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NOVINKY

Iveta Bartošová
Knoflíky lásky / Největší hity 1984–2012
Výroční kompilace dvacítky nejproslulejších písní
Ivetě Bartošové dal osud k dispozici lidsky i umělecky turbulentní, tragicky
ukončený, ale muzikou obdivuhodně naplněný život. Tato nová kompilace ve
dvaceti skladbách přináší to nejlepší, kariéru talentované zpěvačky zvukově
dokonale ilustrující. Její spolupracovník Pavel Vaculík, hudební skladatel stojící
na samém začátku i konci jejího nahrávání, vybral snímky z téměř tří dekád let
vydávání alb a singlů, řadících zpěvačku mezi domácí elitu. Od titulního duetu
s Petrem Sepéšim až po závěrečnou slovenskou lidovou tu najdete jasné důvody velké posluchačské obliby a hvězdnosti sympatické a talentované mladé
ženy. Vaculík, ale také Karel Svoboda, Petr Hejduk, František Janeček, Michal
Penk, Ondřej Soukup, Pavel Krejča a logicky také Ladislav Štaidl nabídli silné
melodie. Textaři Eduard Pergner, Jan Krůta, Zdeněk Rytíř, Vladimír Kočandrle,
Zdeněk Borovec nebo Pavel Vrba našli ta nejvhodnější témata. Zpěvačku bohužel neprovázely jen medové dny, ale její písničky o lásce trvale oslovily mnoho
posluchaček i posluchačů, oceňujících kvalitní líbivost a výrazný pěvecký projev
v osvědčeném středoproudém repertoáru. Bylo by jí letos teprve 55 let...
Knoflíky lásky / Červenám / To mě nenapadá / Medové dny / Hej, pane
diskžokej / Léto / Tichá píseň / Málo mě zná / Víš, lásko / Útoč láskou /
Dej mi ruku / Dva roky prázdnin / Čekám svůj den / Můžeš lhát /
Tři oříšky / Vím, že jsi se mnou / Ztráta paměti / Buď chvála řádkům /
Není cesty zpátky / Láska, Bože, láska

SU6730-2

CD / FLS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 1. 4. 2021
POP

Radek Banga
Věci jinak
Radek „Gipsy“ Banga poprvé sám za sebe – intimně, otevřeně,
se silou a emocemi

SU6735-2

CD / FLT / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 16. 4. 2021
POP

Radek Banga jako frontman skupiny Gipsy.cz působí na české hudební scéně
už od třinácti let. Od té doby vydal mnoho úspěšných nahrávek, získal řadu
ocenění a vystupoval po celém světě, včetně slavného festivalu v britském
Glastonbury. Ponořený do svého osobního příběhu nyní vydává debutové popové sólové album Věci jinak i knižní memoáry (Ne)pošli to dál. Album i kniha
jsou osobní zpovědí a tematicky spolu souvisí. Novinka Věci jinak vznikala
dlouhých sedm let, bez zavedené kapely Gipsy.cz a ve vlastní produkci, kdy
navíc Radek po vzoru jedné z jeho hudebních ikon Prince natočil vše zcela sám.
Ta doba byla vyplněna hledáním správného zvuku a také žánrového zacílení.
Jako velký obdivovatel amerického soulu, rhytm´n´blues a funky 60. a 70. let
měl Radek vždycky blízko i k melodičnosti popových legend, jako byli například
Bee Gees, Earth, Wind & Fire, ale třeba i Michael Jackson či George Michael.
Radek Banga je od roku 2000 aktivním producentem a stojí za desítkami alb
od hip-hopu po tradiční popové projekty, napsal řadu hitů dalším interpretům,
včetně Karla Gotta. Díky tomu si i vybudoval svoje vlastní studio Bangatone.
V posledních letech se navíc prostřednictvím sociálních sítí spojil s několika
zahraničními producenty především z USA a naučil se na jejich seminářích
zcela jinak pracovat se zvukem. A to vše mu otevřelo ideální cestu k realizaci
vlastního písňového sólového alba. Mezi patnácti písničkami na nové desce je
i song Nepošli to dál, který vznikl právě jako inspirace chystané knihy a vyjadřuje, jak je důležité si uvědomit rodinnou zátěž a nepokračovat v ní, aby i další
generace nemusely bojovat se stejnými démony. Všechny písně na novince
vyjadřují to, co právě jejich autor prožívá – lásku, radost, ale i bolest a smutek.
Věci jinak / Nepošli to dál / Digi Dong / Placebo / Vodopády / Příště /
Dveře / Dolů padá / Nikdy to nevzdám / Pouliční dítě / Plán /
Navždy spolu / Zážitky / Sněhová vločka / See Over Me
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Fešáci
2020
Dvě nejúspěšnější alba a bonusy, zčásti poprvé na CD
Loňské kulaté albové oslavy se sice posunuly na letošek, ale výsledek rozhodně
stojí za to. Alba Fešáci 2000 (1980) a Hvězda Countryon (1990) byla kapelníkem
a kompilátorem Antonínem Kny doplněna o bonusy se vzpomínkami na bývalé
členy souboru a připomínkou, že Tomáš Linka nedávno oslavil pětasedmdesátiny. Krom jeho výtečného zpívání a hry na foukací harmoniku tu najdete také
všechny další zásadní sólové hlasy s historií Fešáků spjaté: Michal Tučný, Pavel
Brümer, Robert Moucha, Jindřich Šťáhlavský, Radek Stanka, Hana Mladá, Erika
Horká, Miloš Slezák, Jindřich Malík a samozřejmě také Petr Novotný. Velké
hity i snad méně známé písně, vždy však opatřené visačkou vysoké kvality
zpěváků, instrumentalistů, skladatelů i textařů. Mnohé z toho se na CD poprvé
a naposled objevilo před mnoha lety, něco dokonce nikdy, včetně úplné novinky Tomáše Linky s názvem Sen. Početné licence od firmy 6P, pečlivý zvukový
remastering, obal s využitím variací na ten ikonický z roku 1980, booklet plný
fotografií. Dokonalá vzpomínka i aktuální potěcha, více než 40 skladeb ze zlaté
éry původem zahraniční i domácí špičkové country muziky.
CD1 Dialog 2000 / Víš, co ti sluší (Rainy Day People) / Absolutní slepice /
Přesný čas / Hotel Zvon / Doktore, pomozte (Dear Doctor) / Zvony (The
Night They Drove Old Dixie Down) / Prodavač (The Auctioneer) / Rychlá
jízda, diskotéka, džus / Malérová píseň / Paní má se má (Rocky Mountain
High) / Co déšť by nesmyl (Nashville) / Stá píseň (Rocket to Stardom)
BONUSY Pět stromů / Písnička o cestách / Rychlík ze stanice Mládí /
Káva, chito, kofola / Phoenix (By the Time I Get to Phoenix) / Sen
CD2 Country bál (Country Side) / Komedie plná omylů (16th Avenue) /
Nevzpomínej, musíš jít (Don´t Forget Your Way Home) / Largo / Duhové
znamení (If I Needed You) / Džubox (The Last Word in Jesus Is Us) / Sedím
si a zpívám (Come Early Morning) / Always On My Mind / Nashville Skyline
Rag / Bílá místa (Grandpa / Tell Me ‘Bout the Good Old Days) / Country
(Country Lay on My Mind) / Než nám dojde kyslík / Suzy / Lady / Můj
stín splývá s tvým (I Love Only You) / Cesty domů / Mám tě rád, když spíš
(You´re the Reason God Made Oklahoma) / Mami, je to blázen (Mama,
He´s Crazy) / Půl a půl (Heart to Heart) / Balím a odcházím (You Lay
a Whole Lot of Love on Me) / Hvězda Countryon / Komedianti nestárnou
(Pancho and Lefty)

SU6712-2

2CD / MDL / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 9. 4. 2021
COUNTRY

16. CESTY DOMŮ 4:35

Zdeněk Rytíř/Petr Novotný, Jan Turek

17. MÁM TĚ RÁD, KDYŽ SPÍŠ 3:11

(You´re the Reason God Made Oklahoma)
Larry Collins, James Sanford Pinkard Jr.
Český text Petr Novotný

18. MAMI, JE TO BLÁZEN 2:53
(Mama, He´s Crazy)
Kenny O´Dell
Český text Petr Novotný

19. PŮL A PŮL 3:40

(Heart to Heart)
Emmylou Harris, Paul Kennerley

Hrají a sbory zpívají:
Český text Petr Novotný, Hana Horecká
Tomáš Linka – foukací harmonika, mandolína, perkuse
Michal Tučný – ak. kytara, banjo
20.
BALÍM
ODCHÁZÍM 2:52
Pavel Brümer – ak. kytara, A
banjo
(You
Lay a Whole Lot of Love on Me)
Karel Poláček – ak.
kytara
Jindřich Šťáhlavský
–
ak.
kytara
Hank Beach, Forest Borders
Jan Turek – housle,
foukací
perkuse
Český
textharmonika,
Zdeněk Rytíř
František Pátek – dobro, autoharfa
Robert Moucha – basa, tuba
21.
HVĚZDA
COUNTRYON
3:26
Radek Stanka – ak. kytara (14)
Emílie Petrášková Zdeněk
– zpěv (14,Rytíř/Petr
15)
Novotný
Antonín Kny – kytara, zpěv (19)
Michal Pavlík – violoncello (19)
22. KOMEDIANTI NESTÁRNOU 4:46
Jiří Mašek – baskytara, zpěv (19)
and Lefty)
Filip Kobrle – bicí(Pancho
(19)
Radek Vaňkát – dobro
John(19)
Townes Van Zandt
j. h. Zdenek MertaČeský
– klávesy
4, 8,Turek,
11) Hana Horecká
text(1,Jan
Vladimír Žižka – bicí nástroje (3, 4, 6–8, 11, 12, 17)
Velkopopovická Kozlovka, řídí Eduard Hrubeš (10)
1990 Umělecká
agentura
6P s.r.o.
Orchestr Čs.℗televize,
řídí Václav
Zahradník
(16,(1–
17)22)
Na základě
firmy Umělecká
agentura 6P s.r.o.
Smyčcový orchestr,
řídílicence
Milan Krejčík
(4, 5)

foto © Petr Berounský

booklet FINAL.indd 9
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Sólo zpěv:
Pavel Brümer (1, 2, 4, 6, 11, 12, 16, 17, 21, 22)
Hana Mladá (1, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19)
Erika Horká (3, 5, 18)
Miloš Slezák (5, 7, 15, 22)
Jindřich Malík (6, 8, 14, 16, 20)
Hrají a sbory zpívají:
Antonín Kny – ak. a el. kytara, Miloš Slezák – steelkytara, banjo
Jan Turek – housle, foukací harmonika
František Pátek – dobro, autoharfa
Josef Mladý – basa, bicí automat, smyčce
Jindřich Malík – ak. kytara (8)
Lev Alexandrovič Rybalkin – klávesy (8, 12, 14, 19, 20, 21)
Milan Marek – mandolína (9)
Natočeno ve Studiu W, červen a červenec 1990
Výběr písní z původního 2LP Hvězda Countryon/Fešáci 19851990, X1 0001-1 312, vydaného firmou 6P-Petr Novotný s.r.o.
v roce 1990

8.3.2021 14:28:43
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Rangers
The Rangers (+ bonusy)
Reedice legendárního debutového alba z roku 1969
Ještě se směli jmenovat The Rangers a na prvním LP dokonale zužitkovali
to nejlepší, co od roku 1967 společně vytvořili. Začínali na žánrové Portě, ale
jejich melodicky mimořádně chytlavé a skvělými vokály prezentované písničky
na pomezí folku, country a popu se staly velkými hity pro mnohem širší okruh
posluchačů. Základní albová dvanáctka, nyní přenesená na nový vinyl, je toho
důkazem, hned 15 CD bonusů tu skutečnost skvěle doplňuje. Country expert –
a moderátor raných vystoupení Rangers – Mirek Černý tam vybral singlové, ale
také koncertní nahrávky. S původní zpěvačkou Jarkou Hadrabovou či hostujícím
Michalem Tučným, ale především s nejdůležitější kapelovou sestavou Antonín
Hájek, Milan Dufek, Miroslav Řihošek, Radek Tomášek, Jan Vančura a Jiří
Veisser. Je to záplava pozitivní muziky se stylově přesnými texty, kompetentními instrumentálními výkony a báječnými vícehlasy. Americká lidová východiska
dostala slušivý domácí kabát, albově výlučně převzatý repertoár byl v bonusech
náznakově doplněn později zásadní vlastní tvorbou již Plavců. Báječné, zvukově
ošetřené a v bookletu vzpomínkami doplněné poslouchání.

SU6728-2

CD / FLS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 30. 4. 2021

SU6728-1

LP / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 30. 4. 2021
COUNTRY

CD/LP Ta zem je tvá zem (This Land Is Your Land) / Malé baby (Tippy
Toeing) / Oh, Shenandoah / Pojď ven (Stamp out Loneliness) / Zvedněte
kotvy (Sloop John B.) / Balíček karet (The Deck of Cards) / Jehly, špičky,
sochory a kůly (Silver Threads and Golden Needles) / Neplač malá (Don´t
Cry, Suzanne) / Sing – sing (Going Back to Bowling Green) / Třícentová
opera (The Three Cent Opera) / Smutný psaní (A Letter Edged in Black) /
Plavci (Swimmer)
CD BONUSY Dálka volá (Darling Corey) / Whispering Pines /
Colorado / Tulák (Frogg No. 2) / Cottonfields / Žlutý pták (Isa Lei) /
Hřbitovní kvítí (Plaisir d´amour) / Král silnic (King of the Road) / Kdo má
právo (Aleluya) / Kingston Town (Jamaica Farewell) / 900 mil (900 Miles) /
Poslední večeře / Otec a syn / Nápis křídou (I’ll Never Find Another You) /
O. K. (The Great Snowman)

Big Beat Line 1965–1968
Slavné bigbítové písně, tentokrát znovu na vinylu
Stejnojmenné úspěšné 2CD dalo vzniknout novému LP výběru toho nejlepšího.
Celkem 16 skladeb zachycuje oficiálně natočenou a vydanou první vývojovou
fázi československého big beatu. Najdete tu domácí kytarovou instrumentálku
ve stylu Shadows i zvukový dokument o cestě Olympiku od jen doprovodné
kapely sólových zpěváků k soudržné partě ve stylu Mersey. Uslyšíte zajímavé
vokální a žánrové proměny Matadors, Mefista i Flamenga. Petr Novák tu zpívá
první velký hit, jeho jmenovec Pavel a Karel Černoch zase prokazují výtečné
hlasy ve službách songů popovějších, ale kultovních. Výjimečnost potvrzují bratislavští Soulmeni i brněnští sourozenci Ulrychovi. Zásadním hitem, pro mnohé
představujícím prototyp velkého rozhlasového průlomu mladé elektrifikované
muziky, přispěl Crystal. Kouzelně prostý dobový zvuk dostal aktuální remasterovací osvěžení. Obal graficky sleduje osvědčenou CD linii. Vnitřní sáček
přináší povídání a fotografie významných muzikantů ze začátků domácího big
beatu, směřujících k zásadnímu postavení v naší populární hudbě nejen 60. let.
Nezbytnost pro pamětníky i výzva pro současné retro příznivce!
Monika / Roll over Beethoven / Měsíc / Dej mi víc své lásky / Let´s Make
a Summer / Tenhle kluk (Just One Look) / Keep on Running / Sen / Návrat
Gemini / Snad jednou ti dám / Malej zvon, co mám / I Think It´s Gonna
Work out Fine / Povídej / Zavraždil jsem lásku / Vyznání / Ona se brání
K DISPOZICI I NA CD

SU6729-1

LP / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 30. 4. 2021
ROCK

Big Beat Line 1965–1968
SU6357-2
2CD / BGS / DPH 21 %
VYŠLO 2017
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Pavel Taussig: Vlasta Burian / Život za smích
Radúz Mácha
Četba z knihy významného filmového historika o mimořádném životě krále
komiků, doplněná autentickými nahrávkami Burianových výstupů
Kniha filmového historika, publicisty, scénáristy a pedagoga Pavla Taussiga
o divadelní a filmové hvězdě první republiky se věnuje nejen období vrcholné
slávy Vlasty Buriana, ale i jeho krutému pádu z výšin po roce 1945, kdy zostuzený a zatracovaný bývalý král komiků působil jako pomocná síla na krkonošské boudě. Pavel Taussig pracuje s řadou dopisů pamětníků nejen tohoto poválečného zavržení. Citované dopisy a vzpomínky přinášejí také nové poznatky
o chování a činnosti Vlasty Buriana za okupace. V audioknize čtou ony dopisy
Václav Jílek a Vladana Brouková, životem hrdiny jeviště, filmového plátna,
a nakonec trestance nás provází Radúz Mácha. V bonusové části nahrávky
si můžeme poslechnout 46 výstupů, písní a skečů Vlasty Buriana tak, jak
zůstaly zachovány na gramodeskách z let 1923 až 1957. Unikátně máme příležitost sami vychutnat vulkanickou činorodost komika let třicátých a porovnat
ji se zlomeným zrazeným umělcem let padesátých.
Čtou: Radúz Mácha, Václav Jílek, Vladana Brouková
Celkový čas: 6 hod. 52 min.

SU6636-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 % / VYCHÁZÍ: 1. 4. 2021
MLUVENÉ SLOVO

Stanislav Lem: Astronauti
Martin Růžek, Vladimír Ráž, Otakar Brousek,
Vladimír Brabec ad.
Remasterovaná nahrávka dramatizace slavného vědecko-fantastického
románu. Poprvé na CD a v digitálním formátu.
Dobrodružný příběh mezinárodní vesmírné výpravy na Venuši. Skupina vědců
je vyslána ze Země, aby se pokusila navázat kontakt s obyvateli planety.
Po přistání však objevuje jen trosky vyspělé civilizace zničené jadernou válkou.
V postapokalyptickém světě číhá na astronauty řada nebezpečných situací
a na konci jejich mise odhalují nečekané zjištění. V původní české dramatizaci
z roku 1973 účinkuje plejáda známých českých herců. Ve své době byl zvukový
design nahrávky vysoce novátorský, což z ní učinilo kultovní zvukový záznam
pro celou generaci posluchačů. Knižní předloha polského autora Stanisława
Lema patří do zlatého fondu světové sci-fi.
Účinkují: Martin Růžek, Vladimír Ráž, Otakar Brousek, Vladimír Brabec,
Josef Langmiler, Čestmír Řanda, Milan Mach, Bohumil Švarc, Zdeněk Ornest
a Oldřich Unger
Celkový čas: 45 min.

SU6623-2

CD / AK-MDL / DPH 10 % / VYCHÁZÍ: 16. 4. 2021
MLUVENÉ SLOVO
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25 strašidelných pověstí / Jan Kanyza
25 známých českých strašidel představuje audiokniha pověstí určených
malým i velkým posluchačům
Herec Jan Kanyza vypráví příběhy z různých míst Čech i Moravy plné strašidel
a nadpřirozených bytostí. Bílá paní, bezhlavý rytíř, vodník, bludičky, čert,
divoženky, vlkodlak a řada dalších tajemných postav vystupuje ve strašidelných
pověstech. Posluchači se díky poutavému, napínavému a přístupnému zpracování vybraných bájí a legend Adolfa Weniga, Josefa Pavla a dalších autorů
mají možnost seznámit s magickými přízraky a také pověrami, které děsily naše
předky. Strašidelné pověsti ze staré Prahy, Šumavy, Vysočiny, českých a moravských měst i hradů v excelentním podání. Herec Jan Kanyza je považován za
jednoho z nejcharismatičtějších českých herců a jeho výrazný a charakteristický
hlas se skvěle hodí pro interpretaci historických textů.
Autoři pověstí: Adolf Wenig, Josef Pavel, V. V. Tomek

SU6626-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 % / VYCHÁZÍ: 9. 4. 2021

Bezhlavý rytíř (Praha) / Bílá paní (Rožmberk) / O vodníkovi (Budějovicko) /
Ukrutná panna lichnická (Železné hory) / Vlkodlak (Chrudimsko) /
O kostlivci s holí v ruce (Praha) / Valdštejnův duch (Cheb) / O hejkalech
(Pelhřimovsko) / Bludný kořen (Prachaticko) / O králi skřítků (Haná) /
Bludičky (Pošumaví) / O raráškovi (Zbiroh) / Kat Mydlář (Praha) /
O zvonovém lese (Haná) / Obří sídlo (Šumava) / O černokněžníkovi
(Jilemnice) / Klekáníček (Plasy) / O nezranitelném fextovi (Orlické hory) /
Ohnivý krocan (Berounsko) / O můře (Uherskobrodsko) /
Golem (Praha) / Hastrman a hastrmanka (Šumava) / O Čertově skále
(Křivoklátsko) / Divoženky (Vysočina) / Černý myslivec (Kokořín)
Celkový čas: 2 hod. 59 min.

MLUVENÉ SLOVO
PŘIPOMÍNÁME

33 pověstí o hradech a zámcích / Jan Kanyza
SU6471-2
CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %
VYŠLO 2019

O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách
Pavel Zedníček
Sedmero pohádek o mašinkách vypráví Pavel Zedníček
Nová nahrávka pohádek o mašinkách, vláčcích, lokomotivách a všech věcech,
které se dějí na železnici. Pavel Zedníček je protagonistou úspěšné a oblíbené
audioknihy Pohádky o mašinkách, která zdařile adaptovala pět příběhů ze stejnojmenné knížky Pavla Naumana. Po čtvrtstoletí se herec vrátil do nahrávacího
studia, aby načetl čtyři další pohádky od téhož spisovatele a přidal k nim trojici
nových od dalších českých autorů. Ve spojení s původní hudbou a řadou zvukových efektů jistě zaujmou nejen děti.
Autoři pohádek: Pavel Nauman, Radek Adamec, Jiří Kahoun, Alan Piskač
O pyšné lokomotivě / Pohádka o zcela maličké lokomotivě / Jak jela
lokomotiva pro brambory / O neposlušné mašince / Mazutka / Hádalka /
O dvou mašinkách
Celkový čas: 1 hod. 37 min.
PŘIPOMÍNÁME

Pavel Nauman: Pohádky o mašinkách / Pavel Zedníček

SU6627-2

CD-MP3 / AK-MDS / DPH 10 % / VYCHÁZÍ: 16. 4. 2021
MLUVENÉ SLOVO

SU6442-2
CD-MP3 / AK-MDS / DPH 10 %
VYŠLO 2017

NOVINKY
NOVINKY / VÝROČÍ
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jistebnický
kancionál

s

sound of the bohemian pre-reformation

tiburtina ensemble
barbora kabátková

Jistebnický kancionál
Duchovní hudba české předreformace
Tiburtina Ensemble
Tiburtina Ensemble svými hlasy rozezněl unikátní český rukopis z 15. století
Když roku 1872 student Leopold Katz na půdě fary v jihočeské Jistebnici objevil
starobylý rukopis s českými zpěvy, asi úplně netušil, jakou cennost drží v rukou.
Dnes si s Jistebnickým kancionálem většinou vybavíme husitský chorál Ktož
jsú boží bojovníci (celý svět zná tento nápěv ze Smetanových symfonických
básní Tábor a Blaník z cyklu Má vlast). Ve skutečnosti je však rukopis především
knihou s liturgickými zpěvy v češtině pro mši i pro modlitbu hodinkového
officia. Zřejmým cílem odvážného projektu bylo zpřístupnění liturgie širokému
okruhu věřících v jejich vlastním jazyce. Tvůrci se především snažili převést
latinské chorální zpěvy do českého jazyka, ale nezřídka se pustili i do tvorby
vlastních nápěvů. Velmi cenný je mj. zápis velikonoční liturgie, který nám díky
podrobným instrukcím dává nahlédnout do husitské bohoslužebné praxe.
Kolem jistebnického rukopisu je stále řada nezodpovězených otázek
a záhad. Předkládaná nahrávka mezinárodně renomovaného souboru Tiburtina
Ensemble však v podání průzračných ženských hlasů poodkrývá závoj tajemství
a zprostředkovává krásu zpěvů samotných. „Jak krásně zněly mé oblíbené latinské chorální kusy ve staročeštině!“ vyznává se Barbora Kabátková. „Jistebnický
kancionál byl pro mě objevem a věřím, že jím bude i pro posluchače.“
České liturgické zpěvy pro mši a modlitbu hodinkového officia z prostředí
pražské univerzity na počátku 15. století. Rukopis obsahuje jak latinský
chorál převedený do češtiny, tak původní hudební tvorbu na české texty.

SU4291-2

CD / FLTS / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 23. 4. 2021
VÁŽNÁ HUDBA

Tiburtina Ensemble: Ivana Bilej Brouková, Hana Blažíková, Tereza Böhmová,
Daniela Čermáková, Anna Chadimová Havlíková, Barbora Kabátková, Kamila
Mazalová, Renata Zafková. Umělecká vedoucí Barbora Kabátková

VÝROČÍ

V průběhu měsíce dubna a na začátku května oslaví některé naše slavné umělkyně významné životní jubileum. Všechny patří ke špičce ve svém
oboru a všechny spojuje dlouholetá spolupráce s vydavatelstvím Supraphon. Při této příležitosti připomínáme jejich aktuálně dostupné tituly.

Dagmar Pecková
Dagmar Pecková je renomovaná operní a koncertní pěvkyně. Studovala na Státní konzervatoři v Praze a po
angažmá v Sächsische Staatsoper v Drážďanech byla několik let členkou Staatsoper v Berlíně. Během své
úspěšné profesionální kariéry se představila na světových operních a koncertních scénách a prestižních
hudebních festivalech. Intenzivně se věnuje také vlastním koncertním projektům. V roce 2017 založila
ve svém rodišti Hudební festival Zlatá Pecka.

foto © Martin Kubica

KAT. ČÍSLO

ČÁROVÝ KÓD

INTERPRET

TITUL

FORMÁT

KATEGORIE

SU3758-2

099925375829

Pecková Dagmar

Best Arias

CD

MDS

SU3437-2

099925343729

Pecková Dagmar

Dvořák: Písňový recitál

CD

MDT

SU4181-2

099925418120

Pecková Dagmar

Hříšnice

CD

FLTS

SU4242-2

099925424220

Pecková Dagmar, Samek Richard, Altrichter Petr

Mahler: Píseň o zemi

CD

FLTS

112217-2

099925221720

Pecková Dagmar, PKF, Bělohlávek Jiří

Mozart: Árie z Mozartových oper

CD

MDS

SU4171-2

099925417123

Pecková Dagmar, PKF, Bělohlávek Jiří

Sny / Wagner, Mahler, Brahms, Berio

2CD

BGL

SU6569-2

099925656928

Pecková Dagmar, Král Darek

The Magical Gallery

CD

FLTS

SU4226-2

099925422622

Pecková Dagmar

Wanted / Písně Kurta Weilla

CD

FLTS
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VÝROČÍ

Eva Urbanová
Eva Urbanová patří k hvězdám Národního divadla v Praze. Díky fascinujícímu jevištnímu výrazu a zvučnému
hlasu se stala první dámou české operní scény. Vystupovala na světových scénách včetně Metropolitní
opery v New Yorku a spolupracuje s významnými osobnostmi a hudebníky. Je označována za nejlepší
českou Libuši, je držitelkou titulu Rytíře řádu umění a literatury Francie a Medaile za zásluhy o stát
v oblasti umění. V roce 2022 oslaví Eva Urbanová 35 let svého uměleckého působení.

foto archiv
KAT. ČÍSLO

ČÁROVÝ KÓD

INTERPRET

TITUL

FORMÁT

KATEGORIE

SU3935-2

099925393526

Urbanová Eva

Best of (árie z oper Aida, Don Carlos, Síla osudu, Tosca, Turandot, Její pastorkyně, Libuše atd.)

CD

MDS

SU4073-2

099925407322

Urbanová Eva

Dvě tváře. Nejslavnější operní árie / záznam z koncertu - rock - pop - muzikál

2CD

MDS

SU3555-2

099925355524

Urbanová Eva

Slavné české operní duety

CD

MDS

Lucie Bílá
Lucie Bílá je zpěvačka, herečka, producentka, spolumajitelka Divadla Lucie Bílé a majitelka kulturního
domu Formanka. V současné době jedna z nejpopulárnějších pop-star a muzikálová hvězda v České
republice. Získala 20× Českého slavíka, 12× Slavíka absolutního, 13× cenu Tý Tý, 3× získala cenu Grammy,
3× cenu Hudební akademie, 13× cenu Anděl a zvláštní cenu Anděl za zpěvačku 20letí a cenu Anděl
za zpěvačku 25letí. V roce 2000 se pak stala držitelkou Ceny Thálie v oboru muzikál.

foto © Lenka Hatašová
KAT. ČÍSLO

ČÁROVÝ KÓD

INTERPRET

TITUL

FORMÁT

KATEGORIE

SU6266-2

099925626624

Bílá Lucie

Hana

CD

FLTS1

SU6060-2

099925606022

Bílá Lucie

Modi

CD

FLTS1

SU6247-2

099925624729

Bílá Lucie

Recitál

CD

FLTS

SU6529-2

099925652920

Bílá Lucie

Ta o mně

CD

FLTS2B

Jiřina Bohdalová
Jiřina Bohdalová vystudovala DAMU. Kariéru zahájila u Jana Wericha v divadle ABC a posléze v Městských
divadlech pražských. Od roku 1967 byla členkou Divadla na Vinohradech. Účinkovala v desítkách filmů
a seriálů, natočila řadu televizních inscenací, které i s odstupem času patří k tomu nejlepšímu z české
televizní zábavy. Je vynikající vypravěčkou pohádek a televizních večerníčků. S vydavatelstvím Supraphon
začala spolupracovat od roku 1970, kdy nahrála první gramofonovou desku.

foto © Martin Kubica
KAT. ČÍSLO

ČÁROVÝ KÓD

INTERPRET

TITUL

FORMÁT

KATEGORIE

SU5238-2

099925523824

Bohdalová Jiřina

Čtvrtek: Jak Křemílek a Vochomůrka hospodařili

CD

AK-BGT

SU5239-2

099925523923

Bohdalová Jiřina

Čtvrtek: Jak si Křemílek a Vochomůrka věděli se vším rady

CD

AK-BGT

SU5918-2

099925591823

Bohdalová Jiřina

Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky

3CD

AK-BGS

SU5757-2

099925575724

Bohdalová Jiřina, Höger Karel, Cupák Eduard, Dvořák Josef ad.

Čtvrtek: To nejlepší pro nejmenší

CD

AK-MDS

SU6134-2

099925613426

Bohdalová Jiřina

Kincl: Rákosníček

4CD

AK-BGL2A

SU5745-2

099925574529

Bohdalová Jiřina

Rákosníček / Nejhezčí pohádky od rybníka Brčálníku

CD

AK-BGS

SU5445-2

099925544522

Bohdalová Jiřina, Dvořák Josef, Eben Marek, Vydra Václav ad.

Večerníčkovy pohádky do ouška

CD

AK-BGT

NOVINKY
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Hlava medúzy
ECT369

2DVD / MDS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 1. 4. 2021
FILM / SERIÁL / TV

Sehraný tým brněnské mordparty v čele s cílevědomou, precizní i intuitivní šéfkou Karin, její
pravou rukou pragmatickým kriminalistou Davidem a dalšími zkušenými kolegy vyšetřuje
vraždy spáchané v jihomoravské metropoli a jejím okolí. Během pátrání kriminalisté rozplétají složité případy inspirované skutečnými zločiny, odhalují křivdy i tajemství minulosti.
Skryté titulky pro neslyšící / Zvukový popis pro zrakově postižené / 7 hod. 44 min.

Mlsné medvědí příběhy
ECT370

DVD / MDS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3/2021
FILM / SERIÁL / TV

Animovaný večerníček o dvou věčně hladových medvědech a jejich veselých dobrodružstvích. Dva medvědí kamarádi Nedvěd a Miška, jeden velký a druhý mrňousek, jsou nesmírně vynalézaví – obzvlášť když jde o to, jak se dostat k něčemu dobrému na zub. Mnohdy
se ale stane, že i ten nejlepší plán nevyjde podle jejich představ, a to je pak v medvědím
životě všechno vzhůru nohama. Ale je ještě něco, co mají oba raději než dobré jídlo –
a to jeden druhého.
Skryté titulky pro neslyšící / Zvukový popis pro zrakově postižené / 3 hod. 2 min.

Priessnitz / Potichu?
MAM063-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3/2021

Reedice alba jesenické kapely Priessnitz z roku 1997. Pátá a zároveň poslední deska vydaná
na labelu Indies Records je vlastně výběr největších hitů skupiny, nyní znovu nahraných
v akustičtějších verzích „skoro unplugged“. CD má nový digisleeve obal s obrázkem
Jaromíra 99 a obsahuje písničky z dnes již nesehnatelných alb vydaných u firmy Legend,
které ožívají v nových aranžích. Nechybí ani tehdejší dvě novinky.

ROCK

Iva Bittová / Čikori
MAM150-1

LP / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 23. 4. 2021
ALTERNATIVA

Album Čikori plynule navazuje na legendární 2LP Bílé inferno. Jsou pod ním podepsaná stejná
jména – Vladimír Václavek, trumpetista Václav Kučera, kontrabasista Jaromír Honzák a také
bubeník Miloš Dvořáček. Ani jediný tón tu není navíc a hudebními nápady se vskutku nešetří.
Vše umocňuje průzračný zvuk, energické gradace i v těch nejjemnějších pasážích a úžasný
uhrančivý hlas Ivy Bittové – šestý nástroj, nad jehož rozsahy, polohami, zabarveními a deformacemi zůstává rozum stát v němém úžasu. Vzácně vyrovnaná deska, kde perfektní zvládnutí
nástrojů je povinnost, snáší i ta nejpřísnější měřítka, přes laťku nastavenou Bílým Infernem se
Čikori přehupují s nevídanou lehkostí. Album původně vyšlo v roce 2001 a na LP vychází vůbec
poprvé.

ZVA 12-28 Band / Hrubá múka
MAM269-2

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3/2021
BLUESROCK

Reedice CD prvního alba zvolenské kapely z roku 2005 obsahuje šest skladeb navíc.
Jedná se o čtyři autorské písně z živé nahrávky ze Staré pekárny z roku 2002 a dvě písně
z projektů A tribute Oldřich Janota a Vladimír Mišík. Tradice navlečená do hávu moderního
elektro-akustického blues s prvky funky a shuffle & boogie, s autentickými slovenskými
texty, s nezaměnitelným zpěvem kytaristy Noro Červenáka, s velmi dobrými instrumentalisty
a výraznou harmonikou Borisa Čiampora katapultuje tuto kapelu do evropské třídy. Příjemně syrový zvuk z analogového záznamu zlínského studia V Ivo Viktorina a málokdy vídaná
porce feelingu již pouze podtrhuje toto nevšední album současně znějícího blues.

Zapomělsem / Měsíc ve váze
MAM869-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 26. 4. 2021
FOLK

Alternativně folkový projekt Zapomělsem Aleše Macenauera přichází se svým druhým albem
Měsíc ve váze. Zapomělsem je stesk jesenických sudet. Písničkářství kombinující folkové kořeny a výrazné poetické texty s experimentálními přístupy. Pod bouří akustických kytar proudí zamlžená elektronika, nad kterou se vznáší Macenauerův zastřený hlas se svou typickou
obrazy vyvolávající poetikou. Na albu se podíleli také Zdeněk Jurčík (Priessnitz, Kafka Band
atd.), Lucie Krpalová (Prune), Tadeáš Polák (Severní nástupiště), Lukáš Morávek (Priessnitz).
O finální mix a master písně se postaral Ondřej Ježek.
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Psí vojáci / Brutální lyrika
MAM023-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2. 4. 2021

MAM023-1

2LP / FLT8 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 2. 4. 2021

Legendární studiové album pražské hudební skupiny Psí vojáci Brutální lyrika obsahuje
deset skladeb s texty Filipa Topola z let 1994–1995. Deska byla nahrána v červnu a červenci
1995 v brněnském studiu Audio Line a téhož roku vyšla na CD a MC. Hudební a zvukovou
režii měli na starosti Roman Jež a Vladimír Holek. Připravovaná reedice na 2LP bude obsahovat i dva bonusy. Jedná se o dvě písně (Kruhy a Brutální lyrika), které natočil Filip Topol
s Agon Orchestra. Ponurý přírodní obraz na obalu alba napovídá, že hudba, ač rockově divoká, není v žádném případě rozjuchaná. Skladatel, textař, klavírista a zpěvák Filip Topol hraje
na albu na piano, zdatně mu sekundují bicí Davida Skály a basová kytara Luďka Horkého.
Dále je zde hodně slyšet altsaxofon Jiřího Jelínka, to vše v produkci Pavly Švédové.
CD a 2LP obsahuje přes hodinu a patnáct minut neveselé, nespoutané hudby s romantickým nádechem, s výbornými texty rozervaného básníka Filipa Topola, jehož projev se
pohybuje někde mezi zpěvem a expresivní recitací. A všechno je samozřejmě jako vždycky
na míle vzdálené hudbě komerčních rádií. Hudba Psích vojáků je prostě psívojákovská.

UNDERGROUND

Kolektivní Halucinace / Realita
2664564-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3/2021
ALTERNATIVA

Trio Kolektivní Halucinace vydává autentickou nahrávku o labyrintu současnosti. Třetí řadové
album nu-folkových alternativců pojmenované Reality pojednává o kulisách dnešní zvláštní
doby. Všech deset skladeb na albu staví na silné melodii a klasickém písničkářství. Zároveň
písně kapela opentlila skvělými texty, jejichž zvukový kabát se od prvního do posledního
tracku mění od akustické balady přes ambientní nálady až k experimentální elektronice.
Oproti předchozí desce Kosti je na první poslech jasný rozdíl ve zvuku. Velký prostor dostává syntezátor MicroKorg. Akustické se proplétá s elektronickým a zásluhou citlivého ucha
producenta Tomáše Neuwertha podporuje sdělení textů.

Zuby nehty / Srdce ven
2664565-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 23. 4. 2021
PUNK

Zuby nehty vydávají po šesti letech své šesté CD Srdce ven. Obsahuje třináct nových písní.
Jak už je zubonehtím zvykem, každá hudebnice nějakou píseň složila a taky si ji zpívá. Takže
je to barevné, živé a tepající. Obal krásně ztvárnil Golda z kapely Znouzectnost a ke každé
písničce nakreslil poutavý obrázek. Album se nahrávalo ve studiu Jámor pod taktovkou
Ondry Ježka, který vše nahrával, smíchal, produkoval a také si někde zahrál na kytaru nebo
basový syntezátor. Album obsahuje i nepostradatelnou, již sedmou píseň do série PANÍ, ale
také píseň Braní s textem Jana Skácela věnovanou Romku Hanzlíkovi.

Martin Hrubý / Lucerna v moři
444

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 9. 4. 2021
POP

Jde o žánrově velmi pestrou sbírku písní plných poezie a lidských příběhů, které jsou česky
vyzpívány v rytmech světového folku, popu, rocku, reggae, swingu, čači, sonu, tanga, džajvu
i valčíku. K vydání připravil, písně složil a nazpíval Martin Hrubý. Autorem či spoluautorem
většiny písňových textů je Vojtěch Probst. Hudebním producentem je Yarda Helešic. Album
nahrála kapela Martina Hrubého ve složení Yarda Helešic, Josef Štěpánek, Jan Steinsdörfer,
Jakub Vejnar a David Landštof, hostují Barbora Šedivá, Bharata Rajnošek, Karel Mařík, Karel
Holas, Štěpán Janoušek, Petr Ševčík, Jiří Částka a Tomáš Mouřenec.

Tomáš Suchý / Záchytný bod
G211812

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3/2021
FOLK

První sólové album Tomáše Suchého Záchytný bod nabízí třináct písní, které mají společný
leitmotiv. Nenápadným a nepatetickým způsobem popisují bezpečný přístav, kam se vždycky můžete vrátit, bod, kterého se pevně zachytíte, místo, kde se – s Dylanem řečeno – ukryjete před bouří. Hudební produkce alba Tomáše Suchého se ujal kytarista Josef Štěpánek,
který svolal do studia 3bees záviděníhodnou superskupinu: klávesistu Jana Steinsdörfera,
baskytaristu Jana Lstibůrka a bubeníka Martina Nováka. Na desce se podílí řada hostů, zpěvačka Marie Puttnerová, perkusista Miloš Vacík a mnoho dalších kamarádů. Obal vytvořila
osvědčená dvojice Karel Haloun a Luděk Kubík.

NOVINKY
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Štístko a Poupěnka / Bylo, nebylo...
SPD212001

DVD / FLT3 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3/2021
FILM / SERIÁL / TV

Broučkové, natočili jsme pro vás nový film Bylo, nebylo…, ve kterém naleznete 12 úžasných
písniček! Ukážeme vám náš nový domeček, kde zažijeme spoustu dobrodružství. Zazpíváme
si písničky pro nejmenší, naučíme se počítat a ukážeme si hudební nástroje. Samozřejmě
zavítáme i do říše pohádek a navštíví nás i naši kamarádi ze Slovenska. Seznámíme se
s domácím skřítkem a naučíme se, jak se starat o zoubky. Nezapomeneme si ani zacvičit
a zatančit. A taky si společně pořádně zadupeme! Doufáme, že se vám náš nový film bude
líbit! Vaši Štístko a Poupěnka

Václav Trojan: Sen noci svatojánské. Hudba z loutkového
filmu Jiřího Trnky / Petr Štěpánek, SOČR, DPSČR, Jan Kučera
CR1090-2

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3/2021
VÁŽNÁ HUDBA

Unikátní nahrávka vznikla u příležitosti obnovené premiéry světově proslulého a mnoha
cenami ověnčeného loutkového filmu fenomenálního malíře, sochaře a režiséra Jiřího Trnky
Sen noci svatojánské s živým doprovodem Symfonického orchestru a Dětského pěveckého
sboru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Jana Kučery. Nedílnou součástí je také
role vypravěče, které se ujal herec Petr Štěpánek. Poetický Kainarův text na motivy slavné
klasiky Williama Shakespeara umocňuje kouzelnou atmosféru celého díla a dodává hudbě
jasné obrysy. Mluvené slovo se zde dokonale propojuje s nádhernou hudbou, a dodává tak
nesmrtelnému a stále svěžímu Trnkovu mistrovskému dílu další okouzlující dimenzi.

Prague Spring Festival Gold Edition Vol. II
CR1095-2

2CD / BGT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3/2021

V druhém výběru vynikajících nahrávek z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu
Pražské jaro setrváme v počátečních desetiletích jeho historie. Z té doby existuje řada záznamů z koncertů význačných světových umělců, jejichž úroveň neztratila ani po letech svou
aktuálnost. Oba snímky, jež každé z obou CD otevírají, zachycují události pro festival a celý
tehdejší český hudební život zcela mimořádné.

VÁŽNÁ HUDBA

David Herbert Lawrence: Milenec lady Chatterleyové
Petra Bučková, Jiří Dvořák
CR1101-2

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

Příběh nerovné živočišné lásky v jednom z nejskandálnějších románů dvacátého století.
Slavný milostný román anglického spisovatele a mystika Davida Herberta Lawrence, který
chtěl bořit společenské, erotické i literární konvence. Premiéra četby proběhla na Českém
rozhlase Vltava v lednu 2021.
Nezkrácená verze / 5 hod. 40 min.

Vlastimil Vondruška: Křišťálový klíč IV. Hejnické pastorále
Miroslav Táborský, Saša Rašilov, Dana Černá
TYM631-0

2CD-MP3 / AK-MDT
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 12. 4. 2021
MLUVENÉ SLOVO

Čtyřdílná sklářská kronika vrcholí válkami o rakouské dědictví. Vypráví o osudech severo
českého podnikatelského rodu Heřmanů od konce 17. století až do zrušení nevolnictví
na sklonku 18. století. Sklářství začíná upadat, ale členům rodu Heřmanů se otevírají
nové možnosti podnikání…
Nezkrácená verze

Vlastimil Vondruška: Vládcové ostatků I. / Pavel Soukup
TYM474-0

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

Další příběhy Martina ze Stvolna, odehrávající se v polovině 14. století, zavedou českého rytíře
a obchodníka s ostatky svatých opět za hranice Českého království. Inkvizice zajala jeho milou
Johanku a stopy vedou do papežského Avignonu. Audiokniha obsahuje první část třetího dílu
dobrodružné série ze slavných dob Českého království.
Nezkrácená verze / 8 hod. 30 min.
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V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

David Walliams: Něfo / Jiří Lábus
TYM513-0

CD-MP3 / AK-FLTS1
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 2. 4. 2021

Myrta Mírná má všechno, na co si vzpomene. Když vyrukuje se svým dalším přáním, má
to malý háček. Nikdo neví, co to je. Další k popukání zábavný, poněkud tajuplný příběh
o neuvěřitelně laskavých rodičích a jejich děsivě příšerné dceři napsal fenomenální
David Walliams a načetl nepřekonatelný Jiří Lábus.
Nezkrácená verze / 2 hod. 27 min.

MLUVENÉ SLOVO

Robert Louis Stevenson: Ostrov pokladů / Zbyšek Horák
TYM533-0

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

Legendární příběh putování Jima Hawkinse za pokladem pirátů. Jenže Jim není jediný,
kdo chce poklad získat. A ten někdo se neštítí absolutně ničeho! Klasický pirátský
příběh pro děti a mládež s pokladem zakopaným na neznámém ostrově byl mnohokrát
zfilmován, upraven pro rozhlas i divadlo a motivy z něj se nacházejí i v dílech jiných
autorů. Poprvé vyšel v roce 1883 a stal se nejpopulárnějším dílem svého autora.
Nezkrácená verze / 7 hod. 19 min.

MLUVENÉ SLOVO

Selma Lagerlöfová: Podivuhodná cesta
Nilse Holgerssona Švédskem / Saša Rašilov
TYM534-0

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

Budete chtít popadnout mapu a projít si Nilsovu cestu. Pohádkový příběh o hluboké
proměně malého Nilse, který na cestě za svým napravením zažije plno dobrodružství.
Poslechněte si příběh o tom, že někdy musíme překonat sami sebe, abychom byli
lepšími lidmi. O tom, že nejdůležitější, co se v životě můžeme naučit, je schopnost
pomoci druhým, přátelství, láska a vztah ke zvířatům a přírodě.
Nezkrácená verze / 3 hod. 31 min.

George Orwell: Farma zvířat / Petr Čtvrtníček
TYM535-0

CD-MP3 / AK-FLTS1
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 5. 4. 2021
MLUVENÉ SLOVO

Satirická novela líčí vzpouru zvířat, která vyženou majitele farmy a začnou si vládnout
sama. Zprvu ušlechtilé, idealistické myšlenky o rovnosti, svobodě a blahobytu záhy berou za své a jejich místo postupně zaujme propaganda, nesvoboda a totalitní diktatura.
Bajka, která byla dokončena v roce 1944, se s odstupem času stala kultovním dílem,
které nastavuje zrcadlo všem podobám diktatury.
Nezkrácená verze / 3 hod. 38 min.

Bohumil Hrabal: Slavnosti sněženek / Pavel Soukup
TYM603-0

CD-MP3 / AK-FLTS3
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 5. 4. 2021
MLUVENÉ SLOVO

Povídkový soubor z pera jednoho z nejosobitějších českých spisovatelů, který se stal
předlohou pro stejnojmenný kultovní film Jiřího Menzela z roku 1983. Autor nás zavádí
do půvabné polabské krajiny kolem chatové osady v Kersku, kde od poloviny šedesátých let trávil svůj volný čas. Většina literárních postav má svůj reálný předobraz v lidech
z autorova prostředí, a máme tak jedinečnou možnost seznámit se s jejich zvláštními
zálibami i osudy.
Nezkrácená verze / 9 hod. 19 min.

NOVINKY
Z MINULÉ NABÍDKY
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Žalman & spol.
Tak jsme vandrovali...
Alba a singly 1985–1991

Progres 2
Třetí kniha džunglí

099925672126
099925672119

SU6720-2

2CD / BGT / DPH 21 %

Tata Bojs
Jedna nula

SU6721-2/1

2CD / BGT / DPH 21 %
2LP / FLTS3E / DPH 21 %

Marek Ztracený
v O2 areně 2020

099925671624
099925671617

SU6716-2/1

CD / FLTS3 / DPH 21 %
LP / FLTS2 / DPH 21 %

Art Rock Line
1971–1985

SU6724-2

2CD / BGT / DPH 21 %

Zdeněk Svěrák
Skoro všechno

SU6635-2

3CD-MP3 / AK-MDL / DPH 10 %

I. M. Jedlička:
Přípitek s vrahem
Norbert Lichý

SU6625-2

CD-MP3 / AK-FLS / DPH 10 %

MZ001

DVD / FLTS1D / DPH 21 %

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

SU6725-1

LP / FLT / DPH 21 %

Václav Čtvrtek
Nejkrásnější pohádky
hezky pohromadě

SU6629-2

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

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

SU6624-2

CD-MP3 / AK-MDT / DPH 10 %
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PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

Michal Prokop & Framus Five
Mohlo by to bejt nebe… (CD/2LP)
Dlouho očekávané nové album naší rockové legendy. Dvanáct původních
písniček a jedna speciální cover verze. Michal Prokop ve špičkové autorské
i pěvecké formě. Odkazy přátel, návraty k podstatě i překvapivé spolupráce.
Komplet textů, 180g vinyl, výpravný booklet, stylová grafika.

Léto s tebou (2CD)
Kompilace největších českých letních hitů od 60. let až po současnost.
40 písniček od známých českých interpretů na téma léto a prázdniny.
Výběr toho nejlepšího pro letní náladu.

Jana Boušková / Má vlast (CD)

Kateřina Kněžíková / Phidylé (CD)

Jméno Jany Bouškové patří k nejvýraznějším v současném harfovém
světě. Má vlast je její nejosobnější vyznání lásky ke své zemi a největším
osobnostem, které utvářely její hudební krajinu – Bedřichu Smetanovi,
Antonínu Dvořákovi a Josefu Sukovi.

Supraphonský sólový debut sopranistky Kateřiny Kněžíkové sestavený
z okouzlujících písní fin de siècle za doprovodu Janáčkovy filharmonie Ostrava
s dirigentem Robertem Jindrou. Písně Bohuslava Martinů, Henriho Duparca,
Maurice Ravela ad.

HITPARÁDA SUPRAPHONU BŘEZEN 2021
POP / COUNTRY / ROCK

MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Progres 2
Třetí kniha džunglí
SU6721-2/1

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

Ivan Moravec
Portrait
SU4290-2

Jaromír Nohavica
Máma mi na krk
dala klíč
8594159491137
8594159491144

Tata Bojs
Jedna nula
SU6716-2/1

Zdeněk Svěrák
Skoro všechno
SU6635-2

Jiří Bělohlávek
Recollection
SU4250-2

Radek Baborák
Orquestrina
Quatrocientas
Estaciones de Ástor
Piazzolla
ANI092-2

Žalman & spol.
Tak jsme
vandrovali...
Alba a singly
1985–1991
SU6720-2

Čtvrtek:
Nejkrásnější
pohádky hezky
pohromadě
SU6629-2

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
Smetana: Má vlast
SU4255-1

Vladimír Mišík
Jednou tě potkám
100P047
100P048

Jiří Schelinger
Hrrr na ně…
SU6725-1

Němcová & Erben:
Klasické české
pohádky
SU6114-2

Alfred Brendel
My Musical Life
SU7141-9

Aneta Langerová
Dvě slunce
AS002-2

5

Hana Hegerová
Potměšilý host
SU6706-2/1

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

Ivan Moravec
Chopin: Nokturna
SU4097-2

Krkonošská pohádka
ECT216

6

Art Rock Line
1971–1985
SU6724-2

50 nejznámějších
českých pohádek
SU6488-2

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

Marek Ztracený
v O2 areně 2020
MZ001

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

Košlerová:
Příběhy včelích
medvídků
SU5866-2

Česká filharmonie
Václav Neumann
Dvořák: Symfonie č. 9
„Z Nového světa“
SU4218-1

Cirkus Humberto
ECT363

Hana Hegerová
Zlatá kolekce
1957–2010
SU6050-2

Divadlo S+H
To nejlepší
se Spejblem
a Hurvínkem
SU6100-2

Dvořák:
Orchestrální dílo
SU4123-2

Doktor Martin
1. řada
ECT324

Radůza & SOČR
Kupředu plout
SU6722-2

Čtvrtek:
Pohádky z pařezové
chaloupky
Jiřina Bohdalová
SU5918-2

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

Doktor Martin 2
ECT253

Škwor
Tváře smutnejch
hrdinů
SU6715-2/1

František Nepil
Kolekce audioknih
SU6619-2

Smetanovo trio
Beethoven:
Klavírní tria
SU4288-2

Lenka Dusilová
Řeka
ANI089-2/1
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OBJEDNÁVKY PRO SLOVENSKO SPINAKER s. r. o., tel. (+421) 258 247 354, e-mail: objednavka@spinaker.sk, info@spinaker.sk
KONTAKT SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 600, e-mail: obchod@supraphon.cz, promo@supraphon.cz
WWW.SUPRAPHON.CZ I YOUTUBE.COM/SUPRAPHON I FACEBOOK.COM/SUPRAPHON

