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VÁNOČNÍ NOVINKY

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 % / VYŠLO 11/2020

SU6723-1

LP / FLT / DPH 21 % / VYŠLO 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

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: vyvýše
ní. 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 ná
ladou. A chybět nebude ani mnohem rozvernější a poetický tón lidových koled.
Jaroslav Krček je opět podepsaný pod stylovými úpravami, jejichž nezaměnitel
ný 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 % / VYŠLO 10/2020
VÁŽNÁ HUDBA

SCHOMBURG

NOVÁ NAHRÁVKA

NOVINKY
PROSINCOVÁ / VÁNOČNÍ NOVINKA
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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 Chelmu

SU6631-2

2CD-MP3 / AK-MDS1C / DPH 10 %
VYCHÁZÍ: 11. 12. 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

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 % / VYŠLO 11/2020
Celkový čas: 72 min.
MLUVENÉ SLOVO
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VÝBĚR Z TITULŮ POPU A ROCKU 2020

099925671525
099925671518

SU6715-2/1

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

Škwor / Tváře smutnejch hrdinů
Výživný rockový elixír, který vás postaví na nohy. Novinka čtyřčlenné pražské úderky obsa
huje tucet čerstvých pecek naplněných pro Škwor 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. Ceněnou jistotou zůstávají texty frontmana
Petra Hrdličky, který se nebojí ostré přímočarosti ani břitké reflexe věcí osobních i těch, co
pálí společnost jako celek. Poprvé v diskografii Škworu vychází album také na vinylu.

Aneta Langerová / Dvě slunce
AS002-2

CD / FLTS3 / DPH 21 %
VYŠLO 11/2020

Vítejte ve světě Dvou sluncí – v nekonečném vnitřním prostoru, kde je snění dovoleno. Stu
diové album Dvě slunce vyšlo symbolicky 26. listopadu – v den Anetiných narozenin. Radost
z tvorby Anety Langerové pokračuje třinácti písněmi, které opět vznikaly v blízké spolupráci
s klavíristou, spoluautorem a producentem Jakubem Zitkem. Jednou písní přispěla Dorota
Barová, která zhudebnila text Tomáše Tajchnera. Nahrávalo se ve studiu Anténa a doma,
dechové nástroje a gospelové sbory v legendárním Studiu A Českého rozhlasu. Vydal Art
Shock v exkluzivní distribuci Supraphonu.

Tata Bojs / Jedna nula
SU6716-2

CD / FLTS3 / DPH 21 %
VYŠLO 11/2020

Tata Bojs podesáté a opět perfektně, hravě a chytře. 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. Novinka s sebou nenese jen vážná a hluboká
témata, spoustu prostoru tu má i typická tatáčovská lehkost, vtip, ironie a zvukové barvy
s jejich charakteristickým rukopisem. Nahrávka opět vznikla v producentském tandemu
Milan Cais a Dušan Neuwerth.

Dasha / Dasha Symphony
SU6708-2

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2020

Luxusní světový pop repertoár + symfonické aranže + skvostné zpívání = Dasha Symphony.
Velkorysý hudební počin s výtečně hrajícím orchestrem a doprovodnou kapelou, se zdařilý
mi 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. Zní zde převážně angličtina,
ale i francouzština a italština, a navíc ve třech nahrávkách i čeština. Jedná se o mimořádný
hudební projekt, bořící všechny pomyslné hranice.

Jan Smigmator / Murphyho zákon
SU6589-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 10/2020

Deset let úspěšné sólo kariéry, páté album: pop-swingové standardy i vlastní skladby,
fajn jazzový piknik. Dvanáct skladeb, ve kterých se Jan Smigmator představuje ve všech
svých hlasových polohách. Zároveň je autorem několika textů a po boku česko-německého
klavíristy Svatopluka F. Smoly i spoluautorem hudby. Vedle vlastní tvorby a světových stan
dardů 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. Album
produkoval multižánrový klavírista, aranžér a producent Jan Steinsdörfer.

Radůza & SOČR / Kupředu plout
SU6722-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 10/2020

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 Jana 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. Radůza zvolila pro tento námět
hudební ztvárnění nejvíce se blížící melodramu.

NOVINKY
VÝBĚR Z TITULŮ POPU A ROCKU 2020

099925671129
099925671112

SU6711-2/1

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2020
LP / FLT / DPH 21 %
VYŠLO 10/2020
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Olympic / Kaťata
Jedenáct letošních novinek, razantní rock na razantní témata, nový klávesák, nová energie.
Skupina Olympic, model 2020, vnáší do našeho rockpopového světa pořádnou dávku života.
Koronavirová koncertní pauza dala Petru Jandovi šanci napsat sadu nových písní. Došlo také
k výměně na pozici hráče na klávesové nástroje, kde se objevil Pavel Březina. Textaři 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. Kompletně přenesený obsah CD najdete i na vinylové verzi.

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

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2020

Znamenité nové album zkušeného písničkáře (právě 75 let), něžné písničky na básně Jarosla
va Seiferta. Několik let příprav přineslo souhlas dědiců nositele Nobelovy ceny za literaturu
se zhudebněním 17 básní a nalezení nejvhodnějších melodií. Akustický kytarista Miroslav
Paleček se pustil cestou užitečné částečné elektrifikace, přidal také hosty na klávesy, harmo
niku, housle, trubku, flétnu, ba smyčcové kvarteto. Bylo tak natočeno silné album, nebojící
se něhy písmenek i tónů.

4 Tenoři
SU6551-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 9/2020

099925671723
099925671716

SU6717-2/1

CD / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 9/2020
LP / FLT2 / DPH 21 %
VYŠLO 9/2020

Exkluzivní spojení čtyř výjimečných sólistů v jedné hudební formaci. 4 Tenoři jsou hlasy,
které musíte slyšet. Dva držitelé ceny Thálie, pop-muzikálová legenda a sólista Národního
divadla v Praze vydali debutové album filmových a muzikálových hitů. Marian Vojtko, Pavel
Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo poprvé společně v kolekci legendárních písní Karla
Svobody, Andrew Lloyd Webbera nebo Ennia Morriconeho, a navíc ve slavném duetu Krása
s Lucií Bílou. Celkem 12 excelentních písní pro 4 originální hlasy. Slavné melodie zpívané
čtyřhlasem.

Hana Zagorová & Štefan Margita / Konečně společně
Album poprvé spojující skvělé interprety i životní partnery Hanu Zagorovou a Štefana
Margitu. Na podzim měli poprvé vystoupit na společném koncertním turné v režii Michala
Cabana, které bylo příhodně nazvané Konečně společně. U příležitosti turné Konečně spo
lečně bylo naplánované i vydání speciálního alba. Navzdory zrušeným koncertům se Hana
se Štefanem rozhodli desku nahrát a vyslat za svými fanoušky, aby jim udělali alespoň takto
zprostředkovaně radost. CD i LP obsahuje šansonové a jiné duety plus další znamenité písně
včetně pěti novinek.

Marek Ztracený / Planeta jménem stres
SU6597-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 2/2020

Nečekaná novinka absolutní špičky současné domácí hudební scény Marka Ztraceného se
speciálními hosty a energickými hitovkami. Velký patriot a rodák ze Železné Rudy se tak po
dvou letech opět vrátil do studia DC Sound – Frýdštejn, aby zde s producentem Daliborem
Cidlinským jr. natočil celkem deset nových písniček. Jako jedenáctou pak přidal loňský
vánoční singl Stačí věřit. Marek Ztracený opět dokazuje, že je právem označován za jednoho
z nejúspěšnějších domácích skladatelů, což potvrzuje i téměř stoprocentním autorstvím
všech písní na albu.

Klára Vytisková / Love Is Gold
SU6576-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 3/2020

Čerstvá dávka moderního popu, osobitě, stylově a s nezaměnitelným charismatem. Jedna
z nejvýraznějších a nejrespektovanějších ženských osobností tuzemské hudební scény Klára
Vytisková se na novince Love Is Gold vrací dle svých slov z vesnice zpět do města, z tepláků
do džín, od rodiny sama k sobě. Nejsou jí cizí aktuální světové trendy, ale zároveň si drží
pro ni tolik typickou osobitost i styl a vlastní názor. Dvanáctku nových skladeb doplněnou
bonusem v podobě unikátní coververze kultovní skladby Marty Kubišové Ring-o-ding je tak
možné vnímat nejen jako pomyslný comeback, ale i rázné vykročení vpřed.

06

VÝBĚR Z KULTOVNÍCH NAHRÁVEK 2020 NA VINYLU

099925659929
099925659912

SU6599-2/1

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 9/2020
LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 9/2020

099925670122
099925670115

SU6701-2/1

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 8/2020
LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 8/2020

Vladimír Mišík / ETC… 2
Jedno z nejlegendárnějších alb naší rockové historie. Muzikantsky požehnané obsazení –
vedle Mišíka také pánové Jan Hrubý, Petr Pokorný, Jiří Veselý, Jiří Šustera a hostující Jan
Kolář – natočilo sadu devíti skladeb s puncem mimořádné trvanlivosti. Připomeňme třeba
songy Nejlepší ženská našich dnů, Taxůvku jsme chytli, Variace na renesanční téma nebo
Sladké je žít, aby bylo jasno, o jakou kvalitu jde. CD s bonusem v podobě skladby Šero
v kavárně s textem Jiřího Suchého, natočené v rámci albových frekvencí. LP původně z roku
1980: nyní 180 gramů, komplet texty, vložený list, obal z originálních obrazových podkladů.

Petr Novák / 12 Nej / Originální nahrávky
12 největších hitů + 10 cédéčkových bonusů = to nejlepší k nedožitým pětasedmdesátinám
Petra Nováka. Jeho písníčky patří do zlatého fondu naší beatové muziky, ale zároveň do
paměti všech, kteří prožili hudební 60. léta. Náhrobní kámen, Já budu chodit po špičkách,
Povídej nebo Klaunova zpověď jsou víc než jen tóny a slova, jsou přímo znamením doby.
Současné LP zachovalo výběr a pořadí tuctu posvěcených nahrávek, nabízí však původní
podoby písniček s puncem romantického klukovství i zápalu rockových počátků. Ve formátu
CD se pak pomocí deseti bonusů kompilace promění v „best of“ s přidanými songy z let
1969 až 1996.

Luboš Pospíšil & 5P / ...a nestřílejte na milence
SU6710-1

LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 8/2020

099925670528
099925670511

SU6705-2/1

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 4/2020
LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 4/2020

Speciální LP reedice slavného alba z roku 1986 u příležitosti zářijové sedmdesátky Luboše
Pospíšila. Právě před 35 lety bylo toto mimořádně kvalitní, soudržné, úspěšné, dnes už
vpravdě legendární album dotočeno. S tehdy čerstvě obměněnou sestavou kapely 5P
vzniklo deset nahrávek s hudbou L. Pospíšila, O. Petřiny, P. Skoumala a B. Zatloukala a texty
L. Kantora, P. Šruta i O. Petřiny. Znamenité poslouchání na vinylu o hmotnosti 180 gramů,
nabízející nový remastering písniček s kouzlem melodické originality a textové neprvopláno
vosti v podání šlapající kapely a hostujícího klávesisty Petra Skoumala.

Wabi Daněk / Rosa na kolejích
První album zkušeného kytaristy, skladatele a textaře z roku 1984, doplněné o dvanáct
bonusových tracků na CD. Rosa na kolejích, Ročník 47, Hudsonské šífy, Píseň, co mě učil
listopad nebo Outsider waltz a mnohé další songy, které navždy našly pevné místo v našich
„cancácích“ i uších. Vinylová reedice alba nabízí remasterovaný zvuk a rekonstruovaný obal.
V CD podobě – samostatně vůbec první – pak výběrem 12 bonusů a biografickým textem
Mirka Černého vzniklo v podstatě „best of“ Stanislava Wabi Daňka, dovedené až do roku
2014, kdy vyšlo jeho poslední album.

Petr Kalandra & ASPM / 1982–1990
SU6700-1

3LP / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 3/2020

099925659622
099925659615

SU6596-2/1

2CD / MDS / DPH 21 %
VYŠLO 2/2020
2LP / FLT8 / DPH 21 %
VYŠLO 2/2020

Tři vinyly jako nová podoba již nedostupné legendární kompilace z roku 2010, vydané
k nedožitým sedmi dekádám Petra Kalandry a nabízející to nejlepší, co Kalandra natočil
s A(matérským) S(družením) P(rofesionálních) M(uzikantů). Vzpomínka na skvělého muzikan
ta a člověka s mimořádným osudem tak zaslouženě dostala důstojnou podobu ve formátu,
který právě v době Kalandrova odchodu také mizel. Zpět se vrátilo bohužel jen LP – a tato
tři nesou mohutnou dávku výtečných nahrávek, připomínajících jednu z důležitých hudeb
ních postav konce šedesátých až poloviny devadesátých let minulého století.

Blue Effect & JOČR / Nová syntéza / Komplet
Legendární studiový záznam rockové kapely a Jazzového orchestru Čs. rozhlasu jako největší
hudební událost roku 1971. Čistě instrumentální obsah byl více velkokapelovým jazzem než
rockem, ale rázní rytmici Kozel a Čech, excelentní kytarista Hladík a klávesák Semelka sekun
dovali více než zdatně. O tři roky mladší pokračování je již většinou zpívané, byť rozhodně
nejde o tříminutové popěvky. S texty Pavla Vrby, Borise Janíčka a Eduarda Pergnera si páno
vé Semelka a Kůstka poradili skvěle. Tato reedice nabízí remasterovaný zvuk, rekonstruovaný
obal, dokumentární sleeve notes a fotografie, vinyly o váze 180 gramů a CD bonusy.

NOVINKY
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Luděk Sobota: Holé a trapné dýchání
SU6621-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %
VYŠLO 11/2020

Autorské čtení knihy vzpomínek, svérázně humorný a k tomu velice upřímný zážitek. Slavný
komik Luděk Sobota píše celý život kratší literární útvary, které vyšly knižně. 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.

Oscar Wilde, Robbie Ross: Lordi
SU6622-2

CD-MP3 / FLT / DPH 21 %
VYŠLO 11/2020

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. 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.

Jonáš Pilka a Jan Jiráň: Strašidlo cantervillské
SU6499-2

CD / AK-MDS / DPH 10 %
VYŠLO 11/2020

Původní česká dramatizace na motivy povídky Oscara Wildea v režii Jana Jiráně. 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, ironičnost a nadsázka se skrývají v jeho nejslavnější próze Stra
šidlo cantervillské vydané v roce 1887. Od té doby patří mezi největší světové bestsellery.
Účinkují: Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Jan Hartl, Růžena Merunková,
Ondřej Rychlý, Tereza Císařová, Pavel Neškudla, Lenka Veliká.

Osvobozené divadlo V+W / 1929–1938
SU6611-2

2CD-MP3 / MDS1C / DPH 21 %
VYŠLO 10/2020

Jiří Voskovec, Jan Werich, Ježkův orchestr a vše, co stvořilo zázrak zvaný Osvobozené
divadlo jako kompletní zvuková historie. Písničky z her, filmů, rekonstruované záznamy
ze standardních desek byly digitalizované, vše doplněno diskografickými údaji a komentáři
odborníků. Obohaceno o 25 neznámých výstupů, písní a skečů, různých duplicitních nahrá
vek 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.

František Nepil – Kolekce audioknih
SU6619-2

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
VYŠLO 9/2020

Originální nahrávky Františka Nepila z devadesátých let. Unikátní kolekce pěti titulů mluve
ného slova pro dospělé doplněných albem pohádek pro vnoučky. Ani čtvrtstoletí, které uply
nulo od doby jejich vzniku, neubralo nic na jedinečnosti a nezaměnitelnosti vypravěčského
stylu autora. Jméno Františka Nepila je zárukou kvality a jeho literární texty lze považovat
za nadčasové. Těší se stálé oblibě u čtenářů i posluchačů. Čtyři tituly načetl autor sám
a jeho neopakovatelná interpretace je posluchačskou lahůdkou. Více jak 5 hodin laskavého
humoru a skvělé zábavy.

Ota Pavel – Povídky
SU6616-2

2CD-MP3 / AK-MDS1C
DPH 10 % / VYŠLO 5/2020

Audiokniha sestavená ze slavných i neznámých povídek Oty Pavla. U příležitosti červen
cových nedožitých 90. narozenin tohoto legendárního autora vyšel komplet povídek čtený
některými neméně legendárními interprety, s bonusem nových nahrávek. Více jak 9 hodin
poetického díla. Čtou: Vlastimil Brodský, Rudolf Hrušínský, Jiří Sovák, Miroslav Horníček,
Martina Fryčová, Karel Heřmánek, Josef Somr, Petr Vacek, Simona Stašová, Michal Pavlata,
Jaroslava Kretschmerová, Jiří Lábus, Pavel Nový, Michal Malátný, Miroslav Vladyka, Igor
Orozovič, Miloslav König, Radůz Mácha.
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Michelle Obamová: Můj příběh / Zuzana Stivínová
SU6600-2

2CD-MP3 / AK-MDT
DPH 10 % / VYŠLO 9/2020

Silné a inspirativní osobní vzpomínky bývalé první dámy Spojených států amerických.
Kompletní převedení světově bestsellerové knihy Michelle Obamové v kongeniálním načtení
Zuzany Stivínové. Michelle Obamová nás ve svých vzpomínkách nechá nahlédnout do duše
jedinečné, průkopnické osobnosti, jež se snaží žít nearanžovaný život a své síly i hlas propůj
čuje do služeb vyšších ideálů. Ve zvukové podobě se interpretce Zuzaně Stivínové podařilo
stát se jakoby alter egem autorky, takže s nebývalou přesvědčivostí a invencí vypráví její
životní příběh.

Tereza Janišová: Lvářka / Barbora Hrzánová
SU6612-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %
VYŠLO 8/2020

Fantazijní vyprávění, určené dětem od 13 do 150 let, odhaluje řadu tajemství spojených
s osobnostmi magické rudolfinské doby. Příběh architekta Josefa a bylinkářky Vavřínky nás
zavede do prostředí současné a rudolfínské Prahy. Setkáme se v něm se střípky tajemných
pražských legend i s některými známými postavami našich dějin, které jsou zde předsta
veny v o něco méně známém světle. Tento historický příběh žánru fantasy napsala mladá
architektka a zároveň neobyčejně nadaná literátka Tereza Janišová. Bára Hrzánová jej pak
interpretuje s netajenou radostí z tak zajímavého, tajemného a napínavého dění.

Jan Otčenášek: Když v ráji pršelo / Tatiana Dyková
SU6617-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %
VYŠLO 6/2020

099925661021
099925661014

SU6610-2/1

CD / MDS / DPH 21 %
VYŠLO 4/2020
LP / FLT / DPH 21 %
VYŠLO 9/2020

Stále aktuální slavný román o vývoji milostného vztahu dvou mladých lidí v nádherné
a divoké šumavské přírodě. Jan Otčenášek patří k úspěšným autorům české literatury druhé
poloviny 20. století, napsal řadu knih a scénářů, podle kterých vzniklo několik mimořádných
filmů a významných televizních seriálů. Autorova schopnost vcítění se do pocitů mladé ženy
je obdivuhodná. Tatiana Dyková ve své interpretaci tohoto proslulého románu nesmírně
citlivě a účinně zdůraznila něhu, humor a láskyplnou sílu milostné dvojice.

Divadlo Spejbla a Hurvínka / Ať žije Spejbl!
Pan Spejbl letos slaví 100 let! Kompilace nejzajímavějších archivních nahrávek, doplněná
úplnými novinkami a jedním vzácným objevem. Všichni tři historičtí interpreti slavného
„taťuldy“, tedy Josef Skupa, Miloš Kirschner a Martin Klásek, jsou tu debutově doplnění tím
nejaktuálnějším představitelem obou postav, Ondřejem Lážnovským. Jubilejní „stoprocentní“
nutnost pro všechny přátele Divadla Spejbla a Hurvínka a jeho ikonických ušatců nejen na
CD, ale po několika desítkách let znovu také na vinylu. Výběr, sestava a produkce Denisa
Kirschnerová.

Božena Němcová: O statečném kováři
Pavel Kříž, Hana a Petr Ulrychovi
SU6609-2

CD / AK-FLTS / DPH 10 %
VYŠLO 5/2020

Slavná filmová pohádka na motivy Boženy Němcové Neohrožený Mikeš ožívá ve vyprávění
proslulého hlavního hrdiny Pavla Kříže. Základem příběhu je vyprávění o chlapci nadaném
nesmírnou silou, zároveň vlídností, dobrotou a empatií. Kovář Mikeš se vydává do světa
proto, aby konal dobro. Pohádku doprovázejí písně sourozenců Ulrychových napsané
Petrem Ulrychem pro stejnojmenný film a pro představení Městského divadla Brno. Pavel
Kříž, původní interpret filmového Mikeše, se tak po několika desetiletích vrací jako vypravěč
k postavě, která spoluvytvářela jeho herecké renomé a věhlas.

Baron Prášil / Miroslav Táborský
SU6603-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %
VYŠLO 4/2020

Fantastická dobrodružství slavného hrdiny v mistrném hereckém podání Miroslava Táborské
ho. Baron Prášil je jednou z nejznámějších literárních postav. Jeho nestárnoucí příběhy baví
malé i velké již po mnoho generací. Neuvěřitelné příhody legendárního dobrodruha
a mluvky patří k tomu nejzábavnějšímu, co ve světové literatuře vzniklo. Veselá dobrodruž
ství z cest po vodě, po souši i ve vzduchu převyprávěná českým autorem Adolfem Wenigem
a upravená do podoby audioknihy přístupné i nejmladším posluchačům.

NOVINKY
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Ivan Moravec – Portrait
SU4290-2

11CD+DVD / BGT / DPH 21 %
VYŠLO 10/2020

Portrét velkého umělce a jednoho z nejlepších klavíristů 20. století Ivana Moravce v exklu
zivním boxu, vydaný u příležitosti jeho listopadových nedožitých 90. narozenin. Tato dosud
nejkomplexnější kolekce Moravcových nahrávek čítá 11 CD doplněných DVD s filmovým
dokumentem a dosud nezveřejněnými unikátními snímky z archivu České televize. Některé
z těchto nahrávek zde vycházejí vůbec poprvé na CD. Nový remastering řady starších snímků
z původních analogových pásů. Kompletní Moravcův repertoár z Beethovena, Schumanna,
Debussyho, sólového Francka, Janáčka či z Chopinových Mazurek.

Karel Burian – Kompletní nahrávky 1906–1913
SU4287-2

3CD / MDS / DPH 21 %
VYŠLO 11/2020

Gramofonový odkaz slavného tenoristy Karla Buriana v roce 150. výročí narození. Komplet
obsahuje všechny zachované nahrávky rekonstruované ze šelakových desek. Karel Burian
působil v Metropolitní opeře a byl stálým hostem v Londýně, Paříži, Curychu, Mnichově,
Bayreuthu, Drážďanech, Berlíně, Praze, Vídni, Budapešti atd. Proslul především jako vzorový
wagnerovský pěvec, ale i v rolích italských, francouzských a ruských. Česky i německy zpíval
Jeníka a Dalibora. Poprvé máme jedinečnou příležitost poznat a poslouchat všechny nahráv
ky, které na počátku gramofonové éry natočil jeden z největších operních pěvců své doby.

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

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 9/2020

Nová nahrávka mimořádných děl Vítězslava Nováka. Skvělý klavírista Jan Bartoš a Symfo
nický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Jakuba Hrůši. Vítězslav Novák byl Dvořákův
žák, později doma jeden z nejuznávanějších – coby skladatel i učitel dalších mistrů. Album
obsahuje první studiovou nahrávku Klavírního koncertu – raného a pozoruhodného díla,
cyklus drobných skladeb Za soumraku op. 13 inspirovaný mj. poezií J. S. Machara a z Nová
kovy symfonické tvorby skladbu zřejmě nejambicióznější, symfonickou báseň Toman a lesní
panna.

Ludwig van Beethoven – Kompletní smyčcové kvartety
Smetanovo kvarteto
SU4283-2

7CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 8/2020

Beethoven podle Smetanova kvarteta – živoucí legenda. Smetanovo kvarteto patří k sou
borům, které si rozhodně zaslouží označení „legendární“. Soubor po více než čtyři desetiletí
(1945–1989) křižoval nejslavnější světová pódia a získal si výjimečné postavení a nadšení
publika zvláště ve Velké Británii, USA a Japonsku. V letech 1976–1985 pak v Praze se supra
phonským nahrávacím týmem uskutečnili olbřímí projekt integrální beethovenské nahrávky
pro japonskou společnost Nippon Columbia. Komplet obsahuje pečlivě zremasterované
nahrávky z původních analogových pásů a byl vydán poprvé pro celý svět.

Bedřich Smetana – Libuše 1939 / Václav Talich
SU4279-2

CD / FLT / DPH 21 %
VYŠLO 5/2020

Unikátní záznam z představení Smetanovy opery Libuše 29. května 1939 v Národním
divadle v protektorátní Praze. Předehra (nahráno 1940) a fragmenty z 3. dějství včetně
„Libušina proroctví“. Jediná Talichova operní nahrávka, nejstarší dochovaný operní přenos
z pražského Národního divadla a předposlední představení Libuše v období nacistické
okupace před striktním zákazem jejího dalšího uvádění. Nekončící bouřlivý aplaus a spon
tánní zpěv národní hymny svědčí o obrovské emocionální síle okamžiku a dodávají snímku
neopakovatelnou energii.

Codex Jacobides / Praga circa 1600 / Jan Čižmář
SU4278-2

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 6/2020

Loutnová hudba, jež za Rudolfa II. zněla v pražských ulicích, krčmách i na univerzitě. Skladby
ze zlomku loutnové tabulatury Codex Jacobides, jedné z nejvýznamnějších českých památek
loutnové a instrumentální hudby Prahy okolo roku 1600. Jan Čižmář studoval loutnu v Lon
dýně a Haagu u skutečných mistrů (J. Lindberg, N. North, J. Held, M. Fentross, Ch. Pluhar)
a dnes je ve světě vyhledávaným sólistou i komorním hráčem. Na nahrávce dává v různých
kombinacích zaznít osmi strunným nástrojům rozličné velikosti a ladění, občas s doprovo
dem flétnového či loutnového souboru a zpěvu. Tato degustace hudebního světa rudolfin
ské Prahy je skutečnou delikatesou nejen pro znalce.
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V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Pohádky o mašinkách
ECT361

DVD / BGT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
FILM / SERIÁL / TV

Desetidílný večerníček s osobitým vyprávěním Vladimíra Ráže. Na Smíchovském ná
draží je přednostou stanice přísný a pyšný nejvyšší pan železničář. Touží po největší
mašince na světě, kterou dokáže sestrojit pouze obávaný černokněžník Zababa.
K němu se ale dostanou jenom ti, kteří umí za úplňku kouzelným slovem přehodit
výhybku na tajnou kolej…
Celkový čas: 80 min.

Herec
ECT362

DVD / MDS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
FILM / SERIÁL / TV

Třídílné drama z doby, kdy vás život naučil hrát. Stanislav Láník je talentovaný a cti
žádostivý herec. Rád by se dostal z ochotnického souboru do velkého profesionál
ního divadla. Kromě likvidačního kádrového profilu si s sebou nese velké tajemství.
Pro někoho traumatizující handicap, pro něj však překvapivá cesta ke kariéře. Jakou
cenu ale zaplatí za životní roli?
Skryté titulky pro neslyšící / Anglické titulky / Zvukový popis pro zrakově
postižené / 3 hod. 54 min.

Kali / Lepší
8588005205153

CD / FLTS5 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
RAP

Raper Kali vydává své 11. album s názvem Lepší poté, co si převzal ceny SOZA
za nejúspěšnější předchozí album Ale ne, které vydal v roce 2019. Jako jediný raper
v historii získal cenu OTO v kategorii zpěvák roku už podruhé za sebou. Novinka
obsahuje 15 skladeb a podíleli se na ní dva producenti Peter Pann a Hoodini.
Z interpretů přijali pozvání k hostování Sima, Terapia, Napoleon, Claudia, Dame,
Separ, Alan Murín, Pater. Poprvé se zde objeví i Kaliho producent Peter Pann
v roli rapera. O zvuk se postaral Marek Šurin.

Sima Martausová / Oslobodená
8588008206768

CD / FLTS2B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 4. 12. 2020
POP

Album Oslobodená obsahuje celkem 13 skladeb a dva bonusy. Kromě některých
písní, které už během roku vyšly jako singly, jsou na desce i zcela nové skladby,
které fanoušci ještě neslyšeli. Jako bonus je zde i píseň, která doprovází film
Správa, ztvárňující reálný příběh – útěk dvou slovenských Židů z Osvětimi. Druhým
bonusem je něco, co se ještě na žádném hudebním albu neobjevilo – a to báseň,
kterou zpěvačka napsala během turistiky v Tatrách. Název je vybraný podle první
písně v pořadí a zpěvačka jím chce vyjádřit hlavně to, že svoboda pro ni znamená
i vnitřní nastavení, odevzdanost a důvěru v to, že neexistuje situace, která by
se s Boží pomocí nedala vyřešit.

Miro Jaroš / Milujem život svoj
2630011-2

CD / FLTS2B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 4. 12. 2020
POP

Miro Jaroš přichází po šesti letech, kdy se věnoval převážně tvorbě pro rodiny
s dětmi, s novým, v pořadí šestým albem. Podle jeho slov vyzdvihuje život, ve kte
rém mají největší cenu ty nejobyčejnější věci. Na své novince nabízí to nejlepší, co
napsal za poslední roky. Víc se zaměřuje na obsah, nabízí upřímné texty, které si na
psal sám, až na jednu výjimku. Text k písničce Hora pochází z pera Jany Kirschner.
K CD Milujem život svoj patří i působivý booklet s texty písniček a fotografiemi
od Braňa Šimončíka zachycující Mira tam, kde se cítí nejlépe – v přírodě.

NOVINKY
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Květy / Květy Květy
2664559-2

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

Deváté oficiální album brněnské kapely Květy s názvem Květy Květy je především intimní
vztahová deska. Pojednává o touze a izolaci, která začala dávno předtím než korona. O tom,
že jediné, co má váhu, jsou mezilidské vztahy. Květy v nových skladbách i po dvaceti letech
stále působí jako kapela, která má energie i nápadů na rozdávání. Po vydání posledního
alba v roce 2017 si vybrala oddechový čas a její členové se pod hlavičkou YM realizovali
v sólových žánrových projektech. Od roku 2019 pak Květy společně s Jakubem Kočičkou na
bicí tvoří opět kvarteto. Novinka Květy Květy obsahuje 11 skladeb a nahrávalo se ve studiu
Jámor s Ondřejem Ježkem, který se postaral také o mix a mastering. Nahrávka vychází i na
LP s originálním rozkládacím obalem.

2664563-1

LP / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
ALTERNATIVA

Concept Art Orchestra / 100 Years
ANI091-2

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11. 12. 2020
JAZZ

100 Years neboli Země stoletá je rozsáhlou suitou – kolektivním dílem skladatelů Pražské
šestky sdružených kolem bigbandu Concept Art Orchestra. Vznikla jako připomínka stého
výročí založení Československé republiky v roce 2018 a skládá se ze šesti částí, v nichž
s originalitou a nasazením tomuto bigbandu vlastní zpracovávají autoři různá období dějin
našeho státu. Štěpánka Balcarová, Jan Jirucha, Luboš Soukup, Martin Brunner, Tomáš Sýkora
a Vít Křišťan, každý z nich jako autor jedné z šesti vět, využívají všech možností nástrojové
ho obsazení, které bigband skýtá, obohaceného o netradiční nástroje jako Martenotovy vlny,
zvonkohru nebo Moog syntezátor, a citlivě zapojují také hudební odkazy a dobové projevy
státníků v podobě samplů a citací. Speciálním hostem ve čtvrté větě, věnované období nor
malizace a vycházející z motivu písně Plastic People of the Universe, je saxofonista Vratislav
Brabenec.

Vojtech Szabó Jazz Band / Szabotage
8590233046057

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
JAZZ

Vojtech Szabó bezesporu patří k evropské interpretační špičce ve hře na akordeon, což
svým druhým albem Szabotage, navazujícím na prvotinu Play accordion z roku 2018,
více než potvrzuje. V jeho rukách nástroj ožívá neuvěřitelnou škálou podmanivých tónů,
střídá barvy a tempa, aby posluchače přivedl až k vrcholnému požitku z hudby. Stále více
se prosazuje i jako autor a aranžér. Na CD Szabotage zazní tři jeho melodie. Celé album
je provedeno v moderních aranžích, ovšem při zachování Vojtechovy virtuozity, a tím má
možnost zaujmout i širší publikum než jen vyznavače klasického, mnohdy až těžko stravi
telného jazzu. Doprovodná kapela s Vojtechem souzní v ideální harmonii a společně svými
instrumentálními schopnostmi dodávají i klasickým standardům D. Ellingtona nebo
D. Gillespieho nový, neotřelý rozměr.

Lipa, Rotter, Rúfus / Večerný hosť
8588006183900

CD / FLTS3A / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020

Za hudební novinkou s názvem Večerný hosť stojí skladatel David Rotter. Album obsahuje
šestnáct zhudebněných básní významného slovenského básníka Milana Rúfuse v interpre
taci předního slovenského jazzového zpěváka Petera Lipy. Jako speciální host se představí
Ondřej Ruml. Album též obsahuje obsáhlý 36stránkový booklet ilustrovaný kresbami Marka
Ormandíka.

JAZZ

Andrej Šeban / Rock and Roll z Rači		
8588005937795

LP / FLTS4 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 5. 12. 2020
FOLK

Po rozsáhlém a žánrově nezařaditelném hudebním díle Triplet přišel uznávaný slovenský
hudebník Andrej Šeban v září s dalším albem. A opět zní jinak, novátorsky, a zároveň písnič
kově, jako by volně navazoval na svoji dnes už kultovní nahrávku Bezvetrie. Nyní vychází
i ve vinylové verzi.
K DISPOZICI I NA CD

8588005937788 / CD / FLTS1 / 8588005937788 / V DISTRIBUCI OD 9/2020
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Band of Heysek feat Kenny Brown / Bad Ideas
2664557-2

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

Blues rockové trio Band of Heysek zavítalo při své loňské návštěvě Mississippi v USA do
studia, kde natočilo dvě desky. První album Juke My Joint vyšlo v březnu tohoto roku. To
druhé s názvem Bad Ideas vychází nyní a opět na něm hostuje tamní mistr syrového
a autentického stylu „Hill Country Blues“ Kenny Brown. Album se nahrávalo starou dobrou
analogovou technikou přímo na pásy, naživo, všichni dohromady. Za analogový záznam
a mix s využitím zařízení a nástrojů, které pomáhaly psát historii blues a soulové hudby,
je zodpovědný Bronson Tew (spolupracovník zakladatele Fat Possum Bruce Watsona) ve
studiu Dial Back Sound studio ve Water Valley v Mississippi.

2664558-1

LP / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
BLUES ROCK

Titanic / Ábel (30th Anniversary)
VNM05-2

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

Brněnská heavymetalová legenda Titanic vydala reedici své druhé studiové desky Ábel
z roku 1990. Do kapely tehdy nastoupil bulharský kytarista Georgi Enčev místo Miroslava
Horňáka, který přešel do kapely Kern. Reedice alba přináší 3 bonusové skladby z koncertu
Rocková Liga Brno 1989, dobový přetisk rozhovoru Tankista nebo kytarista z Metal reportu
2/90 a také celkový remastering nahrávky.

HEAVYMETAL

Babské ucho / Slovanské telenovely
BUCH01-2

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

Babské ucho, šestice zpěvaček z různých slováckých regionů, vydává debutové album
Slovanské telenovely. Jedenáct skladeb alba čerpá inspiraci z písní slovanských národů –
moravských, slovenských, ukrajinských, srbských, makedonských. Jak název napovídá, drtivá
většina skladeb jsou milostné příběhy. Nepříliš romantické, občas přiblížené současnému
posluchači autorskými texty o lásce bez velikých servítek. Kromě odvážně aranžovaných vo
kálů v rozsahu od něžného šepotání až k animálním projevům na desce zní také neobvykle
použité nástroje, zmiňme například preparovaný klavír.

Nevermore & Kosmonaut / XCR-9 Písně do rakety
NVK003-2

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

Nové album skupiny Nevermore & Kosmonaut bylo natočeno před plánovanou cestou
kapely do vzdálených míst nejbližšího Vesmíru. Deska s sebou nese zprávu o lidech,
imaginaci, odhodlání i pochyby před dalekou misí s určitým cílem, ale bez pravděpodob
ného návratu. Teprve když něco ztrácíte, uvědomíte si, co je důležité. Samotnou vesmírnou
cestu ilustruje deset obrazů uznávaného tvůrce Jindřicha Janíčka, které jsou součástí výprav
ného bookletu. Album bylo natočeno v roce 2020 ve Studiu Reset pod vedením zkušeného
zvukového mistra Romana Kašníka. Najdete na něm devět autorských písní, ale také jedno
nehudební intermezzo, které jako vesmírný pozdrav pro skupinu namluvil legendární astro
nom Jiří Grygar.

Švihadlo / Vůně trávy
100P053

LP / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
REGGAE

Po 9 letech od poslední řadové desky Času je málo vyšlo na jaře nové, v pořadí šesté album
kapely Švihadlo nazvané Vůně trávy, které obsahuje 11 skladeb z autorské dílny zakladatele
kapely Petra Šturmy. Texty písní přichází s osobními tématy filosofie života, ekologie i vzta
hů. Nyní album vychází i na vinylu. Švihadlo je již třicet pět let vytrvalým zástupcem reggae
v Čechách. Vytrvale objíždí kluby a festivaly v České republice a na Slovensku, koncertovala
i v okolních zemích, a dokonce i v Číně.
K DISPOZICI I NA CD

100P050 / CD / FLTS / 8594156070618 / V DISTRIBUCI OD 3/2020
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Tara Fuki / Motyle
2664547-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
WORLD MUSIC

Tara Fuki vydávají novinku s názvem Motyle. Na starších nahrávkách křehké písně Andrey
Konstankiewicz a Doroty Barové znějí v polštině, ale titulní skladba nového alba překvapí
fanoušky díky českému textu Tomáše Tajchnera. Tara Fuki za dvacet let svého trvání nahrály
už šestou řadovou desku, ale českých textů napočítáte v jejich písních na prstech jedné
ruky. Za svou hudbu dámy obdržely cenu Anděl v kategoriích World music a Objev roku za
rok 2001 a v kategorii World music za rok 2007. V témže roce vystoupily jako první česká
kapela na celosvětovém hudebním veletrhu WOMEX ve španělské Seville. Na albu hostuje
Miloš Dvořáček na bicí a kalimbu. Nová nahrávka vznikla ve studiu Cyberbaobab pod dohle
dem Miroslava Chyšky a Jana Jakobce. Obal je složený z obrázků Marcela Bárty.

Karel Dohnal a přátelé / Czech Music for Clarinet
CR1073-2

CD / MDT2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020

Nahrávky komorních skladeb českých autorů 20. a 21. století pro klarinet, v provedení
našeho předního instrumentalisty Karla Dohnala a jeho přátel. Neprávem opomíjená díla
Eduarda Dřízgy, Rudolfa Kubína, Petra Wajsara, Václavy Černohorské a Antonína Tučapského
ve světových premiérách vychází na společném CD.

VÁŽNÁ HUDBA

Eduard Dřízga – The Complete Piano Work
Eliška Novotná, Lukáš Michel
CR1077-2

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

Kompletní klavírní dílo skladatele, klavíristy a pedagoga Eduarda Dřízgy (1944–2017).
Působil zejména v Ostravě, kam se po studiích v Praze vrátil a strávil zde svůj profesní
umělecký život. Album nahrála klavíristka Eliška Novotná, pro kterou se nejednalo o pouhé
nastudování nových skladeb. Vzhledem k tomu, že kromě Sonáty zůstalo Dřízgovo klavírní
dílo pouze v rukopisech, byl to i vzácný moment pročítání a odhalování hudebních sdělení
přímých i skrytých mezi řádky ve znásobené míře. Komorním partnerem na nahrávce
je Lukáš Michel.

Divadlo S+H
Spejblova a Hurvínkova učebnice jazyka českého
CR1088-2

CD / AK-MDS / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Osmidílný seriál Spejblova a Hurvínkova učebnice jazyka českého z roku 1993 byl posled
ním rozsáhlejším rozhlasovým počinem Miloše Kirschnera. Napsal ho Ladislav Dvorský a byl
určen pro rozhlasový cyklus Vysílání pro školy. Na tomto CD najdete první tři ze zachova
ných šesti dílů seriálu, které určitě pobaví i dnes. Seriál se tehdy natáčel a vysílal nepravi
delně, neměl tedy pevnou koncepci, což se v dalších dílech občas projevilo třeba v zadávání
a kontrole domácích úkolů. Hodiny probíhaly doma, ale i na venkově a třeba i na nádraží.
Celkový čas: 51 min.

Adam Plachetka / Music Man
CR1087-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
POP

Představujeme již druhý výlet nejúspěšnějšího tuzemského basbarytonisty se světovým re
nomé Adama Plachetky do světa muzikálů za doprovodu Symfonického orchestru Českého
rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindra. Do jeho třiceti let se Adamovi Plachetkovi podařilo
to, co zatím nedokázal žádný jiný Čech. Vystoupil v newyorské Metropolitní opeře, v milán
ské La Scale, v londýnské Královské opeře v Covent Garden a ve Vídeňské státní opeře.
S mimořádným úspěchem se setkalo již jeho první muzikálové CD Impossible Dream
z roku 2017, které nahrál se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod vedením
Tomáše Netopila.

P. G. Wodehouse: Strýc Dynamit / Miloň Čepelka
TYM420-0

CD-MP3 / AK-FLTS1 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Zábavné eskapády lorda Ickenhama pro všechny milovníky anglického humoru. Lord
Ickenham, v mládí zvaný „poděs“, ničí nervy širokému okolí a pranic si z toho nedělá. Vždyť
přece nechce nic jiného než šířit kolem sebe lásku! Ještě štěstí, že anglický spisovatel
P. G. Wodehouse se příliš neohřál v povolání bankovního úředníka, ale brzy se začal věnovat
žurnalistice a vlastnímu psaní. Za více než sedmdesátiletou kariéru napsal desítky románů
a povídek, jež nepřestávají těšit a bavit milovníky typického wodehouseovského humoru,
nápaditých gagů a překvapivých zápletek.
Nezkrácená verze / 7 hod. 52 min.
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Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč III. – Jarmarečník
Miroslav Táborský
TYM473-0

2CD-MP3 / AK-MDT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Šestidílná kronika vypráví o osudech severočeského podnikatelského rodu od konce
17. století až do zrušení nevolnictví na sklonku 18. století. Životní peripetie členů rodu, kteří
se stanou sklářskými a textilními podnikateli, umělci, úředníky i učenci, se prolínají s příbě
hy rázovitých severočeských postav – hraběcím rodem Kinských, sloupskými poustevníky,
polevskými a šenovskými obchodníky, členy tajných evangelických sekt, jezuity i rozmanitý
mi císařskými úředníky a kněžími.
Nezkrácená verze / 16 hod. 32 min.

Vlastimil Vondruška: Apage Satanas – Hříšní lidé Království
českého / Aleš Procházka
TYM476-0

2CD-MP3 / AK-MDS / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Ludmilu z Vartemberka, manželku královského prokurátora Oldřicha z Chlumu, navštíví na
hradě Bezdězu její přítelkyně Anna z Rohozce. Již delší čas ji trápí podivné sny. V pitoresk
ním reji se jí v jeskyni zjevuje démon a zmocňuje se jejího těla. Její otec přikládá Anniny
vidiny častému pití vína a povolává exorcistu. Ludmila je však přesvědčena, že Anna mluví
pravdu. Začne se vyptávat v okolí Bezdězu a záhy zjistí, že něco podobného zde zažily
i jiné dívky.
Nezkrácená verze / 13 hod. 13 min.

Vlastimil Vondruška: Záhada zlaté štoly – Hříšní lidé
Království českého / Aleš Procházka
TYM479-0

CD-MP3 / AK-FLTS1 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Původně mělo čekat Oldřicha z Chlumu a jeho pomocníky na dvoře Přemysla Otakara II.
jen krátké státnické jednání, brzy po příjezdu si ho však uprostřed noci nechá zavolat sám
král. Při cestě z dolů v Jílovém u Prahy se ztratila truhlice plná zlata. Přeprava nákladu
s bohatstvím v hodnotě celých severních Čech byla držena v přísném utajení. Zlato totiž
mířilo do rukou rakouských pánů a mělo sehrát důležitou roli ve válce proti uherskému králi
Bélovi. Podezření padne na přední muže českého království.
Nezkrácená verze / 11 hod. 30 min.

Roald Dahl: Karlík a velký skleněný výtah
Petr Čtvrtníček
TYM492-0

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Pozor! Pokračování Karlíka a továrny na čokoládu je tady! Velký skleněný výtah se poklidně
vznáší asi tisíc metrů nad zemí. Obloha je blankytně modrá. A všichni v kabině se tetelí vzru
šením při představě, že budou žít ve slavné továrně pana Wonky. Kdo všichni? Přece Karlík
Buckett a celá jeho rodina. Maminka s tatínkem, dědeček Pepa i babička Pepička, Dědeček
Jiří a babička Jiřinka, někteří z nich dokonce ještě ani nestačili vylézt z postele. Pak se však
stane nemilá nehoda a celá posádka se ocitne na oběžné dráze.
Nezkrácená verze

Otfried Preussler: Odbila dvanáctá hodina
Lukáš Hlavica
TYM502-0

CD-MP3 / AK-FLTS1 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Lidové pověsti vypráví o neslýchaných událostech, o podivuhodných úkazech, o ohromují
cích zvratech, šťastných náhodách, ranách osudu. Co za tím asi vězí? Otázky, na které lidová
pověst může odpovědi nanejvýš naznačit. Ale možná spočívá její zvláštní kouzlo právě
v tom, že mnohé ponechá zahaleno tajemstvím. Třikrát třináct nejkrásnějších a nejzají
mavější lidových pověstí o pokladech a jejich strážcích, o kouzelnících a čarodějnicích,
o strašidlech a duších, které se tradují na pomezí Saska, Čech, Slezka a Lužice.
Nezkrácená verze / 5 hod. 30 min.

Vlastimil Vondruška: Ulička hanby –
Letopisy královské komory / Jan Hyhlík
TYM528-0

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Vážený písař královské komory Jiří Adam z Dobronína se v mládí znal s ženou, která se
později vypracovala na majitelku jednoho z nejproslulejších nevěstinců na Starém Městě
pražském. Kdysi mu pomohla a nyní potřebuje pomoc sama. Přímo v jejím domě kdosi
zavraždil zámožného šlechtice, vlivného člena královského dvora. Jiří Adam z Dobronína se
spolu se svým pomocníkem bakalářem Petrem a jeho ženou Rozárkou vydávají po stopách
bezohledného zločince.
Nezkrácená verze / 7 hod. 53 min.

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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Vlastimil Vondruška: Plzeňské mordy –
Letopisy královské komory / Jan Hyhlík
TYM529-0

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Úvodní příběh audioknižní řady Letopisy královské komory, odehrávající se
v polovině 16. století za vlády Ferdinanda I. Habsburského, je zasazen do města Plzně.
Při vyšetřování několika záhadných vražd se poprvé setkává královský písař Jiří Adam
z Dobronína se svým pomocníkem bakalářem Petrem Korcem. Poté co Petr zachrání
královskému písaři život, stane se jeho průvodcem po Plzni. Společně pak začnou
rozkrývat síť intrik proti králi. Renesanční město s křivolakými uličkami a svéráznými
obyvateli odhaluje Jiřímu Adamovi z Dobronína tajemství, která mohou ohrozit nejed
nu mocnou hlavu. Co když ale na jednoho z vyšetřovatelů čeká i láska?
Nezkrácená verze / 5 hod. 56 min.

Vlastimil Vondruška: Prodavači ostatků II.
Pavel Soukup
TYM561-0

CD-MP3 / AK-FLTS3 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Druhý díl historické série ze 14. století, doby obchodů s ostatky svatých, časů moro
vých ran a flagelantů, kdy se českému poutníkovi otevírá Evropa. Martin ze Stvolna
prokáže výjimečné studijní nadání a po různých peripetiích se mu podaří dostat na
slavnou pařížskou univerzitu. Brzy se však zaplétá do milostných avantýr a na učení
mu nezbývá mnoho času. Svou loutnu však zahálet nenechává, a tak si brzy vyslouží
nejen přízeň vyšších kruhů, ale i pozornost inkvizice. Rozhodne se uprchnout na
venkov, kde se mu naskytne nový a nečekaně výnosný způsob obživy. Netuší však,
že skutečné nebezpečí nepředstavují církevní soudy, ale Černá smrt, která má brzy
sevřít celou Evropu.
Nezkrácená verze / 9 hod. 23 min.

Vojtěch Matocha: Prašina – Bílá komnata
Matouš Ruml
TYM575-0

CD-MP3 / AK-FLTS3 / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Poslední díl úspěšné trilogie Prašina přináší rozuzlení, na které jsme s velkým napě
tím čekali. Je parné léto a napětí na hranicích Prašiny narůstá. Podnikatel Klement
Hrouda se vrací do Prahy, aby se pomstil. Po úbočí Šibeničního vrchu obchází
Krchlebani vedení záhadným Melicharem. Co nevidět davy lidí vyrazí vzhůru temnými
uličkami a budou hledat stroj dávného vynálezce Hanuše Nápravníka. Zatímco se
v oprýskaných domech a na prázdných náměstích v tichosti schyluje k poslednímu
střetu, rozhodne se En vzít osud čtvrti do svých rukou. Jirka se vydává v jejích sto
pách. Podaří se mu odvážnou dívku najít, než bude pozdě?
Nezkrácená verze / 9 hod. 45 min.

Danka Šárková: Alenka a Krakonoš
Naďa Konvalinková
TYM577-0

CD-MP3 / AK-MDS / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Alenka a její nerozlučná psí kamarádka jako horské zachránkyně! Malou Alenku už
delší čas trápí kašel. Čím dříve se stmívá a blíží se zima, tím je to s ní horší. Maminka
se proto rozhodne holčičku i s jejím pejskem Sisinkou poslat za babičkou na zdravý
vzduch do nejvyšších českých hor Krkonoš. V roubence na samotě bydlí kromě
babičky dvě namyšlené kočky Máša a Dáša a velký pes Karel. Jenže kočka Dáša je
nejenom protivná, ale taky neposlušná. Kdoví jak by to s ní dopadlo, kdyby nebylo
mocného ochránce hor Krakonoše a ostatních obětavých zvířátek. Půvabné vyprávění
v podání Nadi Konvalinkové potěší každého malého posluchače.
Nezkrácená verze / 70 min.

Miloš Macourek: Nabroušené pohádky
a jiné macourkoviny / Otakar Brousek
TYM602-0

CD-MP3 / AK-MDT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2020
MLUVENÉ SLOVO

Geniální soubor fantastických pohádek Miloše Macourka. Nevšední, místy až výstřed
ní pohádky ze světa, kde je vše vzhůru nohama. Vaše děti je budou milovat, a vy také!
Výlet do světa, kde je vše vzhůru nohama! Představte si, že se vaše klíče od domu,
sklepa a zahrady domluví a uspořádají půlnoční shromáždění. Tušíte, jakou radost
může udělat malému mravenečníkovi nový jazyk a kolik zavařovaček bude potřeba na
všechny jeho poklady z mucholapky? Věděli jste, jak těžký život mají makaróny? Kdo
by to byl řekl, že se na talíři mohou nudou ukousat. A mnohé další. Mít tak krapet
Vaší úžasné fantazie, pane Macourku!
Nezkrácená verze / 2 hod. 14 min.

HITPARÁDA SUPRAPHONU LISTOPAD 2020
POP / COUNTRY / ROCK

MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Škwor
Tváře smutnejch
hrdinů
SU6715-2

Ota Pavel
Povídky
SU6616-2

Ivan Moravec
Portrait
SU4290-2

Aneta Langerová
Dvě slunce
AS002-2

Tata Bojs
Jedna nula
SU6716-2

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

Smetanovo kvarteto
Beethoven:
Kompletní smyčcové
kvartety
SU4283-2

Vladimír Mišík
Jednou tě potkám
100P047
100P048

Lucie Bílá
Bílé Vánoce
Lucie Bílé
Živák
SU6723-1/2

Šimek & Grossmann
Komplet 1966–1971
SU6183-2

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

Jaromír Nohavica
Máma mi na krk
dala klíč
8594159491137

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

50 nejznámějších
českých pohádek
SU6488-2

Vilém Veverka
Next Horizon
SU4286-2

Vyprávěj –
kompletní
vydání seriálu
ECT287

5

Olympic
Kaťata
SU6711-1/2

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

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

Lenka Dusilová
Řeka
ANI089-2

6

Hana Zagorová
Štefan Margita
Konečně společně
SU6717-1/2

František Nepil
Kolekce audioknih
SU6619-2

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
Smetana: Má vlast
SU4255-1

Krkonošská pohádka
ECT216

7

4 Tenoři
SU6551-2

Petr Čtvrtníček
Jiří Lábus
Jan Hartl ad.
Strašidlo cantervillské
SU6499-2

Dagmar Pecková
Musica Bohemica
Exaltatio
Vánoční koledy
SU4285-2

Chalupáři
ECT306

8

Dasha
Dasha Symphony
SU6708-2

Večerníček vypráví
vánoční pohádky
SU6615-2

Smetanovo trio
Beethoven:
Klavírní tria
SU4288-2

Toulky českou
minulostí
1–1000
CR0793-2

9

Radůza & SOČR
Kupředu plout
SU6722-2

Luděk Sobota
Holé a trapné
dýchání
SU6621-2

Pavel Haas Quartet
B. Giltburg, P. Nikl
Dvořák: Kvintety
op. 81 & 97
SU4195-1/2

Karel Vlach
Orchestra
1957–1960
8594189130136

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

Martin Hofmann
Filip Rajmont
Peter Serge Butko
Vladimír Polívka ad.
Wilde & Ross: Lordi
SU6622-2

Karel Burian
Kompletní nahrávky
1906–1913
SU4287-2

Jazz Q
Amulet
8594159980389
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