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NOVINKY

Žalman & spol.
Tak jsme vandrovali... / Alba a singly 1985–1991
Jubilejní komplet písní k pětasedmdesátinám Pavla Lohonky
Původem jihočeského písničkáře připomínají nahrávky jeho skupiny „& spol.“
z katalogů Pantonu a Supraphonu. Je to celkem 49 skladeb z první, zásadně
důležité fáze jeho (téměř) sólové kariéry. Po Minnesengrech se rozhodl osamostatnit, ale vždy byl obklopen různě početným okruhem výtečných hudebních
přátel. Lohonka-Žalman je odrazem formativních 60. let, lehce jinotajným
pěvcem v éře normalizačního dusna i komentátorem situace po roce 1989. Nádechy svobody i tlaky vrchnosti přetavil do melodicky i textově silných písniček
pro mužské, ženské i vícehlasé zpívání. Foukací harmonika může připomenout
Dylana, nádherné vokály westcoastovou hippies muziku, bluesování či swingování další inspirace, najdete tu samo sebou jižní Čechy a Moravu. Lohonka umí
napsat písničky pro ty nejsprávnější dámy a Pavlína Jíšová a Lenka Slabá tu
výzvu rozhodně neoslyšely. Společně s Antonínem Hlaváčem nebo Jaroslavem
Matějů a užitečnými hosty vytvořili muziku trvale přitažlivě pestrobarevnou.
Dohromady je to moderně trampský a melancholickou náladou jedinečný
repertoár. K akustické kytarovosti přidalo studiové natáčení promyšlené aranže,
podtrhující různorodost témat. Kompilace obsahuje tři dlouho nedostupná
alba z let 1987, 1990 a 1991, tedy eponymní debut, Jantarovou zem a Hodinu
usmíření. Speciálním bonusem je osm live skladeb z plzeňské Porty, albům
předcházejících a naznačujících i koncertní sílu sdružení. Z pásů remasterovaný
zvuk, papírové zabalení, booklet s fotografiemi a vybranými texty písní.
Všechno nejlepší, Žalmane!

SU6720-2

2CD / BGT / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 12. 3. 2021
FOLK

foto © František Heřman

CD1 Tak jsme vandrovali / Vracím se domů / Prázdný schránky / Kdo
ti zpívá / Píseň pro čaroděje / Jdem zpátky do lesů / Kytky stále ještě
voní / Přijela jsem v cadillacu / Nelituj / Rána v trávě / Všech vandráků
múza / Zvon dál tu zní / Čekej, malá Gréto / Blues opuštěnýho
vlaku / Padlý anděl (Fallen Angel) / Náhradní víkend / P. S. / Já neumírám
s modrou planetou / Sej lásku po lidech / Nikdo se nesmál / Já, písnička /
Mys Horn / Na červený listině / Všechny cesty začínají k ránu (Silver
Mantis) / Jantarová země / Za ruku mě vem
CD2 Na rozloučenou / Bývalá zem / Venkovan / Dopis / Po noci přijde
noc / Ty já (Dida) / Nechte mi blues / Píseň o tom, že zas bude líp /
Červený dvůr / Krajina / Betonové město / Slepí ptáci / Sejdeme se
v Pánu / Hodina usmíření / Ještě jednou / Severní vítr (Norland Wind) /
Labutí křik / Kdo ti zpívá / Padá soumrak bledý / Kouřovej signál /
Rána v trávě / Blues opuštěnýho vlaku / Na rozloučenou

NOVINKY
NOVINKY
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Progres 2
Třetí kniha džunglí
Slavný rockový projekt, znovu i na vinylu. A Romanu Dragounovi bude 65!
Brněnské centrum artrockové muziky bylo přinejmenším od poloviny 70.
do poloviny 80. let zcela zásadní. A Progres 2 pak špičkovým představitelem
studiově i pódiově promyšlených projektů. Třetí kniha džunglí navázala na
předchozí alba intenzitou tématu, mohutnou dávkou kytar Miloše Morávka
a zpěvem / klávesovými nástroji Romana Dragouna. Základ v podobě bubeníka,
zpěváka, kapelníka i producenta Zdeňka Kluky a basáka Pavla Pelce tak dostal
silný nový impuls. Výhradním textařem byl tentokrát zkušený Vladimír Čort.
Točilo se v k muzikantům přátelském slovenském studiu Pezinok v roce 1981,
vyšlo v tom následujícím. Asi nejslavnějšími songy, ba hity se staly Muž, který
se podobá odvrácené straně měsíce nebo Neznámé nevpouštěj dál, ale vlastně
všechny písně a instrumentální plochy vytvářejí unikátní celek. Reedici se
dostalo autory dozorovaného remasteringu. Obal rekonstruoval Václav Houf,
využívající vlastních originálních dobových podkladů. Zachován zůstal sleevenote Františka Horáčka, fotografie Jefa Kratochvíla i komplet písňových textů.
Přidané druhé CD obsahuje Pavlem Váněm vybrané bonusy. Celkem 10 skladeb
kombinuje dvě studiové a osm koncertních nahrávek z let 1981 až 2016. Ty
ukazují proměny původních podob skladeb v nových nástrojových a zčásti
personálních obsazeních. Vznikl tak zajímavý reediční titul, potvrzující minulou
mimořádnost i současnou funkčnost té skvělé muziky. Zároveň je to malý narozeninový dárek Romanu Dragounovi, velké vokální a klávesové personě
se zásadním podílem zdaleka nejen na Třetí knize džunglí.

SU6721-2

2CD / BGT / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 26. 3. 2021

SU6721-1

2LP / FLTS3E / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 26. 3. 2021
ROCK

CD1 / LP1 / LP2 Já / Setkání / Kdo jsem? / Svět džungle / Zákon / Opičí
národ / Strach / Ztracený ráj / Muž, který se podobá odvrácené straně
Měsíce / Neznámé nevpouštěj dál / V ráji století / Reklamní suita /
S maskou a bez masky / To já se vracím / Ozvěny / Čím je svět můj
CD2 Člověk stroj / Že tvých vlasů v ní se dotýkám / Muž, který se podobá
odvrácené straně Měsíce / Neznámé nevpouštěj dál / V ráji století –
Reklamní suita / Svět džungle / Čím je svět můj / To já se vracím / Muž,
který se podobá odvrácené straně Měsíce / Že tvých vlasů v ní se
dotýkám / Svět příliš se roztočil (studiová novinka – únor 2021)

Tata Bojs
Jedna nula
Úspěšné album Jedna nula také na vinylu s nečekaným překvapením!

SU6716-1

LP / FLTS2 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 26. 3. 2021
POP

Pět let čekání na nové album Tata Bojs bylo ukončeno loni na podzim. Album
nazvané Jedna nula vyšlo nejdříve na CD a digitálně a nyní je k dispozici také
jako velmi žádané vinylové LP. Jedna nula 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 digitálního 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“. Grafická složka nového alba vynikne pak speciálně v tomto výpravném
LP provedení. Nula v názvu alba též symbolizuje jakési „nic“ a jedna naopak
„něco“. Čísla, která jsou hned za sebou, ale zároveň tvoří velký kontrast. 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. A protože Tata Bojs mají rádi velká překvapení, na
vinylové verzi alba je připravena jedna lahůdka. Píseň Tajemství se zde nachází
jako duet Milana Caise a Anety Langerové! A zatímco na CD zní francouzština
v podání Emmy Smetany a Milan Cais zpívá česky, na LP se role otáčí. Aneta
zpívá Milanův part česky a Milan zde naopak využívá francouzštinu. 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.
Aneta Langerová) / 220 Travoltů / Vlasní brácha
K DISPOZICI I NA CD

SU6716-2 CD / FLTS3 / 099925671624 / DPH 21 % / VYŠLO 11/2020
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NOVINKY

Zdeněk Svěrák
Skoro všechno
Souhrn veškeré autorské a interpretační tvorby Zdeňka Svěráka vychází
k autorovým 85. narozeninám
Souhrn všech záznamů z archivu Supraphonu, týkající se autorského díla
Zdeňka Svěráka. Komplet je rozdělený do tří CD, z nichž každé je věnováno výjimečné podobě produkce tohoto mimořádného tvůrce. První 2 CD shromažďují
povídky, které během let Zdeněk Svěrák publikoval v knižní podobě a pak
je sám načetl. Tři ze Svěrákových povídek čtou také Dana Kolářová a Libuše
Šafránková. Třetí CD přináší to, co Zdeněk Svěrák vytvořil pro děti. Pohádky,
písničky a operky, často ve spolupráci s Jaroslavem Uhlířem, v nichž se představují desítky skvělých interpretů, dospělých i dětí. Některé ze zde uvedených
zvukových záznamů sloužily i jako předloha k televiznímu či filmovému ztvárnění. Slovo skoro v titulu je jakousi nápovědou očekávaného dalšího literárního
skvostu, chystaného teprve k vydání.
Povídky, Horká neděle aneb Vynechané povídky, Nové povídky, Po strništi
bos, Strážce nádrže, Tatínku, ta se ti povedla, Pan Buřtík a pan Špejlička,
Tři auta, Krápník a Františka, Kolo se zlatými ráfky, Radovanovy radovánky,
Operky, Ty nejlepší písničky v novém kabátě
Celkový čas: 23 hod. 51 min.

SU6635-2

3CD-MP3 / AK-MDL / DPH 10 %
VYCHÁZÍ: 26. 3. 2021
MLUVENÉ SLOVO

Václav Čtvrtek
Nejkrásnější pohádky hezky pohromadě
Pohádky a jejich hrdinové od Václava Čtvrtka tak, jak je všichni pamatujeme
a milujeme již po několik generací
Sedmnáctihodinový soubor obsahuje vše, co se od padesátých let nashromáždilo v archivu Supraphonu z pera Václava Čtvrtka, k jehož 110. dubnovým narozeninám komplet vychází. Začínáme pohádkami strýčka Jedličky a Štěpánky
Haničincové, pokračujeme všemi verzemi Rumcajse s Karlem Högerem, posléze
s Josefem Dvořákem a Vojtou Kotkem. Na Rumcajse, Cipíska a Manku navazují
pohádky Křemílka a Vochomůrky s Jiřinou Bohdalovou. Zde se navíc prezentují
objevy ne příliš známých unikátních nahrávek. Dalšími milovanými pohádkovými postavičkami Václava Čtvrtka jsou maková panenka a motýl Emanuel, víla
Amálka, forman Šejtroček, vodníci Čepeček, Česílko a Volšoveček. Nechybí ani
ševci, kteří zvedli vojnu pro červenou sukni. Nové tři příběhy z hajného Robátka
a jelena Větrníka jsou závěrečným bonusem tohoto slavnostního vydání.
Čtou Jiřina Bohdalová, Karel Höger, Vlastimil Brodský, Josef Dvořák, Miloš
Nesvadba, Václav Voska, Eduard Cupák, Alfréd Strejček, Josef Somr, Stella
Zázvorková Václav Jílek, Vojta Kotek a další

SU6629-2

2CD-MP3 / AK-BGT / DPH 10 %
VYCHÁZÍ: 26. 3. 2021
MLUVENÉ SLOVO

CD1 O cihle, co se zle mračila / Pohádka o pejskovi, co chtěl všechny
kostičky jen pro sebe / Pohádka jarní / Jak husa hlídala, kůzle stonalo
a doktor léčil / Jak nosorožec vyzrál na déšť / Černá vlajka / Kouzelník na
pouti / Rumcajs / Pohádky z mechu a kapradí / O Rumcajsovi a jeho synku
Cipískovi / Pískový panáček / Kocourek Damián / Pohádky z pařezové
chaloupky Křemílka a Vochomůrky / O makové panence a motýlu
Emanuelovi / Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni / Jak Česílko
dal Andulce světýlko do vlasů
CD2 O víle Amálce / Sýkorka kolednice / Jak Křemílkovi s Vochomůrkou
spadl se stolu drobeček / Křemílek a Vochomůrka / O vodníku Čepečkovi /
O Rumcajsovi, Cipískovi a vodníku Volšovečkovi / Cesty formana
Šejtročka / O vodníku Česílkovi / Rumcajsova loupežnická knížka /
Vánoce u Rumcajsů / O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi
Celkový čas: 17 hod. 44 min.

NOVINKY
NOMINACE NA CENY ANDĚL
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Nominace na Ceny Anděl Coca-Cola 2020
Letošní jubilejní ročník prestižních cen České hudební akademie se bude konat
29. května 2021. Jejich favoritkou je Lenka Dusilová, která deskou Řeka zaujala
hned ve čtyřech kategoriích. Ve třech kategoriích má možnost získat Cenu
Anděl skupina Tata Bojs s novinkou Jedna nula. V kategorii Klasika jsou nominovány dvě supraphonské nahrávky, a sice album skladeb Vítězslava Nováka
v podání klavíristy Jana Bartoše a Symfonického orchestru Českého rozhlasu
za doprovodu dirigenta Jakuba Hrůšy, a dále album flétnistky Jany Semerádové
s názvem Chaconne pro princeznu. Mezi třemi nominovanými zpěvačkami roku
2020 je Aneta Langerová, která slaví úspěchy s novým albem Dvě slunce.

foto © Salim Issa

Tata Bojs
Jedna nula

SU6716-2

CD / FLTS3 / DPH 21 %
099925671624

SU6716-1

LP / FLTS2 / DPH 21 %
099925671617

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Aneta Langerová
Dvě slunce

Lenka Dusilová
Řeka

ANI089-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
8594155998777

AS002-2

CD / FLTS3 / DPH 21 %

Jan Bartoš, SOČR,
Jakub Hrůša
V. Novák – Klavírní koncert,
Toman a lesní panna

SU4284-2

CD / FLTS / DPH 21 %

ANI089-1

2LP / FLS3 / DPH 21 %
8594155998784

Jana Semerádová,
Erich Traxler
Chaconne pro princeznu
Händel, Leclair

SU4277-2

CD / FLTS / DPH 21 %
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V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Radek Baborák Orquestrina
Quatrocientas Estaciones de Ástor Piazzolla
ANI092-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11. 3. 2021
VÁŽNÁ HUDBA

V roce stého výročí narození proslulého argentinského skladatele Ástora Piazzolly vydává
dirigent a špičkový hráč na lesní roh Radek Baborák album s jeho nejslavnějšími skladbami
v žánru argentinského tanga. Novinka vychází přesně v den Piazzollových nedožitých 100.
narozenin, kdy slaví narozeniny i samotný Radek Baborák, jenž tímto počinem završuje svoji
průkopnickou cestu aranžéra a interpreta Piazzollova díla. Album nahrál se svým souborem
Radek Baborák Orquestrina, složeným ze špičkových sólistů a komorních hráčů, jehož
obsazení průběžně přizpůsobuje jednotlivým projektům. Charakteristický tangový zvuk
bandoneonu přebírají v Baborákově verzi lesní roh, basklarinet, housle a klavír.

Božena
ECT368

2DVD / MDS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3. 3. 2021

Výpravné životopisné drama ve čtyřdílné minisérii. Nekonvenčnost ji dělala nepřijatelnou.
Ctižádost nesnesitelnou. Otevřenost zranitelnou. Talent, inteligence a vášeň oslňující.
Strhující příběh první české spisovatelky Boženy Němcové.
Skryté titulky pro neslyšící / Zvukový popis pro zrakově postižené

FILM / SERIÁL / TV

Vladimír Merta / Ballades de Prague
G090031

LP / FLTT1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
FOLK

Český folk se může pochlubit několika legendárními alby. První místo patří spolu s Krylovým
Bratříčkem bezesporu slavnému „pařížskému“ Mertovu debutu. Vladimír Merta jej nahrál
v létě 1968, LP deska vyšla na začátku roku 1969. Album Ballades de Prague je zakladatelskou deskou tuzemského folkového písničkářství. Merta zde má čtyři variace na české
lidovky, ve stěžejní části desky však nabízí vlastní písně, které prorokují jeho budoucí roli
v časech normalizace – přinášet neustálý důraz na mravní imperativ. Limitovaná edice na
vinylu vychází k 50. výročí svého vzniku. Nové, zvukově upravené vydání ze studia Ondřeje
Ježka respektuje původní podobu autorského záměru. Obsahuje booklet s dokumentací
a vzpomínkou Vladimíra Merty na dobu i okolnosti vzniku této desky.

Známé/Neznámé 3. / šedesátky
8594189130143

CD / FLTS2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 12. 3. 2021
POP

Třetí pokračování edice tentokrát představí v mini blocích devět populárních zpěváků
a jejich repertoár ze 60. let. Postupně své tři písně zpívají: Milan Drobný, Karel Hála, Dušan
Grúň, Pavel Novák, Václav Neckář, Karel Černoch, Petr Němec, Jiří Štědroň a Petr Spálený.
Z celkových osmadvaceti nahrávek vychází třináct zcela poprvé a většina ostatních poprvé
na CD. Pocházejí z archivů Supraphonu, České televize, Českého rozhlasu, Slovenské RTVS
a soukromého archivu. Posluchači se tak mohou těšit na další hudební překvapení a doplní
si diskografii svých oblíbených interpretů, kteří tehdy excelovali na pódiích.

Grog / Visalaje
8590233050238

CD / MDS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021

Čtvrté řadové album rockové kapely ze severní Moravy obsahuje 11 songů včetně hitů Visalaje, Ego a balady Na uvadlé květy růže. Zkušení muzikanti si přizvali k natáčení mimo jiné
i vynikajícího kytaristu Andonise Civopulose, který společně s kapelou představil tyto pecky
několikrát i na koncertních pódiích. CD je vydáváno ve formě digipacku včetně osmistránkového bookletu s texty všech skladeb.

ROCK

Grog / Mona Lisa ze Stodolní
8594170828066

CD / MDT2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
ROCK

Na pátém řadovém albu skupiny Grog se nachází 15 tracků a na své si přijdou jak milovníci
tvrdých rockových pecek, tak i pomalých balad. Muzikanti nejsou žádní nováčci, na rockové
scéně se pohybují již 25 let, a na výsledném zvuku je to znát. Bohaté aranže, hutné kytarové
riffy, melodické refrény, ale hlavně parádně šlapající rytmika. To vše doplněno o kvalitní
české texty. Za zmínku stojí i to, že se na albu podíleli zajímaví hosté, mimo jiné zpěvačka
Monika Agrebi a kytarový mág Andonis Civopulos, který s kapelou spolupracoval již na
předešlém albu Visalaje. CD je zabaleno v exkluzivně graficky zpracovaném digipacku obsahujícím i dvanáctistránkový booklet s kompletními texty všech songů.

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

07

Castaňeda, Finch, Keita / Harfy nad Oslavou
FP001-2

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021

FP001-1

LP / FLS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021

Nahrávka z jedinečného koncertu ze dne 2. 8. 2019, který byl prvním společným vystoupením tří světových harfistů: Kolumbijce Edmara Castaňedy, Catrin Finch z Walesu a senegalského hráče na koru Seckou Keity. Když o strunách, proč ne o harfách, ke všemu ze tří světadílů? Catrin Finch, Seckou Keita a Edmar Castaňeda se potkávali na festivalech, dokonce
si i s Omarem Sosou zajamovali, teprve na Folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou
se ale jejich harfy vůbec poprvé společně rozezněly do nepochybně jedinečné krásy. Harfy
obvykle nemívají na letních festivalech hlavní slovo. Pořadatelé Folkových prázdnin na ně
vsadili. Na jeden z festivalových večerů připravili unikátní projekt, který spočívá ve spojení
tří skutečných harfových virtuosů ze tří světadílů. Album obsahuje 6 kompozic se zpěvem
Seckou Keity. V poslední písni Po zahrádce chodila si s nimi zazpívala i Jitka Šuranská, která
měla celý projekt produkčně na starosti.

WORLD MUSIC

Sitra Achra / SITRAcoustic
PM0141-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
BLUES

Seskupení šesti dlouholetých kamarádů, etablovaných slovenských hudebníků, přichází
s čerstvou nahrávkou. Sitra Achra tentokrát nechala elektrické nástroje zamčené ve futrálech
a zrodilo se tak (ne)tradiční album s příznačným názvem SITRAcoustic. Navzdory pomyslnému návratu k akustickým kořenům přinášejí hudebníci na vlnách tradičních bluesových
nálad a harmonií svůj originální pohled a hudební cítění. Hudba nahrávky plyne s pohodovou lehkostí, akurátním minimalismem, místy až hypnotickým groovem. Album se nahrávalo
ve studiu Kovadlina v Modre u zvukového mistra Jána Mudrocha. Všichni hudebníci hráli
spolu v jedné místnosti s vysokou klenbou – tento původní způsob nahrávání dodal albu
nepřehlédnutelnou jiskru živé nahrávky i kvalitu výsledného zvuku.

Varukers, Sick on the Bus
Killing Ourselves to Live / Music for Losers
PH222

LP / FLTS1B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
PUNK

Společná deska dvou stylově i personálně propojených kapel, které už dnes není třeba nijak
představovat. Služebně starší The Varukers drhnou svůj D-beat punk už od roku 1979 a za tu
dobu nahráli bezpočet singlů a desek. Kapela za 40 let existence prošla množstvím změn
v sestavě, ovšem po celou tu dobu zůstává hlavní postavou kapely zpěvák Rat. Killing Myself
To Live je minialbum z roku 2014, jehož původní vydání je dnes beznadějně vyprodané. Sick
On The Bus jsou služebně mladší kapelou. Založili ji v roce 1990 kytarista a basák Varukers,
a to v době, kdy si jejich původní kapela dávala pauzu. Skupina na desku přispěla svým minialbem Music For Losers z roku 2015 a čtyřmi bonusy ze splitu s English Dogs. Všechny tyto
songy vychází vůbec poprvé na vinylu.

Houba / ...ať von zacvrč!
PH252

LP / FLTS1B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
PUNK

U PHR Records vychází reedice starých desek Houby, která slaví 25 let, ale z důvodu nouzového stavu vyrazí na Šňůru až v roce 2021. Dvě starší alba na vinylech mají revidované
booklety a upravený zvuk. „Reedicí se dočkala alba ...ať von zacvrč! a U Šílena Nesersrny.
Jsme rádi, že se to ve spolupráci s naším vydavatelstvím povedlo i v tomto vcelku šíleným
roce,“ říká Martíček, basák kapely. Album ...ať von zacvrč! z roku 2002 posunulo kapelu
směrem nahoru asi nejvýrazněji. V roce vydání totiž odehrála poprvé přes 70 koncertů,
pravidelně se objevovala i v sousedním Německu a Polsku a na kazetách a CD se prodalo
přes 2000 kopií.

Houba / U Šílena Nesersrny
PH258

LP / FLTS1B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
PUNK

Druhou deskou, která se dočkala reedice, je U Šílena Nesersrny z roku 2007. „Od tý desky
jsme toho moc nečekali. Všichni jsme po studiích nastoupili do práce a času na koncerty
i zkoušení ubývalo. Nicméně i nás samotné příjemně překvapilo, že se nám nakonec podařilo udělat několik skladeb, který zní na koncertech dodnes. Třeba Vězení, My to nacvičíme
a samozřejmě Večírek, což je naše asi nejznámější skladba,“ dodává Martíček. Zvuk remasteroval Přemysl Haas ve Studiu PyHa v Plzni. Booklety obou alb jsou doplněny o archivní
materiály z let 2000–2008. Najdete zde fotky, plakáty, texty a také informace o kontextu
vzniku obou desek.
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Bratislavské dievčatá / Bratislavské dievčatá
PH253CD

CD / FLS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021

PH253

Nová kapela punkových veteránů přichází se svou druhou nahrávkou. Bratislavské dievčatá
hrají sice od roku 2016, ale muzikanti za sebou mají dlouholeté zkušenosti z různých bratislavských punkových kapel (mj. Zóna A, Lord Alex, Krach, Barbus...). Trojice pánů, kterým
čtyřicítka v občance dávno vybledla, už svojí prvotinou před třemi lety rozvířila vody. Jejich
deska se stala jediným debutovým albem v historii PHR, které se po bleskovém vyprodání
dočkalo vinylového dolisu. Nová nahrávka pokračuje ve stopách svého předchůdce a sype
silné melodie jednu za druhou. Snad by se dalo říct, že je i o něco kompaktnější a vyzrálejší.
Muzikanti z Bratislavských dievčat jednoduše vědí, co chtějí hrát, a patří v tom k aktuální
špičce. Dávno jsou pevně zakořeněni v sedmdesátých letech a rozkročeni mezi britský
a americký punkrock, kterému dělají skvělé jméno.

LP / FLTS1B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
PUNKROCK

Fabrika / Fabrika
PH248

LP / FLTS1B / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
PUNK

Fabrika patří ke kapelám, které se vyrojily v letech těsně před sametovou revolucí. Skupina
příznačného názvu pochází z v minulosti zaprášeného středočeského Kladna. V tradičním
tříčlenném obsazení dokázali její členové vytvořit na tuzemské poměry svébytný nadčasový
styl na pomezí starého britského punku a následných novovlnných či post-punkových kapel.
Osobitý charakter muziky doplňují texty mající často silné antimilitaristické poselství. I přes
účast na legendární dobové kompilaci Rebelie Punk‘n‘Oi! kapela nikdy nenatočila vlastní
desku. Ta vychází až nyní. Základem alba pojmenovaného jednoduše Fabrika je dříve nevydaná demonahrávka z roku 1988 doplněná o několik skladeb pocházejících z koncertních
záznamů. Album je věnováno Smíchovi (basákovi Fabriky), který se bohužel už nedočkal
jeho vydání.

Nivnička / Můj milý
MAM789-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
FOLKLOR

Ženský sboreček Nivnička vydává album moravských lidových písní obce Nivnice a několika
okolních vesnic z Bílých Karpat. Soubor doprovází kamarádi z vynikajících lidových muzik
– CM Mladí Burčáci, HM Petra Mičky, CM Ohnica, BROLN. Pro Nivničku je typické silné
propojení osobního a uměleckého života. Výběr písní tak odráží posledních šestnáct let,
zpěvačky se vdávaly, rodily děti a jsou naplněny láskou a životní energií. Bohužel došlo
i na rozchody, nemoci a odchody na věčnost. Produkce se ujal Jan Maděrič. Nivnička nechce
jen předvést písně z nádherné krajiny Komenského jako hodnou úcty a obdivu. Chce do ní
posluchače ponořit mladýma ženskýma rukama a požádat ho, aby se na chvíli uvolnil, ztišil
a v beztíži se nechal unášet nad nádhernými hlubinami plných citů našich předků.

Thomas H. Block: Mayday / Luděk Munzar a další
CR1096-2

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
MLUVENÉ SLOVO

Rozhlasová dramatizace z roku 1984. Vypadá to jako běžný pracovní den v letecké společnosti Trans–United. Na startu je připraven supermoderní nadzvukový letoun Straton 797
a mezi cestujícími sedí také sportovní pilot dvoumístných letadel John Berry. Ani on, ani
posádka letadla ještě netuší, že se plánovaný let zanedlouho změní v tragédii. Dopravní
letadlo se totiž připlete ke cvičnému vojenskému cíli a nová americká tajná zbraň – raketa
Phoenix C7 – zamíří neomylně do pláště letounu plného civilistů… V roli Johna Berryho Luděk Munzar, dále hrají Jiří Samek, Lucie Žulová, Václav Neužil st., René Přibil a mnozí další.
Celkový čas: 5 hod.

Benoni Jassik: Alaska Joe / David Novotný
TBN038-2

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
MLUVENÉ SLOVO

Život tropí hlouposti. Jedete hledat svého biologického otce do Německa, ale shodou
okolností skončíte na čtyři roky na Aljašce. Hlavním tahounem příběhu českého dobrodruha
Benoniho Jassika je Slovák Jožínko, jehož dobrodružná a bezelstná povaha přivádí jeho
okolí do neuvěřitelných, někdy až tragikomických situací. V podání Davida Novotného ožívají bláznivé příběhy, které by člověk nevymyslel. Třicetistupňové mrazy, Eskymáci a přítulné
Eskymačky, nedotčená příroda a jeden v dobrém slova smyslu blázen, pro něhož není žádný
zdánlivě nesmyslný nápad nereálný. Jak říkal sám autor: „Kdo Jožínka nezažil, ten neuvěří.“
Nezkrácená verze / 6 hod. 32 min.

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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Vlastimil Vondruška: Trpké víno
Letopisy královské komory / Jan Hyhlík
TYM460-0

CD-MP3 / AK-FLT / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
MLUVENÉ SLOVO

Královský písař Jiří Adam z Dobronína je povolán do kanceláře nejvyššího purkrabího Jana
z Vartemberka. Velmožův syn Jindřich byl v noci zavražděn. Zároveň však už více jak před
týdnem zmizel jeho nevlastní syn Jakub. V jeho ložnici se našel list, v němž stálo, že syn
pána z Vartemberka dluží dvacet tisíc kop grošů, a pokud je nejvyšší purkrabí za něj nezaplatí, bude to Jakuba stát život.
Nezkrácená verze / 5 hod. 9 min.

Vlastimil Vondruška: Sběratelé ostatků II.
Pavel Soukup
TYM562-0

CD-MP3 / AK-FLTS3
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 2/2021
MLUVENÉ SLOVO

Martin ze Stvolna opouští z pověření Karla IV. s malou výpravou České země. Jeho úkolem
bude získávat v zahraničí pro katedrálu svatého Víta ostatky svatých. Ani na této cestě není
ochuzen o ženskou společnost – doprovází jej Johanka, stále ještě zákonná manželka třeboňského kata. Nejprve putují do Německa, brzy na to musí uprchnout do Itálie. Po celou
dobu však nepřestává v přestrojení pátrat po relikviích.
Nezkrácená verze / 7 hod. 9 min.

Vlastimil Vondruška: Masopustní maškary
Hříšní lidé Království českého / Aleš Procházka
TYM583-0

CD-MP3 / AK-MDS / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 2/2021
MLUVENÉ SLOVO

Detektivní příběh z prostředí pražského královského dvora líčí první setkání druhorozeného
syna pána z Chlumu s budoucím králem železným a zlatým. Po studiích přijme pětadvacetiletý Oldřich z Chlumu místo královského písaře. Doufá, že si ho všimne nějaký mocný
velmož a bude moci své zemi sloužit i jinak než jen opisováním úředních listin.
Nezkrácená verze / 2 hod. 6 min.

Miloš Macourek: Nabroušené pohádky II.
a jiné macourkoviny / Otakar Brousek
TYM629-0

CD-MP3 / AK-MDT
DPH 10 % V DISTRIBUCI
OD 2/2021
MLUVENÉ SLOVO

Bláznivé příběhy, které by vás ani ve snu nenapadly. Jsou nadčasové, fantastické, plné humoru a pořád fungují. Jak to dopadne se sešitem plným slabých, udýchaných a nemocných
písmenek? Už jste potkali hrocha, který se hrozně bojí očkování? Parné léto přináší trable
všem. Dokonce i kaktusy mají vyschlo v krku, ulice jsou úplně zmořené vedrem, prádlo je
suché jak troud. Další dávka neuvěřitelných pohádek Miloše Macourka je tady.
Celkový čas: 1 hod. 58 min.

Douglas Adams: Stopařův průvodce galaxií 3:
Život, vesmír a vůbec / Vojtěch Kotek
TYM573-0

CD-MP3 / AK-FLTS1
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 3. 3. 2021
MLUVENÉ SLOVO

Nejdelší a nejdestruktivnější večírek, jaký se kdy konal, vstupuje do čtvrté generace.
Po tisíciletích ožívá nebezpečí, že mírumilovný národ s citem pro melodii podlehne svému
děsu z jiných ras a vypořádá se s nimi jednou provždy. Zákony života, vesmíru a vůbec
surově postrkují Galaxií, tentokrát pro nic menšího, než je záchrana samotného vesmíru.
Nezkrácená verze / 6 hod. 48 min.

Frederick Forsyth: Liška / Otakar Brousek
TYM592-0

CD-MP3 / AK-FLTS3
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 3. 3. 2021
MLUVENÉ SLOVO

Nejnovější špionážní thriller od světové legendy žánru v brilantním podání Otakara Brouska je
důkazem, že ani po letech neztratil nic ze svého spisovatelského umu! Do počítačových databází Pentagonu, americké Národní bezpečnostní agentury a CIA se dostal hacker. K velkému
překvapení tajných služeb je jím britský mladík s aspergerovým syndromem Luke Jennings.
Ten nemá žádný tajný záměr, jen nesmírně brilantní mozek. Zdá se, že vydání do Spojených
států ho nemine – dokud bývalý britský agent Adrian Weston nedostane jiný nápad.
Nezkrácená verze / 9 hod. 40 min.
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Z MINULÉ NABÍDKY

Art Rock Line
1971–1985

SU6724-2

2CD / BGT / DPH 21 %

Marek Ztracený
v O2 areně 2020

MZ001

DVD / FLTS1D / DPH 21 %

I. M. Jedlička:
Přípitek s vrahem
Norbert Lichý

SU6625-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %

Božena Němcová
Korespondence
1844–1862
A. Geislerová, I. Orozovič

SU6628-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %

Karel Burian
Kompletní nahrávky
1906–1913

SU4287-2

3CD / MDS / DPH 21 %

Jiří Schelinger
F. R. Čech
Hrrr na ně...

SU6725-1

LP / FLT / DPH 21 %

Jaromír Nohavica
Máma mi na krk dala klíč

8594159491137
CD / FLTA / DPH 21 %

Povídky a příběhy
o koních
M. Táborský, S. Postlerová,
F. Kreuzmann

SU6624-2

CD-MP3 / AK-MDT / DPH 10 %

Alfred Brendel
My Musical Life

SU7141-9

DVD / FLTS / DPH 21 %

Ivan Moravec
Portrait

SU4290-2

11CD+DVD / BGT / DPH 21 %

NOVINKY
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
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Rangers / The Rangers (CD/LP)

Fešáci / 2020 (2CD)

Nová CD/LP reedice slavného debutového alba z roku 1969. Legendární muzikantská a pěvecká sestava, nejlepší songy z první fáze kariéry. Rekonstruovaný
obal vinylu s původní titulkou uvnitř, více než deset cédéčkových bonusů.

Jubilejní 2CD reedice nejlepších a nejprodávanějších kapelových alb. Fešáci
2000 (1980) a Hvězda Countryon (1990) plus speciální bonusy. Největší hity, na
CD poprvé převedené písně, vzpomínky na skvělé zpěváky a muzikanty.

V HLAVNÍCH ROLÍCH

TOMÁŠ KLUS & TOMÁŠ HAVLÍNEK

HUDBA

DAREK KRÁL
TEXTY PÍSNÍ

TOMÁŠ BELKO
SCÉNÁŘ A REŽIE INSCENACE

DAVID DRÁBEK

Elefantazie (CD)
Muzikál ohavné krásy – tak autoři Darek Král (hudba), Tomáš Belko (texty)
a David Drábek (autor původní hry a režie) definují úspěšné divadelně-hudební
představení Elefantazie. Jedná se o fascinující příběh Sloního muže Josepha
Merricka. Nová studiová nahrávka v čele s Tomášem Klusem.

Patrik Hartl: Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Martin Hofmann (CD-MP3)
První audiokniha Patrika Hartla! Literární předloha stejnojmenného filmu.
Nahořklá groteska o čtyřech kamarádech, kteří se rozhodnou řešit svou krizi
středního věku provokativní hrou.
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Pavel Taussig: Vlasta Burian / Život za smích
Radúz Mácha (CD-MP3)
Četba z knihy významného filmového historika o mimořádném životě krále
komiků, doplněná autentickými nahrávkami výstupů, písní a skečů Vlasty
Buriana tak, jak zůstaly zachovány na gramodeskách z let 1923 až 1957.

25 strašidelných pověstí / Jan Kanyza (CD-MP3)
Herec Jan Kanyza vypráví příběhy z různých míst Čech i Moravy plné strašidel
a nadpřirozených bytostí, jako jsou bílá paní, bezhlavý rytíř, vodník, bludičky,
čert, divoženky, vlkodlak a řada dalších tajemných postav. Autoři pověstí: Adolf
Wenig, Josef Pavel, V. V. Tomek

jistebnický
kancionál

s

sound of the bohemian pre-reformation

tiburtina ensemble
barbora kabátková

O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách
Pavel Zedníček (CD-MP3)

Tiburtina Ensemble / Jistebnický kancionál
Duchovní hudba české předreformace (CD)

Nová nahrávka pohádek o mašinkách, vláčcích, lokomotivách a všech věcech,
které se dějí na železnici v podání Pavla Zedníčka. Autoři pohádek: Pavel
Nauman, Radek Adamec, Jiří Kahoun, Alan Piskač

České liturgické zpěvy pro mši a modlitbu hodinkového officia z prostředí
pražské univerzity na počátku 15. století, které svými hlasy rozezní soubor
Tiburtina Ensemble.

HITPARÁDA SUPRAPHONU LEDEN & ÚNOR 2021

NOVINKY
NOVINKY

POP / COUNTRY / ROCK

MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Jiří Schelinger
Hrrr na ně…
SU6725-1

Božena Němcová
Korespondence
1844–1862
A. Geislerová,
I. Orozovič
SU6628-2

Ivan Moravec
Portrait
SU4290-2

Aneta Langerová
Dvě slunce
AS002-2

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

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

Pavel Haas Quartet
Smetana: Smyčcové
kvartety
SU4172-1/2

Cirkus Humberto
ECT363

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

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

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
Smetana: Má vlast
SU4255-1

Jaromír Nohavica
Máma mi na krk
dala klíč
8594159491137
8594159491144

Art Rock Line
1971–1985
SU6724-2

Němcová & Erben:
Klasické české
pohádky
SU6114-2

Alfred Brendel
My Musical Life
SU7141-9

Vladimír Mišík
Jednou tě potkám
100P047
100P048

5

Škwor
Tváře smutnejch
hrdinů
SU6715-1/2

Osvobozené divadlo
V+W
1929–1938
SU6611-2

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

Lenka Dusilová
Řeka
ANI089-1/2

6

Olympic
Kaťata
SU6711-1/2

50 nejznámějších
českých pohádek
SU6488-2

Dvořák:
Kompletní
symfonické dílo
SU4090-2

Vyprávěj –
kompletní
vydání seriálu
ECT287

7

Tata Bojs
Jedna nula
SU6716-2

I. M. Jedlička:
Přípitek s vrahem
Norbert Lichý
SU6625-2

Dvořák:
Orchestrální dílo
SU4123-2

Doktor Martin
1. řada
ECT324
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Karel Kryl
Bratříčku,
zavírej vrátka
SU6287-1/2

Pavlát: Osm světel
Židovské příběhy
a pohádky
A. Goldflam,
J. Potměšil, J. Kepka
SU6631-2

Smetanovo kvarteto
Beethoven:
Kompletní smyčcové
kvartety
SU4283-2

Vladimír Merta
Vykopávky z Korintu
8594042901828

Marek Ztracený
Planeta jménem stres
SU6597-2

Povídky a příběhy
o koních
M. Táborský,
F. Kreuzmann,
S. Postlerová
SU6624-2

Ivo Kahánek
Bamberger
Symphoniker
Jakub Hrůša
Dvořák & Martinů:
Klavírní koncerty
SU4236-2

Marek Ztracený
v O2 areně 2020
MZ001

Lucie Bílá
Ta o mně
SU6529-1/2

Jan Werich
Suma sumárum
SU6495-2

Karel Burian
Kompletní nahrávky
1906–1913
SU4287-2

Omega
Testamentum
GRCD174
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