 / DPH 21 % / OD 2019
LP / FLTS / DPH 21 % / OD 2019

SU6069-1
LP / FLTS / DPH 21 % / VYŠLO 2012

NOVINKY
NOVINKY
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Miroslav Paleček
Písně domova (Pocta Jaroslavu Seifertovi)
Pozoruhodná symbióza: nádherné verše jako něžné písně
K listopadovým pětasedmdesátinám nám i sobě nachystal známý písničkář
speciální dárek. Několik let příprav přineslo souhlas dědiců nositele Nobelovy ceny za literaturu Jaroslava Seiferta se zhudebněním 17 básní a nalezení
nejvhodnějších melodií. Akustický kytarista Paleček se pustil cestou užitečné
částečné elektrifikace, přidal také hosty na klávesy, harmoniku, housle, trubku,
flétnu, ba smyčcové kvarteto. Citlivě využité nástroje byly nahrány v aranžích
Pavla Fořta, skvělého kytaristy z Flamenga, Labyrintu či kapely Karla Gotta.
Na začátku byl společný žižkovský původ národem obdivovaného básníka
Seiferta i zkušeného sólového písničkáře, kdysi proslaveného v duu s Michaelem Janíkem. Verše, podle legendy vznikající s poetovým tichým prozpěvováním, se ukázaly jako ideální východisko pro zhudebnění. Paleček vybral básně,
občas ostatně ve sbírkách pojmenované jako Písně, s vkusem a talentem na
odhad výsledné hudební podoby. Najdete tu z čítanek povědomá prostá témata, verše proslavené i ty méně známé. Je to posluchačsky silný soubor skladeb
obvykle mezi dvěma a třemi minutami, zazpívaný s odpovídající pokorou i
přáním Seiferta oslavit. Podařilo se: bylo natočeno silné album, nebojící se
něhy písmenek i tónů.
Hora Říp / U okna / Píseň (Jaro, sbohem) / Píseň o jarním svrchníku /
Petrolejová lampa / Podzimní píseň / Jarní rondeaux / Rok /
Píseň (Maminka) / U pražské Lorety / Robinson Crusoe / Mateřídouška /
Verše o víně / Až jednou / Večerní píseň / Ukolébavka / Píseň o lásce

SU6709-2

CD / FLS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 30. 10. 2020
FOLK

Věra Špinarová
Jednoho dne se vrátíš / 12 největších hitů
Slavné písně nezapomenutelné zpěvačky opět na vinylu
Po několika desetiletích se úchvatný hlas z Ostravy znovu dostává do drážek
gramofonové desky. Ta má sice limitovanou stopáž, ale zase ve formátu
30 x 30 cm nabízí krásně hmatatelný kus vzpomínek. Každá kompilace je
z podstaty věci nedokonalá, leckomu tam může nějaká píseň scházet, podstatné však je, že žádná zbytečně nepřebývá. Sestavovatel a autor doprovodného
biografického textu Miloš Skalka vybral songy z období let 1970 až 2001, tedy
jak ty původně energicky rockové, tak ty zkušeně melodicky oslavené. Ve
stopách nesmrtelné verze jednoho z ústředních hudebních témat Ennia Morriconeho pro filmový spaghetti western Tenkrát na Západě tu najdete pestrou
kolekci písniček převzatých, ale rovněž těch od nejlepších domácích autorů.
Ti skladatelsky vzdávali hold neuvěřitelnému zpěvu, navíc obvykle využívajícímu
slova našich předních textařů. Dohromady je to stále platný zážitek, byť paní
Věra už téměř tři roky těší vděčné posluchače kdesi v nadějném nekonečnu.
Ozdobeno fotografií také již bohužel zesnulého Petra Škvrně nabízí tento
unikátní vinyl dvanáct písničkových vzpomínek na dámu postavou malou, ale
obdařenou velkým hlasem i srdcem: taková kombinace nemůže zklamat ani
po mnoha letech.

SU6714-1

LP / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 16. 10. 2020

Music-box (Surround Yourself with Sorrow) / Raketou na Mars (Flying
Through the Air) / Fernando / Slunečné pobřeží (Knowing Me, Knowing
You) / Jednoho dne se vrátíš (Un jour tu reviendras) / Meteor lásky /
Bílá Jawa 250 / Píseň svou mi tenkrát hrál / To máme mládež (Let´s Have
a Party) / A já tě závidím / ...a pořád Tě mám ráda / Kouzlo bílejch čar

POP
PŘIPOMÍNÁME

Věra Špinarová / Jednoho dne se vrátíš / Zlatá kolekce
SU6055-2
3CD / BGT / DPH 21 % / VYŠLO 2011

Věra Špinarová / Zóna lásky
SU6329-2
CD / FLS / DPH 21 % / VYŠLO 2016
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Osvobozené divadlo V+W
Kompletní zvuková historie
+ 22 nikdy nevydaných nahrávek
Jiří Voskovec, Jan Werich, Ježkův orchestr a vše,
co stvořilo zázrak zvaný Osvobozené divadlo
Když v roce 2007 vyšel komplet 7 CD z nahrávek Osvobozeného divadla, šlo
tehdy o velkou událost. Mezi raritami se objevila řada neznámých záznamů,
nehledě na to, že v celku bylo shromážděno vše, co se před oněmi 13 lety
z Osvobozeného divadla zachovalo. Písničky z her, filmů, rekonstruované záznamy ze standardních desek byly digitalizované, vše doplněno diskografickými
údaji a komentáři odborníků. Nyní tento komplet vychází celý, ale doplněný
ještě o 25 neznámých výstupů, písní a skečů, různých duplicitních nahrávek
a rarit, které objevili od vydání na klasických CD sběratelé a znalci Petr Prajzler,
Gabriel Gössel a další. Na kompletu je dokonce 22 orchestrálních skladeb či
písní nikdy nevydaných. Vše je navíc obohaceno o datový soubor, obsahující
diskografii nahrávek Osvobozeného divadla z let 1929–1938, s podrobným
rozpisem nahrávacích frekvencí a obsazení orchestru.
Doplněno odbornými komentáři Vladimíra Justa a Petra Prajzlera
Celkový čas: 10 hod. 19 min.

SU6611-2

2CD-MP3 / MDS1C / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 16. 10. 2020
MLUVENÉ SLOVO

Marie Kubátová: Pohádky
Komplet obsahuje 277 minut pohádkových příběhů
s plejádou známých českých herců
Spisovatelka Marie Kubátová napsala řadu oblíbených knih pro děti, známá
je také jako autorka literární předlohy televizního večerníčku Krkonošská
pohádka. Komplet pohádek Marie Kubátové obsahuje především tři originální
alba příběhů o Krakonošovi, Trautenberkovi, Kubovi, Ančeti a hajném. Jde celkem o osm samostatných dramatizovaných pohádek s řadou skvělých českých
herců – Hanou Maciuchovou, Jaroslavem Satoranským, Radoslavem Brzobohatým, Lubomírem Lipským a dalšími. Komplet dále obsahuje dvoudílné vyprávění Ivy Janžurové o dobrodružstvích skřítka Nedoubka, který vypadl chlapci
Doubkovi z kapsy a mezi brouky, rostlinami a ptáky prožije řadu příhod.
Účinkují: Štěpánka Haničincová, Libuše Havelková, Radoslav Brzobohatý,
Josef Větrovec, Hana Maciuchová, Jaroslav Satoranský, Lubomír Lipský,
Jaroslav Moučka, Jiří Bruder, Jan Přeučil, Alena Vránová, Iva Janžurová
a další

SU6620-2

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 % / VYCHÁZÍ: 16. 10. 2020
MLUVENÉ SLOVO

Jak se dal Trautenberk na čáry máry / Jak Trautenberk poslal Kubu
pro pírko ptačího rytíře / Jak si Trautenberk vyhříval chřipku při
Krakonošově dříví / O Krakonošově fajfce / Jak poslal Trautenberk Kubu
na vojnu / Jak Krakonoš s Trautenberkem vedli válku / Jak pán
z Trautenberka kupoval ptáka Ohniváka / Jak Krakonoš tu válku
s Trautenberkem málem prohrál / O Nedoubkovi / Nová dobrodružství
skřítka Nedoubka
Celkový čas: 4 hod. 37 min.

NOVINKY
NOVINKY
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Ivan Moravec – Portrait
Portrét velkého umělce
Když v roce 1998 v ediční řadě „Great Pianists of the 20th Century“ (Philips)
vyšlo 2CD s nahrávkami Ivana Moravce, pro mnohé to byl šok; byť Amerika Moravce znala mj. díky nahrávkám Connoisseur Society, především v Evropě mnozí
posluchači a kritici jeho jméno přehlíželi – nahrávky ovšem svědčily o umělci
světového formátu. Časopis Repertoire jej označil jako „nejpřísněji střežené
tajemství světa klasické hudby.“ 90. výročí narození Ivana Moravce je příležitostí
k výjimečnému počinu. Tato dosud nejkomplexnější kolekce jeho nahrávek
čítá 11 CD doplněných DVD s filmovým dokumentem a dosud nezveřejněnými
unikátními snímky z archivu České televize. Moravec natáčel svůj stěžejní repertoár pro Connoisseur Society, Supraphon, Dorian, Nonesuch a Vox. Některé
z těchto nahrávek zde vycházejí vůbec poprvé na CD. Nový remastering řady
starších snímků vychází z původních analogových pásů. Kolekce zahrnuje
kompletní Moravcův repertoár z Beethovena, Schumanna, Debussyho, sólového Francka, Janáčka či z Chopinových Mazurek. Nahrávky doplněné detailně
zpracovaným bookletem skýtají jedinečnou možnost zahlédnout interpretační
vývoj jednoho z největších pianistů 20. století od počátku 60. let až ke sklonku
milénia. A především potěšit se hudbou, jež se – hloubkou, nepřebernou
škálou barevných odstínů, neodolatelně osobním přednesem, vlastně zpěvem –
dotýká samého srdce.

SU4290-2

11CD+DVD / BGT / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 23. 10. 2020
VÁŽNÁ HUDBA

VÝROČNÍ EDICE

Ivan Moravec – klavír. Česká filharmonie / Karel Ančerl, Josef Vlach,
Václav Neumann. Český komorní orchestr / Josef Vlach – Orchestr
vídeňského Musikvereinu / Martin Turnovský – Dallas Symphony
Orchestra / Eduardo Mata. Saša Večtomov – violoncello

11CD Mozart – Klavírní koncerty / Beethoven – Sonáty, Bagatela,
Pro Elišku / Chopin – Balady, Scherza, Preludia, Sonáta č. 2, Barkarola,
Polonézy, Valčíky, Mazurky / Schumann – Klavírní koncert a moll, Dětské
scény, Arabeska / Brahms – Klavírní koncert č. 1, Capriccio, Rapsodie,
Intermezza / Debussy – Preludia, Obrazy, Rytiny, Dětský koutek, Pour le
piano, Svit luny / Franck – Preludium, chorál a fuga / Ravel – Sonatina,
Habanera / Smetana – České tance, Poetická polka, Vzpomínka na Plzeň /
Janáček – 1. X. 1905 „Z ulice“, V mlhách, Po zarostlém chodníčku /
Martinů – Etudy a polky
DVD Ivan Moravec – dokument / Mozart – Klavírní koncert C dur /
Beethoven – 32 variací c moll, Sonáta č. 23 „Appassionata“ /
Prokofjev – Klavírní koncert č. 1 / Ravel – Klavírní koncert G dur

Josef Mysliveček – Hobojové kvintety,
Smyčcové kvartety
Doležalovo kvarteto, Michaela Hrabánková
Mysliveček dosud neslyšený: nahrávka nově objevených
hobojových kvintetů
Jméno Josefa Myslivečka bývá nejčastěji spojováno s Mozartem (tomu byl po
určitý čas vzorem a inspirací) a s operou. V 26 letech odešel z Prahy do Itálie
a jako třicetiletý už v Neapoli slavil první velký úspěch s operou Bellerofonte
(1767). Kromě konkurenčního světa opery však vynikal i v kompozici symfonií
a komorní tvorby. Jeho první cyklus kvartetů vyšel roku 1768 v Paříži, poslední
pak krátce po jeho smrti v Amsterdamu. Tyto skladby byly také často prováděny ve větším obsazení jako smyčcové symfonie. Svého druhu autorský podpis
představovaly Myslivečkovy výjimečně krásné a propracované pomalé střední
věty. Ještě větším unikátem jsou však hobojové kvintety. Dlouho se o nich vědělo pouze díky zmínce v dopise Leopolda Mozarta Wolfgangovi z října 1777;
kvintety patřily ke skladbám, které chtěl Mysliveček Leopoldovým prostřednictvím nabídnout salcburskému arcibiskupovi. Teprve z iniciativy interpretů
této nahrávky se podařilo vypátrat chybějící hobojový part ke třem ze šesti
kvintetů. Michaela Hrabánková a primárius kvarteta se zasloužili o tento objev
a premiérovou nahrávku i v badatelské rovině. Jejich stylově citlivá interpretace
jen podtrhuje význam objevu. Náš obraz o velkém „Il Boemo“, kterého hudební
historik Charles Burney neváhal zařadit vedle Hasseho, Glucka či Haydna, je
zase úplnější – a krásnější.

SU4289-2

CD / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 9. 10. 2020
VÁŽNÁ HUDBA

SVĚTOVÁ PREMIÉRA

Josef Mysliveček (1737–1781) – Hobojové kvintety č. 1 B dur, č. 2 D dur,
č. 3 F dur, smyčcové kvartety F dur a A dur op. 3, kvartet G dur
op. posth. č. 5
Michaela Hrabánková – hoboj, Doležalovo kvarteto: Václav Dvořák –
1. housle, Jan Zrostlík – 2. housle, Martin Adamovič – viola,
Vojtěch Urban – violoncello
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Vilém Veverka
Next Horizon
Next horizon – cesta za hranice obvyklého
Jméno Viléma Veverky je dobře známo všem, kdo propadli okouzlujícímu tónu
hoboje. Jeho cesta k mistrovské virtuositě vedla přes vavříny z mezinárodních
soutěží, zkušenost z Berlínské filharmonie, působení v komorních souborech
(Ensemble Berlin Prag, PhilHarmonia Octet) a nastudování širokého repertoáru
od baroka po bezpočet soudobých děl, která v nejednom případě premiéroval.
Jeho repertoárový záběr je ovšem mnohem širší a Vilém má ambici hoboj
představit i ve zcela jiném kontextu, než jsme zvyklí. Po několika „klasických“
vrcholech (Telemann, Britten, Vivaldi, Zelenka, Bach atd.) si plní další svůj sen
právě tímto albem. Zdá se, že potřeba překračování hranic je zakódována někde
hluboko v jeho DNA. Najdete zde vedle sebe Bacha, „klasiku“ druhé poloviny
20. století (Morricone, Piazzolla, Žbirka ad.) i skladby, které pro tuto nahrávku
napsal Martin Hybler. Vše je mistrně zaranžováno a dotaženo v detailech. Slovy
samotného sólisty je to „svědectví o potřebě interpreta neustále hledat novou
cestu; zprávu o novém začátku, o příštím z řady spatřených horizontů.“
Johann Sebastian Bach – Air, Erbarme Dich. Ástor Piazzolla – Oblivion,
Libertango. Ennio Morricone – Gabriel’s Oboe, Romanza Quartiere. Miroslav
Žbirka – Balada o pol’ných vtákoch. Marián Varga / Joseph Haydn –
Concerto in D. Led Zeppelin – Kashmir. Zdenek Merta – Bluesy, Martin
Hybler – Kickdown, BestBeatVivaldi (podle Vivaldiho Hobojového
koncertu F dur RV 455).

SU4286-2

CD / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 9. 10. 2020
CROSSOVER

Vilém Veverka – hoboj, Ultimate W Band. Pavel Šporcl – housle (j.h.),
Martin Hybler, Zdenek Merta – klavír (j.h.)

NOVÁ NAHRÁVKA

Dagmar Pecková
Exaltatio – Vánoční koledy
Vánoční album Dagmar Peckové: 30 koled a písní z Čech,
Moravy a celé Evropy
Po velmi úspěšném vánočním CD s názvem Nativitas přichází další sváteční
nahrávka s latinským názvem – Exaltatio. Slovo, které v běžné latině znamená
vzrušení, povznesenou náladu, má v křesťanské teologii hlubší význam: vyvýšení. Mezzosopranistka Dagmar Pecková se rozhodla natočit další vánoční album,
na kterém se důvěrně blízký tón českých Vánoc potkává s koledami a písněmi
evropských národů. Právě ve vánočním čase k sobě mají lidé blíž než jindy,
a bylo tomu tak po staletí. Charakteristická nálada spojuje písně francouzské,
německé, anglické i polské. Pěvkyně ovšem znovu sáhla také do barokních
kancionálů, ve kterých se lidová zbožnost potkává se vznešenou slavnostní náladou. A chybět nebude ani mnohem rozvernější a poetický tón lidových koled.
Jaroslav Krček je opět podepsaný pod stylovými úpravami, jejichž nezaměnitelný rukopis máme všichni spojený se souborem Musica Bohemica. Je však také
autorem několika barokem inspirovaných skladeb; tvorba oslavující nádherný
čas Vánoc rozhodně nekončí 18. stoletím.
Lidové vánoční koledy z Čech a Moravy, vánoční písně z českých barokních
kancionálů, vánoční a adventní písně staré Evropy i původní písně
Jaroslava Krčka.
Dagmar Pecková – mezzosoprán, Vincenc Ignác Novotný – tenor,
Jaroslav Krček, Musica Bohemica, dirigent Jaroslav Krček

SU4285-2

CD / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 23. 10. 2020
VÁŽNÁ HUDBA

SCHOMBURG

NOVÁ NAHRÁVKA

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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Případ pro exorcistu
ECT334

DVD / MDS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 9/2020
FILM / SERIÁL / TV

Třídílná detektivní minisérie z cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice. Detektivové z olomouckého oddělení násilné trestné činnosti pod vedením svérázné komisařky Marie Výrové
vyšetřují bizarní a šokující případ vraždy mladé dívky. Vše nasvědčuje tomu, že jde o vraždu
spojenou s rituálem vymítání ďábla – takzvaným exorcismem.
Skryté titulky pro neslyšící / Zvukový popis pro zrakově postižené / 3 hod. 18 min.

Karel Růžička / Garden of Silence
ANI086-2

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 9/2020
JAZZ

Výjimečný český klavírista a skladatel Karel Růžička by se v roce 2020 dožil osmdesáti let.
Animal Music při této příležitosti vydává, čtyři roky po jeho smrti, poslední Růžičkovo album,
které nahrál v roce 2010, avšak vydání se za jeho života nedočkalo. Jeho nedávné objevení
se rovná nálezu vzácného pokladu. Růžička se zde vrátil na pole nahrávek pro sólový klavír,
kde poprvé exceloval albem Zahrada radosti v roce 1981. Zahrada ticha je neuvěřitelně
pestrou směsicí nálad, intimních i hravých skladeb, v nichž Růžička exceluje jako výrazný
skladatel-melodik i jako nedostižný interpret-improvizátor.

Nikol Bóková / Unravel
ANI087-2

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2. 10. 2020
VÁŽNÁ HUDBA

Klavíristika a skladatelka Nikol Bóková je v jazzovém světě objevem loňského roku. První její
album, jímž vybočila z dosud známých vod klasické klavírní hry (Inner Place), si vysloužilo
nominaci na cenu Anděl za nejlepší jazzové album roku 2019. Rok poté přichází Bóková
s novým projektem, v němž inovativně spojuje obtížné skladby pro klasický sólový klavír
(Rachmaninov, Ravel, Novák, Korngold a další) v naprosto suverénním provedení se svými
vlastními kompozicemi, inspirovanými osobnostmi klasických skladatelů (např. Maurici
Ravelovi věnovaná titulní skladba Unravel), v nichž ji doprovází její spoluhráči z tria – kontrabasista Martin Kocián a bubeník Michał Wierzgoń. Bóková je jedním z největších českých
hudebních příslibů poslední doby, unikátní kombinací svého klasicky školeného interpretačního mistrovství a jedinečného kompozičního talentu.

Freetown Quartet / Christiania: Live at Børneteateret
ANI090-1

LP / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 9. 10. 2020
JAZZ

Český saxofonista a skladatel Luboš Soukup žije a pracuje v Kodani již deset let. „Svobodné
město“ Christiania je nejen zdejší oblíbenou turistickou atrakcí, ale též sídlem vynikajícího
jazz klubu Børneteateret. Právě sem Soukup v loňském roce pozval svého pražského kolegu
klavíristu Vojtěcha Procházku (Vertigo), aby spolu s ním a jeho dánskými spoluhráči (kontrabasista Emil Brun Madsen je též uměleckým šéfem jazzklubu a bubeník Morten Hæsum
je již řadu let Soukupovým stálým spoluhráčem) odehrál dva koncerty, z jejichž záznamu vychází toto album. Energická hra, svoboda projevu a imaginace bez hranic jsou znaky těchto
nahrávek, jejichž „neučesanost“ je stejně vítanou devizou, jako kongeniální nasazení hráčů,
jehož by se při studiovém nahrávání stěží podařilo dosáhnout.

Tomáš Liška & Invisible / World Hope
8590233043797

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2. 10. 2020

8590233043803

LP / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2. 11. 2020
BLUES

Málokterý český hudebník se může pochlubit tím, že každé jeho album získalo nominaci
na Ceny Anděl. Jednou z výjimek je přední český kontrabasista Tomáš Liška, který se svojí
kapelou Invisible World vydává svou pátou autorskou desku nazvanou Hope. I na ní namísto sólových exhibic rozprostírá průzračně čistou a jasně čitelnou instrumentální hudbu, která
čerpá ze silných melodií. Bohatou paletu nálad, v nichž hráči elegantně plachtí uvolněnou
improvizací, mu pomáhá vytvářet mezinárodní sestava: srbský akordeonista Nikola Zarić,
turecký houslista Efe Turumtay a fenomenální český bubeník Kamil Slezák.
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V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Sto zvířat / 30 let testováno na lidech
100P052

CD / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10. 10. 2020

100P054

USB / FLS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 30. 10. 2020

Třaskavou směs ska, rocksteady, swingu a dalších žánrů roztáčí nové album skupiny Sto zvířat. Novinka vychází k oslavám kulatého výročí vzniku kapely. Deska obsahuje 12 písní, které
jsou pestrým koktejlem tragikomických postav a jejich příběhů. Autorem dvou z nich (Čtvero
ročních období a Praha) je bývalý dlouholetý člen, zpěvák a kytarista Petr Ostrouchov, který
byl loni na podzim součástí velkolepého úspěchu titulu Vladimíra Mišíka. Poeticky hrubozrnné texty opět napsal výhradní textař kapely Tomáš Belko, kreativní ředitel známé reklamní
agentury Ogilvy, který si zde po letech zahrál i na saxofon. Album vychází po pěti letech od
desky Ministerstvo mýho nitra a po třech letech od doprovodu sólového projektu zpěvačky
Jany Jelínkové pod názvem Dáma s čápem. Kromě tradičního CD bude novinka k dispozici
i na USB ve formátech WAV i MP3, a to včetně bookletu v PDF a navíc se záznamem koncertu z pražského Jazzdocku pro TV ÓČKO v pořadu KB ACOUSTIC STAGE.

SKA

Milli Janatková / Hluboko
MILLI03

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 9/2020
CROSSOVER

Koncepční album Milli Janatkové z projektu Hluboko tematicky navazuje na její úspěšný
titul Mým kořenům, který získal cenu The Independent Music Awards – Vox Populi
v New Yorku a nominaci na prestižní ocenění Classic Prague Awards v kategorii Crossover.
Autorka se vydává na dobrodružnou výpravu do hlubin času a hledá podstatu naší kultury
a hodnotného poselství předků. Výběr písní na její novince koresponduje s našimi nejstaršími dochovanými hudebními památkami. Poučena mnoha hudebními žánry (včetně hudebně
intenzivní návštěvy Indie) a obklopena množstvím nástrojů a barev, noří se do hloubky
každé jednotlivé písně, pomocí nových aranží odkrývá netušené významy a nabízí vlastní
vidění světa.

Psí vojáci / Myši v poli a jiné příběhy
MAM101-1

LP / FLT1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 9/2020
UNDERGROUND

Album Psích vojáků Myši v poli a jiné příběhy vychází na vinylu! Po předloňském vydání
2LP Národ Psích vojáků je tedy připravena další deska této kapely ve formátu LP, která
poprvé vyšla přesně před 21 lety na CD a MC. Titul obsahuje třináct skladeb, kde hudbu
složili Psí vojáci a autorem textů je Filip Topol – kromě poslední písně Sou pastýři, ke které
text napsal Jáchym Topol. Na této nahrávce si naposledy jako člen Psích vojáků zahrál
saxofonista Jiří Jelínek.

Fleret / V podroušeném stavu
FMP-01-2020

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 9/2020
FOLKROCK

Valašská kapela Fleret v karanténě rozhodně nelenila a veškerý volný čas využila na maximum. V nucené pauze, kdy nemohla koncertovat, se zavřela do studia a natočila v pořadí
už osmnáctou řadovou desku s názvem V podroušeném stavu. A ačkoliv deska vznikala
v nelehkých dnech a týdnech, rozhodně není pochmurná. Fanouškům nabízí širokou
a pestrou škálu písní.
DALŠÍ TITULY SKUPINY FLERET V DISTRIBUCI

FMP-01-2019 ZAFÚKANÉ / CD / FLT / DPH 21 % / 859417285019519 / OD 9/2020
FMP-01-2015 HOPA BEJBE / CD / FLT / DPH 21 % / 859417285007215 / OD 9/2020
FMP-02-2013 UMĚLCI NA ŠNŮŘE / CD / FLTS1 / DPH 21 % / 8594172850010 / OD 9/2020
FMP-01-2011 O KRÁSÁCH VALAŠSKA / CD / FLT / DPH 21 % / 8594030911921 / OD 9/2020

Andrej Šeban / Rock and Roll z Rači
8588005937788

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 9/2020

Po rozsáhlém a žánrově nezařaditelném hudebním díle Triplet přichází uznávaný slovenský
hudebník Andrej Šeban s dalším albem. A opět zní jinak, novátorsky a zároveň písničkově,
jako by volně navazoval na svoji dnes už kultovní nahrávku Bezvetrie.
DALŠÍ TITULY ANDREJE ŠEBANA V DISTRIBUCI

HV00262331 SKLONY / CD / FLTS2 / DPH 21 % / 8588002496417 / OD 3/2020
SZ0109 Triplet / 3CD / FLS / DPH 21 % / 8588005937511 / OD 9/2020

8588005937795

LP / FLTS4 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 9/2020
ROCK

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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30 klasických pohádek
59571-2

CD-MP3 / AK-MDT
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 16. 10. 2020
MLUVENÉ SLOVO

Velká sbírka pohádek pro každou rodinu! 30 pohádek – 310 minut. České národní
pohádky v podání Oldřicha Kaisera, Hany Maciuchové, Jana Kanyzy, Simony Postlerové,
Norberta Lichého, Valérie Zawadské a dalších oblíbených herců doplněné pohádkami
různých národů. Excelentní interpreti, nové nahrávky, tradiční zpracování, hudební
doprovod. Vhodné pro malé i velké posluchače.
Nezkrácená verze / 5 hod. 10 min.

Douglas Adams: Stopařův průvodce galaxií 2:
Restaurant na konci vesmíru
Vojtěch Kotek
TYM393-0

CD-MP3 / AK-FLTS1
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 9/2020
MLUVENÉ SLOVO

Druhá část slavné série, která ukazuje, že opravdová zábava nastává až po zkáze planety
Země. Existuje teorie, která tvrdí, že kdyby jednou někdo přišel na to, k čemu vesmír
je a proč tu je, vesmír by okamžitě zmizel a jeho místo by zaujalo něco ještě mnohem
bizarnějšího a nepravděpodobnějšího. Existuje jiná teorie, která tvrdí, že už se stalo.
Nezkrácená verze / 7 hod. 2 min.

Neil Gaiman: Anansiho chlapci / Michal Isteník
TYM507-0

CD-MP3 / AK-FLTS3
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 9/2020
MLUVENÉ SLOVO

Když dá otec Tlustého Charlieho někomu jméno, žádná síla mu ho neodlepí. Jako když
se tento nevyzpytatelný milovník karaoke a žen rozhodl pojmenoval Tlustého Charlieho
Tlustý Charlie. Dokonce ani teď, po dvaceti letech, se navzdory spořádanému životu
na druhé straně oceánu nedokáže Charlie Nancy svého přídomku zbavit. Jak se však
po náhlé otcově smrti ukáže, není to jediné dědictví, které mu spadlo do klína. Je
tu ještě nebezpečně okouzlující bratr, na kterého podle všeho nějakým záhadným
nedopatřením Tlustý Charlie úplně zapomněl.
Nezkrácená verze / 12 hod. 22 min.

Juraj Červenák: Les přízraků / Marek Holý
TYM530-0

CD-MP3 / AK-FLTS3
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 9/2020
MLUVENÉ SLOVO

Další z historických detektivek s Joachimem Steinem, zasazených do dob protitureckých
válek na sklonku 16. století, odkrývá kapitánova zranitelná místa. Klidné Vánoce Joachima Steina s rodinou na hradě Stříbrná skála zkalí potyčka se zločineckým podsvětím
v nedalekém městě Trutnov. Vzápětí kapitána požádá o pomoc bohatá šlechtična
Beatrix Zilvárová, jejíž milovaný synovec a dědic Adam zmizel na lovu. Zatímco Stein
s věrným pobočníkem Jarošem zjišťují, zda šlo o únos a kdo za ním stojí, přímo
v ulicích Trutnova dojde k brutální vraždě váženého měšťana.
Nezkrácená verze / 9 hod. 26 min.

Aleš Palán: Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět
Miroslav Táborský
TYM571-0

CD-MP3 / AK-FLT
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 9/2020
MLUVENÉ SLOVO

Čtyřicet zlepšováků, jak zdokonalit svět, které autor nenavrhuje politikům, ekonomům
ani jiným mocným tohoto světa, ale rovnou pánu Bohu, jsou vtipnou sondou do našich
strachů, komplexů a slabostí, kterými si komplikujeme životy. Někdy přitom stačí i jedna nečekaná událost nebo změna úhlu pohledu, aby nám na světě bylo líp. Úsměvná,
a přitom hluboká audiokniha v podání Miroslava Táborského je svěží obranou našich
každodenních slabostí, u nichž stačí jen kousek, aby dostaly opačné znaménko.
Nezkrácená verze / 3 hod. 27 min.
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Z MINULÉ NABÍDKY

4 Tenoři

Hana Zagorová
& Štefan Margita
Konečně společně
SU6717-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
099925671723

SU6551-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %

Vladimír Mišík
ETC… 2

SU6717-1

LP / FLT2 / DPH 21 %
099925671716

Kdyby tisíc klarinetů
Starci na chmelu
Filmové písničky

SU6599-2

CD / FLS / DPH 21 %
099925659929

SU6599-1

LP / FLTS / DPH 21 %
099925659912

Michelle Obamová:
Můj příběh
Zuzana Stivínová

SU6702-2

CD / FLT / DPH 21 %

Divadlo Spejbla
a Hurvínka
Ať žije Spejbl!
SU6610-2

CD / MDS / DPH 21 %
099925661021

SU6600-2

2CD-MP3 / AK-MDT / DPH 10 %

Eric Knight:
Lassie se vrací
Norbert Lichý

SU6607-2

CD-MP3 / AK-FLTS1 / DPH 10 %

Vítězslav Novák
Klavírní koncert
Toman a lesní panna
J. Bartoš, SOČR, J. Hrůša

SU4284-2

CD / FLTS / DPH 21 %

SU6610-1

LP / FLT / DPH 21 %
099925661014

František Nepil
Kolekce audioknih

SU6619-2

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %

Ludwig van Beethoven
Klavírní tria
Smetanovo trio

SU4288-2

2CD / MDT1 / DPH 21 %

NOVINKY
PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
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foto © Ondřej Pýcha

Škwor / Tváře smutnejch hrdinů (CD)

Muzikál Rebelové (CD/LP)

Populární domácí rocková úderka Škwor vydá v listopadu nové album.
Vychází po třech letech od posledního studiového počinu Uzavřenej kruh,
s novým kytaristou, v nové zvukové produkci, ale opět plné nezaměnitelné
rockové energie.

Velký návrat slavného tématu: po úspěšném filmu nyní jako nový muzikál.
Originální verze největších hitů šedesátých let ve službě silnému příběhu.

Lordi – Podle korespondence Oscara Wildea
a Robbieho Rosse (CD-MP3)

Strašidlo cantervillské (CD)

Audiozáznam úspěšné divadelní hry s populárními herci, nevhodná pro mládež
do 15 let. Filip Rajmont, Peter Serge Butko, Martin Hofman, Vladimír Polívka,
Katarína Zatovičová.

Zvuková dramatizace na motivy povídky Oscara Wildea v režii Jana Jiráně.
Účinkují Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Jan Hartl a další.

HITPARÁDA SUPRAPHONU ZÁŘÍ 2020
POP / COUNTRY / ROCK

MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

4 Tenoři
SU6551-2

Obamová:
Můj příběh
Zuzana Stivínová
SU6600-2

Smetanovo kvarteto
Beethoven:
Kompletní smyčcové
kvartety
SU4283-2

Vladimír Mišík
Jednou tě potkám
100P047
100P048

Petr Novák
12 Nej
Originální nahrávky
SU6701-1/2

Ota Pavel
Povídky
SU6616-2

Jan Bartoš
SOČR
Jakub Hrůša
Novák: Klavírní
koncert, Toman
a lesní panna
SU4284-2

Hradišťan
Jiří Pavlica
Spirituál Kvintet
Dagmar Pecková
2664538-2

Vladimír Mišík
ETC… 2
SU6599-1/2

Divadlo Járy
Cimrmana
Kolekce všech 15
her na 16 LP aneb
50 let Divadla Járy
Cimrmana
SU6434-1

Ida Haendel
Prague Recordings
1957–1965
SU4162-2

Vyprávěj –
kompletní
vydání seriálu
ECT287

Karel Gott
80/80
Největší hity
1964–2019
SU6561-2

Poledňáková:
Jak vytrhnout
velrybě stoličku
Simona Postlerová
SU6608-2

Jan Bartoš
Janáček: Klavírní dílo
SU4266-2

Krkonošská pohádka
ECT216

Karel Gott
Singly
300 písní z let
1962–2019
SU6580-2

Nejlepší příběhy
pro nejmenší
SU6605-2

Panochovo kvarteto
Dvořák: Smyčcové
kvartety – komplet
SU3815-2

Chalupáři
ECT306

Luboš Pospíšil
…a nestřílejte
na milence
SU6710-1

Divadlo S+H
SU6610-1/2

Smetanovo trio
Beethoven:
Klavírní tria
SU4288-2

Píseň
pro Rudolfa III.
ECT339

7

Hana Zagorová
& Štefan Margita
Konečně společně
SU6717-1/2

František Nepil
Kolekce audioknih
SU6619-2

Ivan Moravec
Chopin: Nokturna
SU4097-2

F. L. Věk
ECT357

8

Marek Ztracený
Planeta jménem
stres
SU6597-2

Knight:
Lassie se vrací
Norbert Lichý
SU6607-2

Pavel Haas Quartet
Danjulo Ishizaka
Schubert: Smyčcový
kvartet č. 14
„Smrt a dívka“
SU4110-2

Princezna
a půl království
ECT347

Kdyby tisíc klarinetů
Starci na chmelu
Filmové písničky
SU6702-2

Sýkora: Ještě není
konec
Norbert Lichý
SU6614-2

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
Smetana: Má vlast
SU4255-1

Místo zločinu
Ostrava
ECT355

Wabi Daněk

Semafor
Suchý & Šlitr
Komplet 9 her z let
1959–1964
SU6492-2

Jan Čižmář
Codex Jacobides
Praga circa 1600
SU4278-2

Semafor 60
ECT354

1

2

3

4

5

6

9

10

Rosa na kolejích
SU6705-1/2

Ať žije Spejbl!
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