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NOVINKY

Škwor
Tváře smutnejch hrdinů
Výživný rockový elixír, který vás postaví na nohy

SU6715-2

CD / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 6. 11. 2020

SU6715-1

LP / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 11. 12. 2020
ROCK

foto © Ondřej Pýcha

Konzistentních a stále rostoucích kapel na české rockové scéně není mnoho.
Čtyřčlenná pražská úderka Škwor mezi ně ale bezesporu patří. Její výpravná
živelná show i hudba jsou mezi fanoušky vyhledávanou atrakcí. Ať už to byl
vyprodaný výjimečný narozeninový koncert v pražské O2 areně před dvěma
lety nebo úspěšná halová turné, kapela průběžně potvrzuje, že patří mezi
jedno z největších jmen, jak co se týče hudebního/audiovizuálního provedení,
tak síly stále rostoucí fanouškovské základny. A dokazuje to i na své novince
Tváře smutnejch hrdinů, s níž přichází tři roky po Zlatou deskou Supraphonu
oceněném počinu Uzavřenej kruh. Tucet čerstvých pecek tepe pro Škwor tolik
typickou rockovou energií, zachovává si snadnou rozpoznatelnost, přitom si
však stále drží progresivnost a skrývá nejedno hudební překvapení. Velký podíl
na tom má osoba nového kytaristy Martin Voláka, jehož precizní a nápadité
kytarové riffy dodaly kapele svěží vítr. To pak ještě podtrhuje mix, pod nímž
je podepsán renomovaný zvukový kouzelník Amak Golden. Ceněnou jistotou
zůstávají texty frontmana Petra Hrdličky, který se nebojí ostré přímočarosti
ani břitké reflexe věcí osobních i těch, co pálí společnost jako celek. Ty skvěle
fungují v ostrých vypalovačkách Už je to tak dávno, Noc nebo den či Spoutanej
i v baladičtějších – fanoušky oblíbených – polohách Škworu, kterou na desáté
řadovce reprezentují songy jako Nejistá přítomnost nebo Doufej. Vítaným bo
nusem pro hudební fajnšmekry z řad fanoušků kapely pak bude skutečnost, že
novinka Tváře smutnejch hrdinů bude prvním albem v diskografii Škworu, které
se dočká také své vinylové verze.
CD/LP Intro 129 / Tváře smutnejch hrdinů / Vteřina jediná / Když vlky žene
z lesů hlad / Zůstaň tu chvíli / Spoutanej / Nejistá přítomnost / To je můj
svět / Už je to tak dávno / Čas všechno spálí / Noc nebo den / Doufej /
Zvedni hlavu

NOVINKY
EXKLUZIVNĚ V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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Aneta Langerová
Dvě slunce
Vítejte ve světě Dvou sluncí – v nekonečném vnitřním prostoru,
kde je snění dovoleno

AS002-2

CD / FLTS3 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 26. 11. 2020
POP

WWW.LANGEROVAANETA.CZ

Aneta Langerová – zpěv, akustická a elektrická kytara, zvonkohra / Jakub
Zitko – klavír, klávesové nástroje, kytary, zpěv / Martin Kopřiva – bicí
nástroje, perkuse / Miloš Klápště – baskytara, kontrabas / Ludvík Kulich –
elektrická kytara / Dorota Barová – violoncello, zpěv / Veronika Vališová –
housle / Vladan Malinjak – housle, viola / Jiří Šimek – elektrická kytara /
Miroslav Hloucal – křídlovka / Marcel Bárta – klarinet / Richard Šanda –
pozoun / Jiří Tarantík – lesní roh / Petr Kalfus – basklarinet / Maranatha
Gospel Choir – dirigent: Kateřina Kvintusová
foto © Herbert Slavík

Aneta Langerová se po vzácném čase Na Radosti vydala domů do svého nitra
a stala se pozorovatelem nových příběhů. Studiové album Dvě slunce vychází
symbolicky 26. listopadu – v den Anetiných narozenin. Radost z tvorby Anety
Langerové pokračuje třinácti písněmi, které opět vznikaly ve blízké spolupráci
s klavíristou, spoluautorem a producentem Jakubem Zitkem. Jednou písní
přispěla Dorota Barová, která zhudebnila text Tomáše Tajchnera. „Neumím snad
ani popsat, jak jsem šťastná, když můžu tvořit. Začala nová etapa mého života.
Dvě slunce vznikala v našich hlavách, srdcích, myšlenkách a představách. Ve
společném prostoru, jejž jsme postupně naplňovali dalšími příběhy, které se
chtěly narodit. Každý z nich má svou atmosféru. Ta vás třeba zavede blíž k tiši
ně vlastní duše. Tak jako mne. Věřím, že vám písně budou dobrými společníky,”
říká Aneta. Jakub Zitko prozrazuje, kde se vzala dvě slunce: „Celou deskou se
jako nit táhne jednotné téma symbolizované motivem dvou sluncí. Rozhlédne
te se, a potom uvidíte, že na obzoru poklidně spí dvě slunce, která jako rodiče
láskyplně dohlíží na příběh každého z nás.” Všichni jsme jednou byli dítětem,
narozeným z lásky dvou zlatých sluncí. Těch zářivých jistot, jejichž jedinečnost
zapadla v samozřejmé každodennosti. Slunce dávající život je vševidoucím
pozorovatelem. I když ho nevidíme, tušíme, že tam někde je. Usmívá se na nás
a dává nám možnost začít nanovo. A pokud by nastaly časy, kdy se lidé nemo
hou vídat nebo hýbat, slunce nedovolí, aby se ze světa vytratila láska. Album
Dvě slunce bylo nahráno ve studiu Anténa a doma, dechové nástroje
a gospelové sbory v legendárním Studiu A Českého rozhlasu. Vydává
Art Shock v exkluzivní distribuci Supraphonu.
Dvě slunce / Bílý Den / Na horách sněží / Marie / Sama / Tělo 2086 /
Jak krásné je být milován / Závrať / Větrné mlýny / Tam kam / Antonín /
Netopýr / Strom
Texty písní: Aneta Langerová, Jakub Zitko, Tomáš Tajchner
Hudba: Aneta Langerová, Jakub Zitko, Dorota Barová
Producent: Jakub Zitko / Hudební aranže a dramaturgie: Aneta Langerová,
Jakub Zitko / Aranžmá smyčcových a dechových nástrojů: Jakub Zitko /
Aranžmá sboru: Aneta Langerová, Jakub Zitko / Mix a editace: Petr Kaláb
ve studiu BeLoud / Mastering: Ecson Waldes ve studiu Biotech
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Tata Bojs
Jedna nula
Tata Bojs podesáté a opět perfektně, hravě a chytře

SU6716-2

CD / FLTS3 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 27. 11. 2020
POP

foto © Salim Issa

Pět let čekání je u konce! Po prvních dvou ochutnávkách v podobě singlů
Zvony a Kraftwerk in Saint Tropez přicházejí Tata Bojs s fanoušky již dlouho
vyhlíženým novým řadovým albem. To dostalo název Jedna nula, který v sobě
skrývá hned několik výkladů tohoto slovního spojení. Kapela z Hanspaulky jím
reflektuje fakt, že se jedná o v pořadí desátý studiový počin. Stejně tak je
v něm zároveň skryt i odkaz na binární soustavu, tedy základní vzorec digitální
ho světa, který je stále běžnější součástí našich životů. A promítá se i v obalu
novinky, jejž vizuální umělec a frontman Tata Bojs Milan Cais vytvořil právě
za použití moderních digitálních technologií a pomocí scanneru převedl členy
skupiny na „jedničky a nuly“. Nula v názvu alba též symbolizuje jakési „nic“
a jedna naopak „něco“. Čísla, která jsou hned za sebou, ale zároveň tvoří velký
kontrast. Tematicky nejblíž je tomu asi píseň nazvaná Velký třesk. V neposlední
řadě je i Jedna nula určitým synonymem pro vítězství, v něž všichni doufáme.
Nové album Tata Bojs s sebou ale nenese jen vážná a hluboká témata, spoustu
prostoru tu má i typická tatáčovská lehkost, vtip, ironie a zvukové barvy s jejich
charakteristickým rukopisem. Jedním z takových kousků je třeba hitová Mi
noritní, náladou velmi veselá píseň s mrazivě ironickým textem, který skladbě
dodává určité napětí, jež má kapela dlouhodobě ráda. Do podobné kategorie
lze zařadit i v úvodu zmíněnou singlovku Kraftwerk in Saint Tropez, taneční
pecku 220 Travoltů či „mardošovskou“ textovou slovní hříčku Spolek holek.
Novinka Jedna nula, která opět vznikla v producentském tandemu Milan Cais
a Dušan Neuwerth, svou zvukovou i obsahovou vybroušeností potvrzuje, že
Tata Bojs formu rozhodně neztrácejí, právě naopak!
Holka z plakátu / Minoritní / Velký třesk, part I / Zvony / Zavazadlo /
Velký třesk, part II / Kraftwerk in Saint Tropez / Spolek holek / Tajemství
(feat. Emma Smetana) / 220 Travoltů / Vlastní brácha

NOVINKY
NOVINKY

05

Lucie Bílá
Bílé Vánoce Lucie Bílé / Živák
To nejlepší z jejích vánočních koncertních turné
Speciální předvánoční šňůry vystoupení Lucie Bílé patří už desítku let k vyvr
cholením celého roku. Zpěvačka s kapelou Petra Maláska rozdává písničkovou
radost s nádechem adventního zastavení, štědrovečerní velebnosti i rozjařenos
ti koled. Prověřeně nejúspěšnější položky z minulých sezón byly před dvěma
lety součástí koncertu v pražském klubu Doupě. Lucie Bílá ve skvělé pěvecké
formě, za podpory hostujícího Jana Toužimského a doprovodu výborných mu
zikantů a sborových zpěváků nabídla téměř dvě desítky již dříve osvědčených
songů. Cédéčko jich obsáhlo sedmnáct, limitovaná vinylová stopáž dovolila
využít rovnou desítku z nich. V dokonale promyšlené koncertní logice
a mimořádné hudební kvalitě tu uslyšíte ukázky ze všech předchozích vánoč
ních alb. Od světoznámých amerických standardů typu Rolničky, Lední šou
nebo Šťastné svátky v ten den přes moderní českou klasiku Purpura či tradicio
nál Slyš chór až po písně s chrámovým nebo klasickým nádechem, viz Tichá
noc, Panis angelicus či Ave Maria. Bonbónkem je pak Desatero, nepochybně
kultovní song Hallelujah z repertoáru Leonarda Cohena. Pěvecky brilantní,
aranžérsky dotažené, výborně natočené a fotobookletem doplněné vánoční po
těšení, jaké umí poskytnout právě jen Lucie Bílá a její výborní spolupracovníci.

SU6723-2

CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 27. 11. 2020

SU6723-1

LP / FLT / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 27. 11. 2020
POP

CD Vánoční expres (Winter Wonderland) / Slyš, andělé zpívají (Hark! The
Herald Angels Sing) / Nad Betlémem svítá (Hands) / Tichá noc (Stille Nacht,
heilige Nacht) / Být dítětem svítícím (Greensleeves) / Šťastné svátky v ten
den (The Christmas Song) / Tambor (Little Drummer Boy) / Panis angelicus
Op. 12 / Purpura / Slyšte, co vám říkám (Do You Hear What I Hear?) / Marie
a svatá Anna / Lední šou (Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!) / Marie,
zda víš (Mary, Did You Know) / Ave Maria Op. 52 / Slyš chór (Amazing
Grace) / Desatero (Hallelujah) / Rolničky (Jingle Bells)
LP Vánoční expres (Winter Wonderland) / Tichá noc (Stille Nacht, heilige
Nacht) / Být dítětem svítícím (Greensleeves) / Tambor (Little Drummer
Boy) / Ave Maria Op. 52 / Lední šou (Let It Snow! Let It Snow! Let It
Snow!) / Marie, zda víš (Mary, Did You Know) / Purpura / Desatero
(Hallelujah) / Rolničky (Jingle Bells)
Petr Malásek – klavír, klávesy / Martin Lehký – baskytara / Josef Štěpánek –
kytara / František Kop – saxofon / Pavel Zbořil – bicí
Markéta Amerighi, Kateřina Augustinová, Karolina Otevřelová, Alena
Průchová, Jaromír Holub, David Holý – sbor
foto © Petr Kahoun
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Luděk Sobota: Holé a trapné dýchání
Slavný herec a komik vypráví momentky z mozaiky svého života
Populární herec a komik, proslulý svým absurdním humorem, je známý i jako
autor zábavných textů. Píše celý život kratší literární útvary, které vyšly knižně
a nyní je pod stejným názvem autor načetl (v tomto kompletu jich najdete
celkem 43). V chronologii vzpomínek, iniciovaných setkáním s holotropním
dýcháním, se věnuje zážitkům od dětství, školních let a studií přes divadelní
i filmové události až k zápiskům ze současnosti. Jeho příhody a komentář
k nim vyvolají úsměv na tváři i dlouhotrvající smích, ale občas ten smích
zhořkne, neboť Sobota je zde absolutně upřímný a nekompromisně odhaluje
vše, co jej v životě potkalo. V bonusu pak Luděk Sobota poděkuje, předvede
scénku se svou milovanou ženou Adrienou a nakonec zazpívá.

SU6621-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 % / VYCHÁZÍ: 20. 11. 2020
MLUVENÉ SLOVO

Holé a trapné dýchání / Kučero, co to u vás bučelo? / Cikáni jdou do nebe /
Začalo to na Žižkově / Mašinky / Jak jsem zastavil mezinárodní rychlík /
Nesmyslná ženitba a Stáňa / Věšení na DAMU / Ručník a strop / Námestie
svätej Alžbety / Nesnesitelné konvenční divadlo / Kolapsy / Brigády
a vojna / Slivovice od mámy / Antikomunista na cvičení / Hvězdičky
na poliklinice / Posudek Miroslava Horníčka / Drzí Angličani / Manželství
se Slávkem Šimkem / Soudruh Müller / Jitka, moje zuby a mráz /
Bratislavská lyra s britským zpěvákem / Se Smoljakem v Jugoslávii /
Rozchod se Slávkem Šimkem / Příhoda s orlem / Adina / Kriminálník
Šístek / Výlet do Vídně / Bouře na moři / Amerika / Můj kamarád Klobouk /
Mytí auta za komunismu / Zimní olympijské hry herců Evropy /
Hypochondr / To jsou ty konce! / Danajský dar od prezidenta / Svině kuna /
Máma televize / Jak mě vytočil pan Rynda v Reflexu / O mých psech /
Zdravý nemocný / Vlastní cestou / Cena nakonec / Holé a trapné zjištění
BONUSY William Shakespeare, 60. sonet / Poděkování za cenu diváka /
Rozhovor o manželství a falešný zpěv Adrieny Sobotové / Lízátko (Sugar)
Nezkrácená verze / 3 hod. 57 min.

Večerníček vypráví vánoční pohádky
Vánoce s Večerníčkem a nejznámějšími pohádkami a koledami
Večerníček uvádí dětem pohádky důvěrně známé (Maxipes Fík, Příběhy včelích
medvídků, Rumcajs, Krtečkova dobrodružství, Pohádky ovčí babičky, Káťa
a Škubánek) a vybral z nich příběhy, či písničky, spojené se zimou a Vánocemi.
Slavnostní atmosféru pak umocňuje nejznámějšími a nejoblíbenějšími koleda
mi, které propojují jednotlivá vánoční vyprávění.
Hovoří a zpívají Josef Dvořák, Václav Vydra, Vojtěch Kotek, Jiřina Bohdalová,
Marek Eben, Jitka Molavcová, Anička Slováčková a další
Koledy zpívají Bambini di Praga (řídí Bohumil Kulínský), Kühnův dětský sbor
(řídí Pavel Kühn), Pražští madrigalisté (řídí Miroslav Venhoda), hraje FISYO
(řídí Štěpán Koníček) a Komorní instrumentální soubor (řídí Miroslav
Venhoda), hudbu k pohádkám hraje také Petr Skoumal

SU6615-2

Večerníček – znělka: Dobrý večer / Divoké sny Maxipsa Fíka: Jak Fík
prožil své první Vánoce, Sen o Vánocích / Příběhy včelích medvídků:
Jak si hráli se zimou / Vánoce u Rumcajsů / Pohádky ovčí babičky:
O vlčích Vánocích / Káťa a Škubánek – Máme sníh a máme mráz / Krtek
a kouzelné Vánoce: Bylo před Vánocemi / Vánoční koledy – Štěstí zdraví /
Jak zvířátka zdobila vánoční stromeček / Půjdem spolu do Betléma – Slyšeli
jsme v Betlémě – Veselé vánoční hody / Jak zvířátka chtěla zpívat koledy /
Ukolébavka Jezulátku / Splněné přání / Narodil se Kristus Pán / Dobrou
noc / Nesem vám noviny – Ráda bych k Betlému – Narodil se Kristus Pán /
Večerníček – znělka: Dobrou noc

CD / MDT / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 6. 11. 2020
Celkový čas: 72 min.
MLUVENÉ SLOVO

NOVINKY
NOVINKY
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Oscar Wilde, Robbie Ross: Lordi
Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko,
Vladimír Polívka
Úspěšná divadelní hra s populárními herci, nevhodná pro mládež do 15 let
Audiozáznam divadelní hry Lordi vychází u příležitosti 15. narozenin této velmi
úspěšné inscenace, která byla původně přeložená pouze do slovenštiny. Herci
se však rozhodli hru uvádět dále jen ve slovenštině a nepřekládat ji do češtiny
s odůvodněním, že v českém překladu by ztratila jistý šarm. Jde o pikantní
salonní komedii o třech lordech, kteří mezi sebou v utajení hrají delikátní
hru. Rozdělují si dámy ze svého okolí a za úspěchy či neúspěchy s dámami
si nadělují červené a černé body. Avšak jednoho dne jeden z lordů poruší
pravidla hry…
Účinkují: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko, Vladimír
Polívka, Katarína Zatovičová
Režie zvukového záznamu Daniel Kupšovský
Směs operetních melodií Franze Lehára v interpretaci
Františka Krištofa Veselého
Celkový čas: 1 hod. 57 min.
foto © Martin Kubica

SU6622-2

CD-MP3 / FLT / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 27. 11. 2020
MLUVENÉ SLOVO

Jonáš Pilka a Jan Jiráň: Strašidlo cantervillské
Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová,
Jan Hartl ad.
Původní česká dramatizace na motivy povídky Oscara Wildea.
Režie: Jan Jiráň.
Duchařská komedie z prostředí starobylého anglického zámku, který koupila
bohatá americká rodina. V komnatách šlechtického sídla však již řadu staletí
straší duch bývalého majitele… Wildeova svěžest absurdního humoru, ironič
nost a nadsázka se skrývají v jeho nejslavnější próze Strašidlo cantervillské
vydané v roce 1887. Od té doby patří mezi největší světové bestsellery. Proto
i autoři dramatizace tohoto nadčasového díla k němu přistupovali s velkou
pokorou, aby všichni posluchači této audio nahrávky měli stejně krásný pocit,
jako při čtení samotné knihy.
Účinkují: Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Jan Hartl,
Růžena Merunková, Ondřej Rychlý, Tereza Císařová, Pavel Neškudla,
Lenka Veliká
Celkový čas: 61 min.

SU6499-2

CD / AK-MDS / DPH 10 % / VYCHÁZÍ: 6. 11. 2020
MLUVENÉ SLOVO
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NOVINKY / CENY BYSTROUŠKA

Leo Pavlát: Osm světel
Židovské příběhy a pohádky
Arnošt Goldflam, Jan Potměšil, Jaroslav Kepka
O počátcích světa, pohádky o králích, prorocích a rabínech, ale i bajky
o zvířátkách a humorné příběhy z městečka Chelm

SU6631-2

2CD-MP3 / AK-MDS1C / DPH 10 %
VYCHÁZÍ: 27. 11. 2020

Židovská kultura patří k nejstarším na světě. Kromě hebrejské části Bible
má i své pohádkově laděné příběhy, legendy a bajky, jež mnohdy dělí tisíce
kilometrů a tisíce let. V této audioknize můžeme najít výběr z nejznámějších
textů, čerpajících z Tóry (biblických Pěti knih Mojžíšových), ale i vyprávění
z Talmudu a midrašů, stejně jako folklór Židů sefardských, aškenázských, chasi
dů i židovského Kocourkova, městečka Chelmu. Každou kapitolu otvírá světlo
z osmiramenného svícnu, upomínajícího na svátek chanuka, svátek světel,
slavený v zimě, 25. dne měsíce kislev židovského kalendáře. Poslechneme si
příběhy naplněné velkou láskou a dobrem, o praotci Abrahámovi, vůdci Mojží
šovi, králích Davidovi a Šalomounovi, proroku Eliášovi, o legendárních rabínech,
žijících kdysi ve Svaté zemi, a uslyšíme i bajky, jež vytvořili. Autor literární
předlohy Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze, vybral a převyprávěl
dávné záznamy i pozdější tradiční židovskou slovesnost tak, aby texty pochopili
a mohli se z nich radovat i dnešní děti a dospělí. Díky němu tak můžeme
obdivovat nejen nesmírnou moudrost, kterou nám po staletích předávají, ale
i humor a vtip, nalezneme v nich poučení, útěchu a posilu. Nahrávka obsahuje
71 vyprávění ze stejnojmenné knihy. Na záznam z roku 1994 v interpretaci
Jaroslava Kepky nyní navazují Arnošt Goldflam a Jan Potměšil v nadšeném
a zároveň pokorném přijetí zásadních sdělení, které nám Osm světel přináší.
Nezkrácená verze / 10 hod. 23 min.

MLUVENÉ SLOVO

CENY BYSTROUŠKA 2020

Ceny Bystrouška
nejlepší dětská audiokniha 2020
2. ročník Ceny Bystrouška vyhlásil nejlepší audioknihy pro děti a mládež
vydané ve školním roce 2019–2020. Specifikem ocenění, pořádaným Asociací
vydavatelů audioknih ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku, je,
že vítěze jednotlivých kategorií vybírá dětská porota složená ze žáků některé
základní umělecké školy. Letos to byli členové Divadla Vydýcháno při ZUŠ
Liberec, kteří v kategorii pro děti od 7 do 11 let ocenili jako nejlepší počin na
jaře vydanou audioknihu Baron Prášil, kterou podle literární předlohy Adolfa
Weniga skvěle načetl Miroslav Táborský. Druhé místo v kategorii pro děti od
12 let pak obsadil loni vydaný Nový návrat malého prince Richarda Bergmana,
který je volným pokračováním Malého prince od Antoine de Saint-Exupéryho
a na jehož audiopodobě se podíleli Michal Dlouhý, Jan Kanyza, Jiří Lábus,
Miroslav Táborský a Matěj Havelka.
Baron Prášil / Miroslav Táborský
SU6603-2
CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %
VYŠLO 4/2020
Nový návrat malého prince
SU6470-2
CD / AK-MDS / DPH 10 %
VYŠLO 2019

NOVINKY
NOVINKY / PŘIPOMÍNÁME
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Karel Burian – Kompletní nahrávky 1906–1913
Gramofonový odkaz slavného tenoristy Karla Buriana
v roce 150. výročí narození
S odstupem tří desetiletí od kompletu 12CD Emy Destinnové připravil Supra
phon podobně vzácný komplet 3CD Karla Buriana (1870–1924), předního
tenoristy Metropolitní opery a stálého hosta v Londýně, Paříži, Curychu,
Mnichově, Bayreuthu, Drážďanech, Berlíně, Praze, Vídni, Budapešti atd. Do
svých nových inscenací v Metropolitní opeře ho zvali Gustav Mahler a Arturo
Toscanini. Enrico Caruso na přímo položenou otázku, proč sám nezpívá také
v německých operách, odpověděl: „Já mohu zpívat jen něco, Burian všechno.“
Burian proslul především jako vzorový wagnerovský pěvec (Tristan, Parsifal,
Siegfried, Stolzing), ale i v rolích italských, francouzských a ruských. Česky
i německy zpíval Jeníka a Dalibora. Jako pěvec Karel Burian zažil světový vě
hlas, jako člověk bohatý život provázený velkou láskou i záští. Z let 1906–1913
se dochovalo 72 gramofonových záznamů operních árií a písňového repertoáru.
Komplet bylo možné sestavit díky laskavé spolupráci sběratelů a institucí z ce
lého světa, kteří za tím účelem zapůjčili původní šelakové desky. Poprvé máme
jedinečnou příležitost poznat a poslouchat všechny nahrávky, které na počátku
gramofonové éry natočil jeden z největších operních pěvců své doby.
Árie z oper Čarostřelec, Němá z Portici, Fra Diavolo, Tannhäuser, Lohengrin,
Valkýra, Soumrak bohů, Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, Síla
osudu, Dalibor, Evangelista, Evžen Oněgin, Dimitrij, Werther, Komedianti,
Bohéma, Psohlavci. Písně: Edwards, Jindřich, Malát, Nedbal, Neumann,
Novotný, Picka, Strauss, Tregler, Vymětal a písně národní.

SU4287-2

3CD / MDS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 27. 11. 2020
VÁŽNÁ HUDBA

PŘIPOMÍNÁME

Ivan Moravec – Portrait
Portrét velkého umělce
Ivan Moravec, mnohými považovaný za největšího českého klavíristu 20. století,
by se 9. listopadu dožil 90 let. Vydavatelství Supraphon připomíná toto vý
znamné výročí vydáním dosud nejrozsáhlejší kolekce Mistrových nahrávek pod
názvem Portrait. Na 11CD jsou pohromadě nejvýznamnější i unikátní snímky
pořízené mezi léty 1962–2000 pro Supraphon a americké nahrávací společnosti.
DVD představuje umělce prostřednictvím dokumentu a dosud nevydaných
nahrávek z archivu ČT. Portrait přináší ve vysoké zvukové kvalitě více než
17 hodin záznamů Ivana Moravce, jehož klavírní umění obdivují posluchači
po celém světě.
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

SU4290-2

11CD+DVD / BGT / DPH 21 % / VYŠLO 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
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Jaromír Nohavica
Máma mi na krk dala klíč
Jaromír Nohavica vydává po třech letech nové album
V patnácti autorských písních nabízí ostravský bard silné melodie a ještě
silnější texty za doprovodu pouhé akustické kytary a foukací harmoniky, čímž
se symbolicky vrací velkým obloukem ke svým folkovým začátkům. S noblesou
zralého muže se dokáže vyrovnat s odchodem matky (Máma mi na krk dala
klíč), smrtí kamaráda (Emil P.), nostalgicky zavzpomíná na roky minulé (Staré
dobré časy), jakož i dávné lásky (Monika), vzdává poctu svým poetickým
vzorům (Píseň pro V. V., Den nenávidí noc), milované ženě (Zestárli jsme lásko),
svému tátovi (Je ti to líto), ale dokáže také zcela jasně pojmenovat současnou
situaci i časy dávno minulé a jejich vzájemnou soudržnost a paralelu (Vlci,
Řekni sýr, Řady). Byť to tak na první poslech nemusí vypadat, všech 15 písní
tvoří jasný jednolitý celek, který pod povrchem akustické kytary vypráví silný
písničkářův životní příběh a nabídne, jak už bývá u Jarka zvykem, i naději do
budoucna (Dobří holubi). Jaromír Nohavica vybudoval nezaměnitelný hudební
pilíř letošního nelehkého roku 2020 pro ty, kteří nezapomínají, nechtějí zapo
menout a umí si pamatovat. Album Máma mi na krk dala klíč vzniklo pod do
hledem hudebního režiséra Michala Pekárka a minimalistický obal podtrhující
atmosféru alba je z dílny Aleše Najbrta.

8594159491137

Máma mi na krk dala klíč / Je ti to líto / Černý květ / Emil P. /
Dej nám sílu / Moniko / Staré dobré časy / Den nenávidí noc / Vlci /
Píseň pro V. V. / Této noci déšť nepřišel / Řady / Zestárli jsme lásko /
Řekni sýr / Dobří holubi

CD / FLT / DPH 21 % / V DISTRIBUCI OD 13. 11. 2020

8594159491144

LP / FLTS / DPH 21 % / V DISTRIBUCI OD 12/2020
FOLK

Lenka Dusilová
Řeka
Novinka Lenky Dusilové – pestrá směsí nálad, barev a zvuků
Devět let po vydání svého předchozího sólového počinu a šest let po posled
ním titulu vydaném společně s kapelou Baromantika vydává šestinásobná
nositelka ceny Anděl Lenka Dusilová dlouho očekávané nové album Řeka,
na němž přináší nový repertoár, nový zvuk, nový tým spolupracovníků a osobní
témata. Novinka vznikla ve spolupráci s producentem Petrem Ostrouchovem,
který stojí mimo jiné za loňským úspěšným albem Vladimíra Mišíka Jednou tě
potkám. Výrazný podíl na zvuku nahrávky má beatmaker a elektronický mág
Aid Kid (působící mimo jiné v kapele Zvíře jménem podzim). Mnoho barev
ných vrstev vzniklo přispěním zkušených hudebníků, mezi nimiž jsou bubeníci
Roman Vícha a Miloš Dvořáček, baskytarista Matěj Belko, hráči na klávesové
nástroje Martin Brunner a Vojtěch Procházka, saxofonista Marcel Bárta, trum
petista Oskar Török, violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová, kontrabasista Jiří
Slavík, hráč na pedal steel kytaru Josef Štěpánek, klavíristka Beata Hlavenková,
světoznámý hráč na glass harmoniku Thomas Bloch nebo Concept Art Orches
tra. V jedné z písní s Lenkou Dusilovou účinkují také Monika Načeva a Iva
Bittová, s nimiž v posledních letech opakovaně vystupovala. Album je pestrou
směsí nálad, barev a zvuků. „Jmenuje se jednoduše Řeka, protože metaforicky
odráží různorodou dynamiku a vlastnosti systému, který je ovlivňován svým
okolím – terénem, počasím a přirozenými i nepřirozenými ději v krajině. Tímto
je každá řeka jedinečná,“ říká Lenka Dusilová.

ANI089-2

CD / FLTS1 / DPH 21 % / V DISTRIBUCI OD 6. 11. 2020

ANI089-1

2LP / FLS3 / DPH 21 % / V DISTRIBUCI OD 4. 12. 2020
ALTERNATIVA

CD/2LP Białe konie / Vojsko / Panenka Maria: Sádrové lepidlo / DNA /
Vlákna / Tremolo / Řeka / Hlubina / Insomnia / Tma

NOVINKY
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11

Vánoční galakoncert Lucie Bílé
ECT360

DVD / BGT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
FILM / SERIÁL / TV

Vánoční koncert nejpopulárnější české zpěvačky, ze kterého dýchá láska, klid
a kouzelná atmosféra blížícího se Štědrého dne. Intimnější vánoční repertoár nechává
naplno vyniknout zpěvaččin široký hlasový rejstřík a nezaměnitelný projev. O hudební
doprovod se tradičně postarala kapela Petra Maláska, Pražský studiový symfonický
orchestr a Bílý sbor. Slavnostním slovem koncert uvedl římskokatolický kněz Zbigniew
Czendlik a jako host vystoupil frontman kapely Arakain Jan Toužimský.

Zpívejte s námi
ECT359

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

Známé české písničky v nové podobě. Té nejroztomilejší, jakou jste kdy viděli a slyšeli!
Proč jede poštovský panáček do Rokycan? Kdo mušce vzkřísil jejího milého komára?
A k čemu vlastně potřeboval zahradník rozmarýnu? To vše a mnohem víc se dozvíte
v novém zpracování lidových písniček, kterými vás provede chytrá lištička.
Skryté titulky pro neslyšící / 75 min.

Dagmar Voňková / Archa
ANI088-2

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 13. 11. 2020
FOLK

Dva roky pro úspěšném koncertě Dagmar Voňkové v divadle Archa vydává Animal
Music album s jeho živou nahrávkou. Program koncertu vznikl speciálně pro festival
Struny podzimu v roce zpěvaččiných sedmdesátých narozenin jako pocta této výji
mečné písničkářce, která se na hudební scéně pohybuje od 70. let, kdy zcela svébyt
ným způsobem začala kombinovat tradiční formu lidové písně s unikátním stylem hry
na kytaru a expresivním zpěvem. V doprovodu piana, dechových nástrojů, kontrabasu,
bicích a perkusních nástrojů a lidových píšťal, vykvetly její písně, vyznačující se výraz
ným lidově poetických nábojem, novými barvami. Mnohovrstevnatých a originálních
aranží se ujali špičkoví muzikanti, jejichž vlastní hudební jazyk čerpá jak z jazzu a sou
dobé hudby, tak i současného písničkářství a lidové hudby – Dorota Barová, Marcel
Bárta, Beata Hlavenková, Petr Ostrouchov, Jiří Slavík a Oskar Török.

Karel Růžička / Garden of Silence
ANI086-1

LP / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 6. 11. 2020

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 Růžič
kovo album, které nahrál v roce 2010, avšak vydání se za jeho života nedočkalo. Jeho
nedávné objevení se rovná nálezu vzácného pokladu.
K DISPOZICI I NA CD

JAZZ

ANI086-2 / CD / MDT / 8594155998739 / V DISTRIBUCI OD 9/2020

Jazz Q / Amulet
8594159980389

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
JAZZ

Jazz Q je po albu Talisman v konsolidované formě. Kapela snad jako jediná u nás
i ve střední Evropě hraje koncertní instrumentální jazzrock. Za zmínku stojí, že
novinka není již skladatelsky homogenní jako alba minulá a že k pestrosti kolekce
přispěli všichni členové kapely. Koronavirová krize, která v podstatě zastavila všechno
živé hraní, působila paradoxně blahodárně na klid i pocit dostatku času pro práci
ve studiu. Jak někde napsal George Martin, slavný producent Beatles, je žádoucí se
nenechat unést možnostmi do volných stop ještě něco nahrát; naopak je záhodno
ubírat z natočeného až „na dřeň“ a tak zjistit, kde leží síla, slabost, nebo podstata
hudební myšlenky. To všechno se také stalo, mix byl podroben zdrcující kritice všech
muzikantů a vy teď máte před sebou nové album Jazz Q.
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Parov Stelar / Voodoo Sonic (The Album)
ENCD21

2CD / MDS1A / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 27. 11. 2020

Voodoo Sonic globálně úspěšného rakouského muzikanta Parova Stelara se zrodilo a bylo
nahráno s nápadem nahradit konvenční album několika EP tituly, umožňujícími větší hudeb
ní svobodu a možnost prozkoumat mnoho zvukových krajin. Nyní je Voodoo Sonic vesmír
kompletní a slavnostně vychází se všemi třemi částmi zkombinovanými do jednoho celku
ve velmi očekávaném balení. Je to přehlídka práce Parova Stelara, který umožnil užít si jeho
rozmanitý zvukový svět ve všech jeho podobách. Obal pro Voodoo Sonic navrhl a namaloval
sám Parov Stelar. Z ateliéru do nahrávacího studia, dál na taneční parket v podobě umění
a rytmů. Parov Stelar je králem umění všeho v jednom.

ENV090

2LP / FLS3 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 27. 11. 2020
ELECTROSWING

Jaroslav Hutka / Minulost mává nám
G201652

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
FOLK

Deska Minulost mává nám je celkově čtvrté album Jaroslava Hutky a druhé s jeho vlastními
písněmi. V říjnu 1978 odešel zpěvák do holandského exilu. Na koncertě v německém
Marburgu pak o rok později vznikla nahrávka, z níž Hutka vybral dvanáct písní pro desku
švédského labelu Šafrán 78. Výběr ovlivnila skutečnost, že si jako čerstvý exulant ještě užíval
svobodného rozhodování o svém repertoáru. Zařadil tedy i několik politicky motivovaných
písní jako Na Pražském hradě, Tomine, Tomine, Slovensko nebo Sokrates, které vyvážil svými
slavnými a na koncertech vytleskávanými hity, jako jsou Tango o Praze, Cizinci, Haleluja,
tramvaje nebo Náměšť. Toto první vydání desky Minulost mává nám na CD je vlastně
prvním oficiálním vydáním alba v České republice.

Petr Linhart / Nezvěstní
G201702

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
FOLK

Páté řadové album písničkáře Petra Linharta, dříve člena kapel Majerovy brzdové tabulky
a Čp. 8, nese název Nezvěstní. Autor na desku zařadil jedenáct nových písní, tradičně
inspirovaných krajinou a příběhy jejích obyvatel. Provede nás Kafkovou Siřemí, připomene
zapomenuté osudy těch, kteří v saském pohraničí těžili uran pro sovětskou jadernou bom
bu, vydá se přes české Lourdy v Polici nad Metují kolem umírajícího špitálu na konci města.
A podél křížků u silnic v místech, kde duše odešly z tohoto světa, nás dovede až k poslední
stopě v bílé pláni a k otázce, která se vine celým albem: Kam odcházejí naši drazí nezvěstní?
Petra Linharta na albu doprovázejí Josef Štěpánek, Jan Steinsdörfer, Jan Lstibůrek a Martin
Novák, ve třech písních hostuje zpěvačka Marie Puttnerová. Obal s využitím fotografií Pavla
Büchlera navrhli Karel Haloun a Luděk Kubík.

Stivín, Viklický, Uhlíř, Vejvoda / Prague Super Quartet
G201722

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
JAZZ

Název hudebního uskupení Prague Super Quartet je název sebevědomý, ale zároveň
výstižný. Všichni čtyři jeho členové – Jiří Stivín, Emil Viklický, František Uhlíř a Josef Vejvoda
– reprezentují to nejlepší z českého jazzu, znají se dlouhá desetiletí a mnohokrát spolu
vystupovali a nahrávali. Svůj příležitostný kvartet sestavili roku 1990 na objednávku pro
vystoupení v Německu, na začátku devadesátých let hráli na několika prestižních jazzových
přehlídkách, převážně v zahraničí. Záznam pro toto album vznikl v Mikulově na Jazzových
večerech, konaných na počest Karla Krautgartnera. Členové Prague Super Quartetu sice jsou
renomovaní skladatelé, do společného repertoáru však zařazují výhradně jazzové standardy
a moravské lidové písně.

Saša Niklíčková / Zmačkaná žena
G201752

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 13. 11. 2020
FOLK

Druhé album písničkářky Saši Niklíčkové Zmačkaná žena nabízí třináct nových písní. Jejich
obsahem jsou všední ženské radosti a strasti, protože – jak sama autorka říká – psát se má
o tom, co člověk dobře zná. A tak jedině Saša Niklíčková pozornému posluchači prozradí,
kam kráčí zmačkaná žena, jaké to je mít v každém přístavu jednoho námořníka, a hlavně, jak
se obléká hudba, aby v šatníku nechyběla sukně z klarinetů, ukulele k pasu, zvony na nohy,
a co se hodí do deště či mrholení. Kromě akordeonu se Saša Niklíčková doprovází i na kláve
sy a uke-banjo, pozvaní hosté se pak přidávají s kontrabasem, tubou, perkusemi, mandolí
nou nebo ukulelí. Album nahrál Alex Švamberk, mastering vznikl u Ondřeje Ježka ve studiu
Jámor. Obal s využitím fotografií Vlastimila Breta navrhl Ondřej Pfeiffer.
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Hidden Orchestra / Creaks Soundtrack
MIN52-2

CD / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 20. 11. 2020

MIN52-1

2LP / FLT8 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 20. 11. 2020

Pražské studio Amanita Design uvolnilo toto léto svou novou puzzle adventuru Creaks.
Tentokrát k vytvoření soundtracku angažovali Joe Achesona (aka Hidden Orchestra), který
se vydal po stopách dua DVA a Joeova dlouholetého přítele a spolupracovníka Tomáše
Dvořáka (Floex). Hudební mozaika na Creaks je velmi rozmanitá a nabídne tvůrčí rozlet, jež
nese rozpoznatelný rukopis Hidden Orchestra. Ten nabízí kaleidoskop od minimalistických
jazzových improvizací nejenom pro sólový klavír přes rozmanitější orchestrace pro dechy
a smyčce až po konceptuální kompozice hnané v elektronickém podkladu. Soundtrack čítá
rovných jednadvacet položek. Prvních patnáct se dostane i na fyzickou podobu Creaks na
double LP a CD. Zbývajících šest se objeví coby bonusy ke stažení nebo budou součástí
celého balíku na všech digitálních platformách. O mastering se postaral osvědčený Matouš
Godík a vydání tohoto počinu tradičně zastřešuje vydavatelství Minority Records, které
s Amanita Design úzce spolupracuje již několik let.

JAZZ / ELEKTRONIKA

Peter Koreň & Root´s Band / The Hammond Time Delayed
MAM793-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020

Peter Koreň & Root´s Band představuje na nové desce projekt The Hammond Time Delayed.
Peter Koreň je jedním z „posledních mohykánů“ generace hudebníků 60. let na Slovensku,
kteří hrají na hammond organ. Spolupracoval s Petrem Lipou (Blues Five 1967–68), Jozefem
Barinou (The Meditating Four dodnes) a s Dežom Ursínym (1968). Do Root‘s Bandu si pozval
zpěváka a kytaristu Juraje Dura Turteva, na bicí bluesmana Tomáše Bobka Bobrovniczkého.

ROCK

Už Jsme Doma & Randy / Moravské setkání
MAM868-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 12. 11. 2020
ROCK

Historické, ojedinělé a neopakovatelné setkání zpěváka kultovních The Residents Randyho
Rose s českou alternativní legendou Už Jsme Doma. Písně z tohoto alba byly předvedeny
v Moravském divadle v Olomouci v roce 2010. Pro společný koncert bylo vybráno
13 písní, částečně Miroslavem Wanekem a částečně Randym. Wanek písně přearanžoval
pro současné obsazení UJD a jejich typický styl, samozřejmě s veškerým respektem ke stylu
The Residents a atmosféře písní v jejich podání. Koncert se jmenoval Jejich nejkrásnější kvě
tiny (narážka na album Our Finest Flowers) a měl dvě části – v té první hráli UJD svůj vlastní
repertoár založený převážně na albu Jeskyně, v té druhé se k UJD připojil Randy Rose
a společně zahráli 13 písní The Residents. Nahrávku právě této části koncertu nyní držíte
v ruce. Bylo to moravské setkání dvou dlouholetých blízkých přátel.

Tady To Máš / Ryba Květovoň
TTM4680-2

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
WORLD MUSIC

Novinka Ryba Květovoň je v diskografii skupiny Tady To Máš výjimečná tím, že Tomáš Kytnar
našel spřízněného českého textaře. Většinu alba tvoří zhudebněné české verše polsko-čes
kého básníka a publicisty Bogdana Trojaka, držitele Ceny Jiřího Ortena a ceny Magnesia
Litera. Zatímco na minulých albech hráli výraznou roli slovenští hudebníci jako Juraj Turtev
nebo Miloš Železňák, na novince převládá český element. Rytmiku má na starosti osvědčená
brněnská dvojice Mojmír „Bob“ Sabolovič a Lukáš Kytnar (Tomášův syn). Mezi dalšími instru
mentalisty najdeme například Karla Markytána (AG Flek) na foukací harmoniku, Jana Kyncla
na saxofony a flétnu, Aliaksandra Yasinského na akordeon, Petra Zavadila (Mucha, Ty Syčáci)
na kytaru, Broňka Šmida na saxofony nebo Pavla Plcha (Tomáš Kočko & Orchestr) na perku
se. Sólových pěveckých partů se zhostila osvědčená dvojice Tomáš Frgala a Jana Fujaková.

Muzikál expres 30
MM202022

2CD / MDS1A / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 6. 11. 2020
POP

Od roku 1990 se na vlnách Českého rozhlasu vysílá jediný muzikálový magazín v českém
éteru. Jeho tvůrci Michael Prostějovský a Pavel Bár každý týden informují posluchače Dvojky
o muzikálovém dění doma i ve světě. Od roku 2013 Muzikál expres také nahrává s předními
pražskými i regionálními muzikálovými zpěváky nejslavnější melodie ze světoznámých
muzikálů. Obvykle je doprovázejí dvě špičková rozhlasová tělesa, tedy Symfonický orchestr
Českého rozhlasu a Rozhlasový Big band Gustava Broma. V roce 30. výročí tedy vychází 2CD
s výběrem úspěšných interpretů i slavných muzikálových titulů z vlastní produkce Muzikál
expresu. Představují se na něm Dasha, Monika Absolonová, Michaela Gemrotová, Natálie
Grossová, Jitka Zelenková, Michaela Nosková, Katarína Hasprová, Jana Musilová, Martina
Šnytová, Hana Fialová, Roman Tomeš, Jakub Hübner, Marian Vojtko, Tomáš Savka, Jan Smig
mator, Lukáš Adam a Pavel Klimenda.
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Pavol Hammel / Srdce bez anjela
PM0136-2

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

PM0136-1

Nové, v pořadí 25. řadové album stálice naší hudební scény Pavla Hammela vychází pod
názvem Srdce bez anjela. Novinka obsahuje celkem 10 písní, autorem hudby je výlučně
Pavol Hammel, texty přispěli Kamil Peteraj, Boris Filan, Vlado Slivka a Marián Zima. Pavol
Hammel nahrával se svými skalními a osvědčenými spolupracovníky Jurajem Burianem
a Petrem Preložníkem. Vrátil se tak k unplugged pojetí svých písní. Na desce je však kromě
nich možné slyšet vícero skvělých hudebníků, kteří se podíleli na jednotlivých písničkách.
Za všechny vzpomeňme aspoň Fera Grigláka, Vítka Pospíšila, Igora Saba, Michala Pajdiaka
či Sisu Michalidesovou. Vizuál nakreslila grafička a ilustrátorka Yuko Shimizu z New Yorku,
pod design alba se podepsal přední slovenský grafik Vladimir Yurkovic. Album vychází na
CD i LP+CD ve vydavatelství Pavian Records.

LP+CD / FLL10 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
ROCK

Marian Friedl / 11 podob lásky
2664555-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
FOLKLOR

Album věnované památce Jitky Šuranské (1978–2019). Obsahuje lidové i autorské písně, za
kořeněné v tradiční hudbě Západních Karpat, jejichž spojnicí je láska. Ten zvláštní fenomén,
pro nějž se umírá, tvoří, létá k oblakům, ale také padá do hlubin, miluje i nenávidí, pomáhá
i zatracuje. Při nahrávání se spojilo několik hudebních těles, předně Odysea Mariana Friedla,
Ženský sbor Kudlanky z Kudlovic, kapela RukyNaDudy z Frenštátu pod Radhoštěm a různí
hosté. Celkem tedy 32 účinkujících muzikantů, zpěváků a zpěvaček. Nahrávalo se ve Zlíně ve
Studiu V, mix a mastering Bronislav Šmid. Akvarel a grafická úprava obalu Magdalena Říčná.

Krajina Ró / Hotel Blázen
2664556-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
ALTERNATIVA

Vznik kapely Krajina Ró inicioval kapelník legendární skupiny Jablkoň Michal Němec a mezi
jeho spoluhráči nechybí ani o čtyři desítky let mladší kytarový talent Tomáš Frolík a zpě
vačka Anna Břenková. Součástí kapely složené z pěti výrazných osobností jsou dále zkušení
hráči Michael Nosek na bicí a Johnny Judl Jr. na baskytaru. Kompletní pětice se objevila
ve videoklipu k titulní skladbě Hotel Blázen, který natáčeli herci, hudebníci a filmaři Matěj
Vejdělek a Ondřej Mataj, klíčovou úlohu v něm ztvárnili tanečnice a choreografka Nikol
Fryšová a herec Jáchym Kučera.

Terapia / Nech naveky nás spojí
8588005205146

CD / FLTS2B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
RAP

Dvojice raperů Terapia vydává své druhé album pod hlavičkou Kali Records s názvem Nech
naveky nás spojí. Na novince se nachází 11 písniček, každá má své originální téma a atmo
sféru, ale dohromady skládají obrázek, který dvojici Terapia vystihuje. Spolupráci na albu
tvoří s členy už vzpomínaného vydavatelství, s Kalim a s Claudií. Jako hostující interprety
jste je mohli vidět na turné Ale ne a na různých klubových koncertech, kde doprovázeli ra
pera Kaliho. Jejich dosud vydané singly z alba mají na YouTube statisícová zhlédnutí a jejich
spolupráce s Kalim překročily milión.

Peter Dvorský, Edita Gruberová
Narodil sa Kristus Pán. Slovenské vianočné piesne
730502-2

CD / FLTA / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
VÁŽNÁ HUDBA

Slovenské vánoční písně zpívají Peter Dvorský, Edita Gruberová a sbor Konzervatória
v Bratislavě. Jednomu z nejkvalitnějších a nejvýpravnějších projektů minulého století čas na
jeho kráse neubral. Nadčasový projekt dnes ocení hlavně ti, kteří ve svátečním období rádi
zpomalí a nechají se unášet uměním. CD vychází k 30. výročí založení vydavatelství Musica.
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Vašo Patejdl / Moje československé Vianoce
8590233045197

CD / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 13. 11. 2020
POP

Vychází nové vánoční album Vašo Patejdla s názvem Moje československé Vianoce.
Novinku umocňuje fakt, že vánoční desku nikdy skupina Elán, ani Vašo Patejdl ne
vydali. Což je pro fanoušky magnetem k poslechu. Materiál na toto album shroma
žďoval skladatel, zpěvák a zakládající člen skupiny Elán Vašo Patejdl doslova celou
kariéru. Po dokončení muzikálu Voda (a krev) nad vodou, který se už rok hraje v Diva
dle Kalich, se Vašo Patejdl zavřel do svého pražského studia a začal pracovat na čistě
autorské vánoční desce. Album obsahuje 12 písní a jsou tam duety s Heidi Janků,
P. Hammelom, K. Hasprovou, Z. Márošovou, M. Gombitovou, J. Lehotským nebo jeho
dvorní zpěvačkou v kapele A. Zimányiovou. Novinku vydává vydavatelství s názvem
Maple Tree Music a výhradní distribuci zajištuje Supraphon.

Jaroslav Svěcený / Way of Life
8594070210121

2CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 13. 11. 2020
CROSSOVER

Vážení a milí posluchači, natočit hudbu různých žánrů, které v průběhu let „navštívi
ly“ moji duši, mysl a samozřejmě srdce, bylo vždycky mým snem. Tato nahrávka je
opravdu kulatinová, slavím letos životní jubileum, ale zároveň si přeji, aby dvojalbum
Way of Life těšilo posluchače všech věkových kategorií dlouhá léta. Na žádném jiném
tyto „kousky“ nenajdete, protože na drtivé většině převažuje hudba „vážná“. Tento
muzikantský výběr berte i jako terapii duše. Pokud potěší i tu Vaši, budu nesmírně
šťastný! Váš Jaroslav Svěcený

Markéta Konvičková / Má přání k Vánocům
8594070210077

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020

Toto Vánoční album, natočené mezi rokem 2014–2015, je zcela odlišné od Markéti
ných písní, které známé doposud. Album obsahuje 16 písní z oblasti popu a swingu
za doprovodu symfonického orchestru doplněného big bandem. Je složené z nej
známějších světových hitů a navozuje příjemnou a pohodovou atmosféru vánočního
období.

POP

Leona Machálková / Duety
8594070210091

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
POP

Album plné duetů, které Leona Machálková natočila se svými přáteli k výročí svých
kulatých narozenin. Celkem 10 duetů se zpěváky jako je Jitka Zelenková, Pavel Vítek,
Jan Smigmator, Kamila Nývltová, Bohouš Josef, Petr Kotvald, Ilona Csáková, Richard
Tesařík, Helena Vondráčková, Petr Kolář nebo jako doprovod houslista Jaroslav Svě
cený. Doplněno duetem Leony s Petrem Kolářem z nového muzikálu Michala Davida
Muž se železnou maskou. Album udělá radost všem příznivcům Leony Machálkové
a také všem, kteří mají rádi světové evergreeny v nových úpravách.

Malý princ, Muzikál
CR1072-2

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

Hvězdně obsazený a precizně zpracovaný původní rozhlasový muzikál, ve kterém září
Vojta Dyk jako pilot, Viktor Antonio jako Malý princ nebo Jiří Korn v roli Domýšlivce.
Příběh putování a setkávání s obyvateli planet je rozložen do dvou dílů. Průvodcem
a vypravěčem je alter ego Exupéryho – letec, který vypráví přátelům o nevšedním
setkání na hranici uvěřitelnosti a zároveň se chystá na svůj poslední let. Na motivy
světového bestselleru Antoine de Saint-Exupéryho přichází Malý princ jako původní
český muzikál. Díky hudbě, hercům a zpěvákům se přeneseme do světa fantazie, ať
už se jedná o podivné planety nebo jejich ještě podivnější obyvatele.
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Honza Jareš / Doktor duší
CR1083-2

CD / MDT2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
POP

Nevidomý zpěvák a klavírista Honza Jareš vydává své druhé album Doktor duší. Jeho
nové písničky vás spolu s jeho životním příběhem chytnou za srdce! Titulní píseň
Doktor duší získala ocenění Platinová dvanáctka za dvanáct vítězství v hitparádě
Českého rozhlasu Dvojka. Již od dob studií spolupracuje Honza Jareš s hudebním
skladatelem Tomášem Kymplem, dvojnásobným vítězem britské skladatelské soutěže
The UK Songwriting Contest. Po albu Některý lidi (2008) představuje album Doktor
duší jejich další společný počin.

Štístko a Poupěnka / Bylo, nebylo...
SPC205001

CD / FLTS2B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
POP

Na našem nejnovějším CD přinášíme zbrusu nové písničky. Budeme se snažit opět
postavit pec s písničkou Pec nám spadla, spolu s mamutem a ptákoještěrem pomů
žeme uzdravit Brontosaura a naučíme se čistit zoubky, aby nás nenavštívil Kazizub
Auvajs. Princ Bajaja nás zase naučí nevzdávat se a písnička Paráda nám ukáže, jak
zní různé hudební nástroje. Po písničce Papám papám budeme vědět, jak zdravě jíst
a cvičit. Zažijeme další dobrodružství s vlkem a Červenou Karkulkou 2. Odhalíme
i tajemství starého kapitána v písničce Námořnická. Taky se dovíme, co dělají zvířátka
v písničce A co dělá... a o Prázdninách budeme tancovat, co nám budou síly stačit.
Dokonce nás naši kamarádi ze Slovenska Smejko a Tanculienka naučí nová slůvka
ve společné písničce Československá.

Smejko a Tanculienka / Tancuj, tancuj!
2422009-2

CD / FLTS2B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
POP

Na našem nejnovějším CD s názvem Tancuj, tancuj! budeme hlavně tancovat
s Tancuj, tancuj, zavzpomínáme si na naši první písničku v novém šatu Máme tu leto,
naučíme se žít Bez plastu i bez Mobilu, naučíme se péct Palacinky a zazpíváme si
spolu se Štístkem a Poupěnkou píseň Československá. A to ještě stále tancujeme. Ale
jasně, že přijde i oblíbený vlk. Tentokrát s písní Vlk, líška a zajačik. Jeho nová láska liš
ka se objeví i v písničce Líška a havran. Trošku nám jazyk poláme Mucha a po řízném
Krásném dni budeme cestovat v čase a ocitneme se uprostřed pralesa mezi pralidmi,
kteří nás naučí Hu alile! Jako bonus pro malé i velké andílky posíláme písničku Anjel.

Christopher W. Gortner: Vatikánská princezna
Jana Stryková
CR1084-2

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

Byla legendami opředená pověstná kráska Lucrezia Borgia zákeřnou femme fatale,
nebo nevinnou dívkou, kterou příbuzní zneužívali pro své cíle? Vztahy v rodině Borgiů
jsou bouřlivé. Christopher W. Gortner, autor Vatikánské princezny, současný americký
spisovatel populárních knih určených především čtenářkám, si často volí jako hrdinky
atraktivní ženy, které hrály významnou roli v některé historické epoše. Napsal knihy
o takových dámách, jako byla například Johana Šílená, Kateřina Medicejská či Coco
Chanel. Nepíše historické biografie, ale velmi poutavé a čtivé dobrodružné příběhy.
Takový je i příběh Vatikánské princezny.
Nezkrácená verze / 6 hod. 5 min.

Josef Mareš: Okno smrti / Viktor Preiss, Václav Neužil
CR1085-2

CD / AK-MDS / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
MLUVENÉ SLOVO

Bývalý policista a scenárista Josef Mareš, známý především díky televiznímu seriálu
Případy 1. oddělení, se ve své nové detektivce inspiroval smutným příběhem
o ženě, která v roce 2000 zemřela po pádu z okna. „Můj tehdejší vedoucí měl pocit,
že jsme poslední dobou řešili až moc atraktivních případů, a proto jsem dostal za
úkol prověřit smrt paní, kterou prošetřovalo místní oddělení Košíře,“ vzpomíná autor
Josef Mareš.
Nezkrácená verze / 45 min.
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Pavel Kosatík: Člověk má dělat to, nač má sílu
Život Olgy Havlové / Jiří Ornest
CR1086-2

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

Než se stal Václav Havel prezidentem, znal Olgu Havlovou jen málokdo. Stačilo pár let
a získala si úctu tisíců spoluobčanů. Dodnes se hovoří o její noblese a aristokratičnosti du
cha, o síle její osobnosti... Lze říci o Olze Havlové ještě něco nového, hlubšího a zajímavější
ho? Pokouší se o to také rozhlasová četba z knihy Pavla Kosatíka, která vznikla na podkladě
desítek rozhovorů s jejími nejbližšími přáteli, rodinnými příslušníky, kamarády z dětství
a mládí, prominentními i „obyčejnými“ chartisty a spolupracovníky z Hradu nebo Výboru
dobré vůle.
Nezkrácená verze / 1 hod. 58 min.

Andreas Pittler: Vídeňské zločiny I.
Případ podivné sebevraždy (1913) / Miroslav Táborský
TBN036-2

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

Každý z příběhů série Vídeňské zločiny se odehrává ve významném roce rakouské historie.
Hlavní postavou je v nich svérázný vyšetřovatel, bonviván a poněkud neúspěšný milovník
žen David Bronstein. Skvěle zachycená atmosféra staré Vídně, dramatické zápletky a propo
jení fiktivních a skutečných historických postav jsou zárukou zábavného a napínavého příbě
hu. Příběh první – banální sebevražda bezvýznamného rakouského vojáka. Na první pohled
se zdá být všechno jasné: dobrovolná smrt z nešťastné lásky není nic pro kriminalisty. Ale
brzy se ukáže, že ani v případu, ani v životě komisaře Bronsteina není jasného vůbec nic.
Nezkrácená verze / 8 hod. 6 min.

Radek Adamec: O nezbedných mašinkách
Arnošt Goldflam
8594156585426

CD / AK-MDT2 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020
MLUVENÉ SLOVO

V těchto nových příbězích o mašinkách autora Radka Adamce a v interpretaci Arnošta
Goldflama zažijete spoustu legrace a skvělých dobrodružství. Obal alba nádhernými
ilustracemi doprovodil akad. malíř Jiří Bernard.
Nezkrácená verze / 78 min.

Ty jsi můj strašnej zloděj času
8594070210046

CD / MDS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2020

Mladí herci známí z nejúspěšnějších televizních seriálů a inscenací interpretují výběr textů
z knížky poezie textaře a dramatika Pavla Cmírala. Jedná se o současné, civilní a otevřené
básně určené všem, které právě potkala puberta. Básně jsou doplněny nahrávkami písní
skupiny NightWork.

MLUVENÉ SLOVO

Roberto Santiago: Fotbaláci I.
Záhada usínajících rozhodčích / Martin Písařík
TYM568-0

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

Jak může rozhodčí usnout uprostřed zápasu? A co když se to stane ve dvou zápasech
po sobě? Záhada usínajících rozhodčích v podání Martina Písaříka je neobyčejným vyprávě
ním o odvaze, přátelství a také trapných nedopatřeních a prvních láskách, v němž se najdou
všichni, kdo vědí, co je týmová hra.
Nezkrácená verze / 4 hod. 11 min.

Honza Vojtko: Vztahy a mýty. Párová terapie do uší
TYM576-0

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

Terapeutův gauč v audioknižní podobě. Audiokniha v podání samotného autora ukazuje
nejčastěji tradované mýty o vztazích s nadhledem, a přitom odborně objasňuje, do jaké
míry bychom jim měli naslouchat. Není snad nikdo, komu by na harmonických partnerských
vztazích nezáleželo. V období, kdy si partnera hledáme, i v různých fázích vztahu ale snadno
podléháme mýtům, které nám okolí podává jako prověřená fakta.
Nezkrácená verze / 4 hod. 18 min.
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Z MINULÉ NABÍDKY

Dasha
Dasha Symphony

Olympic
Kaťata

SU6711-2

CD / FLTS / DPH 21 %
099925671129

SU6708-2

SU6711-1

CD / FLTS / DPH 21 %

LP / FLT / DPH 21 %
09925671112

Radůza & SOČR
Kupředu plout

Jan Smigmator
Murphyho zákon

SU6722-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %

Miroslav Paleček
Písně domova
(Pocta Jaroslavu
Seifertovi)

SU6709-2

CD / FLS / DPH 21 %

Osvobozené divadlo V+W
1929–1938

SU6611-2

2CD-MP3 / MDS1C / DPH 21 %

Josef Mysliveček
Hobojové kvintety
Smyčcové kvartety
Doležalovo kvarteto

SU4289-2

CD / FLTS / DPH 21 %

SU6589-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %

Věra Špinarová
Jednoho dne se vrátíš
12 největších hitů

SU6714-1

LP / FLTS / DPH 21 %

Marie Kubátová
Pohádky

SU6620-2

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %

Vilém Veverka
Next Horizon

SU4286-2

CD / FLTS / DPH 21 %

HITPARÁDA SUPRAPHONU ŘÍJEN 2020

NOVINKY

POP / COUNTRY / ROCK

MLUVENÉ SLOVO

Olympic
Kaťata
SU6711-1/2

Divadlo S+H

Hana Zagorová
Štefan Margita
Konečně společně
SU6717-1/2

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Ivan Moravec
Portrait
SU4290-2

Vladimír Mišík
Jednou tě potkám
100P047
100P048

Ota Pavel
Povídky
SU6616-2

Smetanovo kvarteto
Beethoven:
Kompletní smyčcové
kvartety
SU4283-2

Vyprávěj –
kompletní
vydání seriálu
ECT287

Radůza & SOČR
Kupředu plout
SU6722-2

Večerníčkovy
pohádky do ouška
SU5445-2

Vilém Veverka
Next Horizon
SU4286-2

Nemocnice
na kraji města
ECT358

4 Tenoři
SU6551-2

50 nejznámějších
českých pohádek
SU6488-2

Dagmar Pecková
Musica Bohemica
Exaltatio
Vánoční koledy
SU4285-2

Chalupáři
ECT306

Dasha
Dasha Symphony
SU6708-2

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

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

Karel Vlach
Orchestra
1957–1960
8594189130136

Jan Smigmator
Murphyho zákon
SU6589-2

Němcová & Erben:
Klasické české
pohádky
SU6114-2

Panochovo kvarteto
Dvořák: Smyčcové
kvartety – komplet
SU3815-2

F. L. Věk
ECT357

7

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

Jan Werich
Suma sumárum
SU6495-2

Jan Čižmář
Codex Jacobides
Praga circa 1600
SU4278-2

Krkonošská pohádka
ECT216

8

Petr Novák
12 Nej
Originální nahrávky
SU6701-1/2

Obamová:
Můj příběh
Zuzana Stivínová
SU6600-2

Smetanovo trio
Beethoven:
Klavírní tria
SU4288-2

Hradišťan
Jiří Pavlica
Spirituál Kvintet
Dagmar Pecková
2664538-2

9

Miroslav Paleček
Písně domova
(Pocta Jaroslavu
Seifertovi)
SU6709-2

Osvobozené
divadlo V+W
1929–1938
SU6611-2

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
Smetana: Má vlast
SU4255-1

Fleret
V podroušeném
stavu
FMP-01-2020

10

Václav Neckář
Planetárium
SU6713-1
SU5991-2

Marie Kubátová
Pohádky
SU6620-2

Doležalovo kvarteto
Mysliveček: Hobojové
kvintety, smyčcové
kvartety
SU4289-2

Lucie Bílá
Vánoční
galakoncert
Lucie Bílé
ECT360

1

2

3

4

5

6

Ať žije Spejbl!
SU6610-1/2
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