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V EXKLUZIVNÍ DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Tomáš Klus
Cítím
Pop moderního střihu s nezaměnitelným „klusovským“ rukopisem
S odstupem tří let od vydání alba Spolu a po dvou speciálních minialbech –
lockdownovém Pět pohromadě a politickém ČauČesku – je nyní na světě plnohodnotný albový návrat Tomáše Kluse. Jeho novinka Cítím vychází v exkluzivní
distribuci Supraphonu. Album obsahuje šestnáct písní, které vznikaly ve spolupráci s producentem Jiřím Burianem (Kapitán Demo, Southpaw, Republic
of Two) v jeho hudební laboratoři Alpha Studio. Jiří Burian vtiskl písním současný zvuk a zároveň podtrhl Klusův jedinečný písničkářský styl. Jednotlivé songy
se dotýkají lásky, rodiny, naděje, ale i pocitů osamělosti, hledání přátelství
a touhy porozumět sobě i okolnímu světu. Vydání desky předznamenává singl
Tajemství a doprovází ho originálně výtvarně zpracované lyric video vytvořené
motion designerem Honzou Urbancem, které vychází z grafické podoby alba, za
níž stojí experimentální výtvarnice a kolážistka Anička Borovičková Ročková aka
#ulepena. Tomáš Klus tuto novinku sám definuje jako první popovou desku po
třinácti letech hudební dráhy, ač se cítí být součástí hudebního mainstreamu.
Zatím / Tajemství / Setkání s milou / Cítím / Tamarotti / Zázrak / Mariím /
Reflexe / Nedělat bordel / Fí / Osvícen / Udělám to samé / Liberté / První
báseň / Manasarovar / Vánoční čas

8590233057404

CD / FLTS2A / DPH 21 % / V DISTRIBUCI OD 3. 12. 2021
POP
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Arakain
Thrash The Trash
Návrat legendy v remasterované podobě na CD, LP a digitálně!
Nejlepším kritikem na světě je čas. A právě čas ukázal, že debut Thrash The
Trash už není jen legendární deska pražské metalové skupiny Arakain. Je to
doslova kultovní záležitost. Na konci osmdesátých let minulého století kvintet
jasně dominoval celé československé tvrděrockové scéně. Od klasického heavy
metalu se kapela přiklonila k vládnoucí thrashmetalové vlně, ve světě reprezentované skupinami Metallica nebo Slayer, a na jaře 1989 natočila čtyřicetiminutovou kolekci, která ve své době snesla srovnání se západní špičkou. Bohužel
díky tehdejší ediční politice a výrobním lhůtám však album vyšlo až v roce
1990, kdy už byla spousta věcí ve společnosti jinak. Všech osm skladeb dnes
patří do zlatého fondu domácí metalové pokladnice, to samé platí o textech,
které jsou jasně srozumitelné a platné i po třiceti letech. V době vydání se desky prodalo přes 125 tisíc kusů, a to výhradně jako LP a kazety! Album Thrash
The Trash však nikdy samostatně nevyšlo na CD, s výjimkou společné 2CD
reedice s druhým albem Arakain Schizofrenie v roce 1998. Nyní přichází čas
na návrat legendy! Po dlouhých letech, kdy nahrávka nebyla vůbec oficiálně
k dispozici, vychází nyní Thrash The Trash v novém remasteringu ze studia
SONO Records jako 180g vinyl (s poukazem na stažení Hi-Res verze zdarma),
CD se speciálními bonusy v podobě dobových singlů a vůbec poprvé digitálně!
Album prošlo také kompletní grafickou rekonstrukcí, a tak poprvé dostanou
fanoušci do ruky debut Arakainu v maximálním vizuálním provedení. Jak LP,
tak i CD obsahuje kompletní texty, ale i bohatou fotografickou dokumentaci.

SU6733-2

CD / FLT / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 10. 12. 2021

SU6733-1

LP / FLTS1 / DPH 21 % / VYCHÁZÍ: 10. 12. 2021
METAL

foto © Kateřina Helmichová

Thrash The Trash / Šakal / Šeherezád / Ne! (Jdi a zabíjej) / Pán bouře /
Štvanice / 311. peruť / Noc / Amadeus
CD BONUSY Nesmíš to vzdát (Cesta) / Excalibur / Gladiátor /
Ku-klux-klan / Orion / Proč?
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NOVINKY / PŘIPOMÍNÁME

Evžen Gogela & Ivo Macharáček:
Tajemství staré bambitky
Jan Čenský, Tomáš Klus, Jiří Lábus,
Miroslav Vladyka, Kamila Janovičová
Původní hudba a písně skvěle doplňují atmosféru vyprávění, vytvořeného
podle oblíbené filmové pohádky
Před deseti lety vznikla televizní „vánoční“ pohádka Tajemství staré bambitky.
Protože příběh jednoduše a s humorem propojuje pohádkový svět se současným, včetně všech nešvarů, získal si velkou oblibu nejen u dětí, ale i dospělých. Právem se tak zařadil do zlatého fondu českých pohádek. S blížícím se
datem premiéry navazujícího filmu Tajemství staré bambitky 2 vychází nyní
audiokniha, stvořená podle nezkráceného scénáře k dílu prvnímu. Dozvíme
se v ní o historii lásky prince Jakuba k Aničce, dceři hrnčíře, i o princově cestě
k důležitým životním krokům. Jakubovi královští rodiče nechali vládu nad celou
zemí v rukách chamtivých rádců, sužujících zemi nesmyslnými daněmi. Jediným
ochráncem okrádaných obyčejných lidí byl loupežník Karaba, který vracel
uloupené peníze zpět chudým. Když se ovšem z loupežníka stal hrnčíř, věhlasu
svého otce se chopí právě Anička, aby pomohla napravit nespravedlnost. Příběh
čte Jan Čenský, ve filmu hrající Jakubova královského otce. Čenského schopnost zvukové charakteristiky jednotlivých postav je mimořádná, vtipná
a zároveň nesmírně citlivá.
Celkový čas: 3 hod. 46 min.

SU6651-2

CD-MP3 / AK-FLTS / DPH 10 % / VYCHÁZÍ: 3. 12. 2021
MLUVENÉ SLOVO

PŘIPOMÍNÁME VÁNOČNÍ NOVINKU

Zlaté vánoční hity
Nový výběr slavných českých vánočních hitů i novinek
Vánoční písničky patří neodmyslitelně k atmosféře nejkrásnějších svátků
v roce. V adventním čase se k nám vracejí známé melodie v podání legendárních zpěváků i v nové interpretaci a s nimi přicházejí také nové vánoční skladby.
Na této kompilaci nesmí chybět evergreeny prověřené časem jako Rolničky,
Purpura, Jsou svátky nebo Bílé Vánoce, ale posluchači zde najdou i novinky
od populárních českých interpretů.
Jsou svátky – Karel Gott / Vánoční expres – Lucie Bílá / Vánoční směs (Bílé
Vánoce, Purpura, Padá sníh, Rolničky) – Helena Vondráčková, Karel Gott,
Hana Buštíková, Zdeněk Pulec a Naďa Urbánková / Vánoční zvony – Martin
Chodúr / Ave, Ave – Hana Zagorová / Veselé Vánoce – Naďa Urbánková,
Pavel Bartoň, Viktor Preiss, Iveta Bartošová, Milan Drobný, Rudolf
Hrušínský, Jana Hlaváčová a Luděk Munzar / On je náš pán – Petr Hapka /
Co přát si víc – Dasha / Dým nad střechami – Waldemar Matuška /
Jen jedenkrát v roce – Hana Zagorová, Petr Kotvald a Stanislav Hložek /
Dny zázraků a přání – 4 Tenoři / O Vánocích – Karel Černoch a Dagmar
Patrasová / Rodinné Vánoce – Rangers / Dlouhá zima – Naďa Urbánková /
Dvanáctá – Petr Kotvald / Venku je déšť a mráz – Eva Pilarová a Jaromír
Mayer / Na Vánoce ráno – Greenhorns / Padá sníh – Jitka Molavcová /
Domů k vám – Michal Horák / Krásný sen – Petr Ulrych a Hana Ulrychová /
Sněhová vločka – Radek Banga / Duch Vánoc – Štefan Margita
a Michal Kindl

SU6736-2

CD / MDS / DPH 21 % / VYŠLO 10/2021
POP

NOVINKY
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V anketě Český slavík Marek Ztracený absolutní vítěz, Michal Horák Objev roku, boduje i Lucie Bílá
V obnovené fanouškovské anketě Český slavík, jejíž vyhlášení proběhlo v pátek 19. 11. v rámci slavnostního večera v pražském Hudebním divadle Karlín,
se stal absolutním vítězem Marek Ztracený, pro něhož byla vítězství v kategorii zpěváků i zisk „absolutního Slavíka“ vůbec prvními v kariéře. Ztracený navíc
získal cenu Nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls za skladbu Moje milá. Prvenstvím se může chlubit také talentovaný písničkář Michal Horák, který
letos v září vydal u Supraphonu svou druhou řadovku Michalbum a na základě hlasování fanoušků byl zvolen Objevem roku. Mezi zpěvačkami bodovala
i dvacetinásobná Zlatá slavice Lucie Bílá, která v silné konkurenci obsadila skvělé druhé místo.

Marek Ztracený v O2 areně 2020

Michal Horák / Michalbum
MZ001-2
DVD / FLTS1D / DPH 21 %
VYŠLO 2/2021

Marek Ztracený / Planeta jménem stres

SU6747-2
CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYŠLO 9/2021

Michal Horák / Michalovo cédéčko

SU6597-2
CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYŠLO 2/2020

Marek Ztracený / Vlastní svět

SU6579-2
CD / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 10/2019
Lucie Bílá / Bílé Vánoce v Opeře LIVE

SU6534-2
CD / FLTS / DPH 21 % / VYŠLO 6/2018

Marek Ztracený / 10 let od Ztrácíš – Forum Karlín

SU6230-2
CD+DVD / FLT7 / DPH 21 %
VYŠLO 10/2013
Lucie Bílá / Ta o mně

SU7140-9
DVD / FLS3 / DPH 21 %
VYŠLO 12/2018

Lucie Bílá / Bílé Vánoce Lucie Bílé / Živák

099925672324
099925672317

099925652920
099925652913

Lucie Bílá / Hana

SU6723-2/1
CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYŠLO 11/2020
LP / FLTS / DPH 21 % / VYŠLO 11/2020

Lucie Bílá / Bílé Vánoce Lucie Bílé

SU6266-2
CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYŠLO 4/2016

Lucie Bílá / Recitál
SU6008-2
CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYŠLO 11/2010

Lucie Bílá / Bílé Vánoce Lucie Bílé II.

099925639624
099925639617

SU6529-2/1
CD / FLTS2B / DPH 21 %
VYŠLO 10/2019
LP / FLTS / DPH 21 % / VYŠLO 10/2019

SU6247-2
CD / FLTS / DPH 21 % / VYŠLO 2/2014

Lucie Bílá / Modi
SU6396-2/1
CD / FLTS1 / DPH 21 % / VYŠLO 10/2017
LP / FLTS / DPH 21 % / VYŠLO 10/2017

SU6060-2
CD / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 10/2012
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099925671921
099925671914

SU6719-2/1

2CD / MDS1A / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021
3LP / FLTS5 / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021

099925673123
099925673116

SU6731-2/1

CD / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 5/2021
2LP / FLTSA2 / DPH 21 %
VYŠLO 5/2021

099925674229
099925674212

SU6742-2/1

CD / FLT / DPH 21 %
VYŠLO 5/2021
2LP / FLTS4 / DPH 21 %
VYŠLO 5/2021

099925674311
099925651725

SU6743-1
SU6517-2

LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 5/2021
CD / FLT / DPH 21 %
VYŠLO 10/2018

Karel Gott / Karel O.S.T.
Komplet songů z dokumentárního filmu o fenoménu Gott kameramana Jana Malíře
a režisérky Olgy Malířové Špátové. Dvouhodinový záznam všech pasáží zpěvákova života,
se speciální pozorností věnovanou jeho posledním sezónám, je nejen emocionálně silnou
obrazovou výpovědí, ale je samozřejmě plný muziky. Na 2CD/3LP se nachází soubor více
než 40 plus minus chronologicky seřazených tracků v obalu s grafikou filmového plakátu
a s obsáhlým bookletem, naplněným historickými fotografiemi, reportážními snímky z natáčení i osobními vzpomínkami režisérky Olgy Malířové Špátové a zpěvákovy manželky Ivany.

Michal Prokop & Framus Five / Mohlo by to bejt nebe…
Po téměř deseti letech od vydání Sto roků na cestě je tu sestava třinácti nahrávek letos
jubilujícího zpěváka, muzikanta, skladatele etc. Michala Prokopa. Dvanáct původních skladeb a jedna cover verze představují Prokopa a jeho kapelu Framus Five v klasické sestavě,
doplněné mimořádnými hosty – a ve skvělé formě. CD a 2LP je graficky vyzdobeno studiem
/3. dílna/. Zásadní vizuální koncept vychází ze snímků přírody jako nekonečně proměnlivého
symbolu života. Nechybí komplet textů písniček, vložený list nabízí dokumentární fotky
Framus Five. Vinylová verze (2x180g) navíc poskytuje unikátní kód ke stažení muziky ve
formátu MP3 zdarma.

Hana Hegerová / Merci!
Dárek Paní HH k nedožitým devadesátinám. Nahrávky z let 1965 až 2010 zahrnují vše
podstatné, co bylo zaznamenáno, tedy především studiové snímky, ale také vzácné pódiové
momenty. Mezi přibližně třicítkou a osmdesátkou se Hana Hegerová setkala s Brelem,
Ferrém, Bécaudem, Moustakim, Aznavourem nebo Gainsbourgem, aby k tomu přidala
vlastní pěvecké i osobní prožitky. Originální verze, ale rovněž texty Pavlů Kopty, Žáka
a Vrby, Ondřeje Suchého, Jiřiny Fikejzové a dalších pomohly učinit tyto písně trvalou
součástí špičky naší populární hudby posledních šesti dekád.

Marie Rottrová / Lady Soul 14× / 1970–2021
Vinylové blahopřání k velkému životnímu jubileu. Celkem třináct hitů a jedna úplně nová
letošní písnička tvoří obsah tohoto výročního LP. Paní Marii se nikoli náhodou říká Lady
Soul, neboť významná část jejího repertoáru má návaznost na původně afroamerickou hudbu soulovou, bluesovou či rhythm and bluesovou. Zajímavostí je trojí autorské rodinné zastoupení: song Labutě si napsala Marie Rottrová sama, Když hvězda padá složil její tehdejší
manžel Vlastimil Kučaj a letošní novinku syn Vít Rotter. Ta vánoční baladická písnička uzavírá
kolekci skladeb rytmicky strhujících, tanečně houpavých či gospelově velebných.

Hana Zagorová / 100+20 písní / 1968–2020
SU6748-2

6CD / MDS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021

099925673727
099925673710

SU6737-2/1

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 9/2021
LP / FLT2 / DPH 21 %
VYŠLO 9/2021

Připomínka jubilea hvězdné zpěvačky v podobě 6CD kompletu. Bohaté katalogy
Supraphonu, Multisoniku a České televize poskytly vše potřebné. Plus mínus dekádní obsah
pěti jednotlivých CD shrnuje hity a další populární písně, šesté cédéčko pak dokumentuje
ještě jiný z kumštů Hany Zagorové, totiž vydařené duety s mimořádnými partnery. Hana
Zagorová v tom sólově nejlepším a k tomu kolegové Drupi, Petr Rezek, Stanislav Hložek
a Petr Kotvald, Karel Gott, Jiří Korn, Juraj Kukura nebo Štefan Margita v písních rovněž
patřící mezi nezapomenutelné.

Štefan Margita / Na správné cestě / 12 písní Michala Kindla
Štefan Margita jako výrazná respektovaná hudební osobnost a zpěvák, který rád překračuje
hudební žánry, tentokrát pro své nové album oslovil mladého skladatele, textaře, zpěváka
a producenta Michala Kindla. Ten pro něj napsal a vybral dvanáct intimních melodických
písní, jejichž základním tématem je láska a její různé podoby. Pop-šansonově laděné album
rámují mimořádně podařené aranže v produkci Daniela Hádla. Album Na správné cestě
opět dokazuje, že Štefan Margita umí krásu a kvalitu svého hlasu přenést z klasické hudby,
která mu přinesla mezinárodní úspěch a uznání, i do jiných hudebních světů.

NOVINKY
VÝBĚR Z TITULŮ POPU A ROCKU 2021

07

Luboš Pospíšil / Poesis Beat
SU6738-2

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 8/2021

Nová deska výjimečného zpěváka a jeho hudebních i literárních přátel. Pro všechny se
slabostí pro nezaměnitelně českou muziku a nevatová slova v textech šance příjemně bilancovat. Všechnu hudbu tentokrát napsal Luboš Pospíšil sám, sestava jeho tradičních textařů
J. P. Lábuse, P. Kadlece a z pozůstalosti P. Šruta byla rozšířena o spisovatele J. Hájíčka.
Najdete tu písničky připomínající to nejvýraznější z Lubošovy minulosti: šlapající skoro pop
i baladu s retro syntíkem, vícehlasé hrátky lehce C a K vokální a důvěryhodné domácí blues,
ale též dobře prožité ohlasy santanovské latiny nebo kytarového rocku.

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

2CD / BGT / DPH 21 %
VYŠLO 3/2021

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. 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.

Fešáci / 2020
SU6712-2

2CD / MDL / DPH 21 %
VYŠLO 4/2021

099925674427
099925674410

SU6744-2/1

CD / MDT / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021
LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021

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. Velké hity i snad méně známé písně, vždy
však opatřené visačkou vysoké kvality zpěváků, instrumentalistů, skladatelů i textařů. 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.

V penziónu Svět
Návrat mimořádného alba dua H + H a výtečných hostů. Skladatel Petr Hapka a textař
Michal Horáček připravili deset písní, našli pro ně ideální pěvecké interprety, doprovázené
luxusním studiovým orchestrem. Natáčeno v letech 1984 až 1988, tedy v poměrech uvolněnějších, umožňujících využít nikoli mainstreamové Hany Hegerové, Výběrového Michaela
Kocába nebo alternativního Richarda Müllera. Překvapením byl Hapka jako zpěvák, ale třeba
také hostující Hana Zagorová. V CD verzi dostanete 8 spoluautorských bonusů v podobném
duchu a kvalitě.

Iveta Bartošová / Knoflíky lásky / Největší hity 1984–2012
SU6730-2

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 4/2021

099925620912
099925620929

SU6209-1/2

LP / FLTS1 / DPH 21 %
VYŠLO 11/2021
CD / FLT / DPH 21 %
VYŠLO 2013

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. Bylo by
jí letos teprve 55 let...

Škwor / Sliby & Lži
Limitovaná reedice desáté řadovky kapely Škwor na vinylu! Sliby & Lži je v kompletní
diskografii rockové skupiny Škwor desátý počin, který vyšel v roce 2013, kdy kapela slavila
patnáct let existence. Nyní toto album vychází vůbec poprvé na 180g vinylu v limitované
číslované edici a speciálním remasteringu. Album se v průběhu let stalo jedním z nejúspěšnějších v početné diskografii Škworu, a to hlavně díky velkým hitům, které jsou dodnes
stabilní součástí koncertního playlistu kapely. Tím vůbec největším je pak Síla starejch vín,
ale patří sem i další jako Poslouchej, Ráno, Vlci v koutě nebo Hlídej ten ráj.

08
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099925674120
099925674113

SU6741-2/1

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021
LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021

M. Efekt
Svět Hledačů

099925674526
099925674519

RADIM HLADÍK
kytary

LEŠEK SEMELKA

Micromoog, klavír, celesta, Clavinet Hohner, dech, zpěv

OLDŘICH VESELÝ

ARP Omni, Micromoog, klavír, Clavinet Hohner, zpěv

VLADO ČECH

bicí, percussion, dech

SU6745-2/1

STRANA 1
1. ZA KROKEM ŽEN 11:45

Radim Hladík / Jaroslav Hutka

2. HLEDÁM SVÉ VLASTNÍ JÁ
Oldřich Veselý / Pavel Vrba

3. RAJKY

4:12

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 11/2021
LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 11/2021

7:14

Radim Hladík / Pavel Vrba

STRANA 2
4. ZMOUDŘENÍ BABÍM LÉTEM

8:44

Lešek Semelka / Pavel Vrba

5. ZÁZRAK JEDNÉ NOCI

Lešek Semelka / Pavel Vrba

11:48
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Pokračování úspěšné reediční řady, tentokrát rok 1971. Třetí album skupiny Olympic bylo
výslednicí personálních i autorských rošád. Kapelu totiž opustil spoluzakladatel, baskytarista
a textař Pavel Chrastina. Na jeho místo u nástroje nastoupil Jan Hauser, slova k Jandovým
melodiím dodal především Zdeněk Rytíř. Překvapením je vinylový zvuk, letos nově pořízený
z původních pásů. Výborným doplňkem je 8 bonusů na CD, nabízejících alternativní
i koncertní verze. Do ultimátní podoby olympických albových reedic posunuje i toto
vydání rozsáhlá ediční poznámka O. Zámostného.

Blue Effect / Svět Hledačů
Výroční reedice legendárního art-rockového alba. Letošní rok je několikanásobně významný
pro připomenutí této desky, původně z roku 1979. Vedle zásadních jubileí, tedy pětasedmdesátin zpěváka/klávesisty/skladatele Leška Semelky a stejného, leč bohužel nedožitého
výročí kytaristy, skladatele a kapelníka Radima Hladíka, jsou tu rovněž různě kulaté připomínky odchodů bubeníka Vlado Čecha a textaře Pavla Vrby. Zásadní výzva pro všechny
s chutí na proaranžovaný, posluchačsky náročnější rock, který nikdy nepostrádá silné melodie, vhodně fantazijní slova, přitažlivé instrumentální výkony a mimořádné zpívání.

SUPRAPHON

SU 6745-1

Olympic / Jedeme, jedeme

SU 6745-1
05.08.21 11:07

Jiří Schelinger / F. R. Čech / Hrrr na ně...
SU6725-1

LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 2/2021

099925672720
099925672713

SU6727-2/1

DROMEDA

SU 6746-1

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021
LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021

099925674625
099925674618
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Zvuková režie: Milan Papírník
Nahráno ve studiu A Čs. rozhlasu, 1972
℗ 1972 SUPRAPHON a.s.
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SU6746-2/1

SU 6746-1

VĚR A ŠP INAROVÁ

AN DROM E DA

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 11/2021
LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 11/2021
VĚRA ŠPINAROVÁ

099925674021
099925674014

SU6740-2/1

CD / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 11/2021
LP / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 11/2021

Natočit u nás v polovině sedmdesátých let muziku označitelnou za hard rock, to byl zázrak.
Vcelku nečekaně se to podařilo Jiřímu Schelingerovi a kapele F. R. Čecha, složené z výtečných instrumentalistů. Z předchozích hvězd popového bubble-gumu se personálně i stylově
proměnili ve výborně šlapající partu, pódiovou sílu přenášející i do studia, byť v době normalizace to byl lítý boj o každý decibel. Výroční reedice zachovala kompletní podobu alba
z roku 1977, tedy včetně různých průpovídek a špílců, k té době a k těm lidem patřících.
Zvuku se dostalo aktuálního remasteru, obal byl pečlivě rekonstruován.

Nerez / Na vařený nudli
Druhé LP Nerezu bylo v roce 1988 vysoce ceněné jak pro hudební obsah, tak pro obal
grafika Michala Cihláře. Zuzana Navarová, Vít Sázavský, Zdeněk Vřešťál a Vladimír Vytiska
překvapili kompletem skladeb v podobě oproti koncertnímu provedení i albovému debutu
proaranžovanějších, moderně nadfolkových. Uvedeno i ukončeno motivem Střemhlav desku
naplňují songy s nezaměnitelné nerezovským zpíváním a poetikou textů, ale s pomocí
četných hostů také příjemně překonávající (nejen) tehdejší očekávání. Společně s pečlivým
ošetřením vinylového a cédéčkového zvuku je to příležitost pro vlastníky původního LP
porovnat situaci tehdy a teď.

Věra Špinarová / Andromeda
Věra Špinarová si musela na první album počkat až do roku 1972. Malá dáma s velkým
hlasem už za sebou měla několik hitů, ale jak bylo tehdy zvykem bez přísného žánrového
zaměření. Její energický projev dostal několik výborných příležitostí, ale také pomohl převzatým písním k občas vitálnější podobě, než byl originál. V rámci hledání toho nejlepšího
si Špinarová ponechala Skupinu Ivo Pavlíka, v některých nahrávkách ji však vhodně podpořily rozhlasové bigbandy. Společně s devíti CD bonusy tvoří tato reedice celek doplňující
výchozí sedmdesátky o novější důkazy zpěvaččiny pěvecké suverenity. V prosinci by jí bylo
teprve sedmdesát...

Helena Vondráčková / Ostrov Heleny Vondráčkové
Úvod sedmdesátých let byl chvílí, kdy se naše populární objevy druhé poloviny předchozí
dekády propracovaly k debutovým LP deskám. Vedle předtím obvyklé praxe sesypat již
vydané singly se dařilo natáčet opravdová alba s atraktivním obsahem i obalem. Ostrov
Heleny Vondráčkové je v tom směru dobrým příkladem. Dobu dokreslují také CD bonusy,
nabízející i jinojazyčné verze v angličtině, polštině, francouzštině, němčině nebo dokonce
japonštině. Dokonalá profesionálka v zajímavém repertoáru na začátku další fáze dosud
nekončícího hudebního vývoje.

NOVINKY
VÝBĚR Z TITULŮ MLUVENÉHO SLOVA 2021
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Semafor / Jiří Suchý a Jiří Šlitr
Komplet 9 her z let 1965–1970
SU6644-2

15CD / BGS8 / DPH 21 %
VYŠLO 9/2021

Souborné vydání devíti her z druhého období divadla Semafor, jehož autory jsou Jiří Suchý
a Jiří Šlitr. Hry tvoří pokračování vrcholného období slávy divadla, které zásadně ovlivnilo
kulturní dění v naší zemi ve druhé polovině 20. století. Na scéně tohoto divadélka se vystřídaly takřka všechny tehdejší významné pěvecké a herecké hvězdy, oba autoři pro ně složili
stovky písní a výstupů. Mnohé hry jsou nyní k dispozici v plné délce vůbec poprvé. Těžiště
tvoří záznamy z archivu divadla Semafor, doplněné nahrávkami z archivu Supraphonu.

Zdeněk Svěrák / Skoro všechno
SU6635-2

3CD-MP3 / AK-MDL
DPH 10 % / VYŠLO 3/2021

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.

Patrik Hartl: Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Martin Hofmann
SU6632-2

CD-MP3 / AK-FLTS3
DPH 10 % / VYŠLO 5/2021

První audiokniha Patrika Hartla! Literární předloha stejnojmenného filmu. Nahořklá groteska
o čtyřech kamarádech, kteří se rozhodnou řešit svou krizi středního věku provokativní hrou.
Audiokniha obsahuje jako bonus doslov namluvený Patrikem Hartlem. CD je jediným zvukovým nosičem, na kterém je vydána píseň k filmu nazvaná Dobrá zpráva autorů Romana
Holého a Dana Bárty. Zpívají Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert, Dan Bárta, Vladimir 518.

Felix Holzmann / Šprechty v plném počtu
SU6638-2

CD-MP3 / FLTS1
DPH 21 % VYŠLO 6/2021

K nedožitým narozeninám komika Felixe Holzmanna vychází ve formátu mp3 vše, co ukrýval
archiv Supraphonu, s přispěním archivů České televize, Českého rozhlasu a soukromých
archivů Felixe Holzmanna a Ondřeje Suchého. Holzmannovy scénky, anekdoty a výstupy
(v tomto kompletu je jich 37) se staly legendárními a trvalými důkazy umělcovy mimořádné
schopnosti rozesmát publikum. Jeho humor vychází ze znalosti základních lidských vztahů
a myšlenkových pochodů. Jen ony pochody tvůrce trochu posune a logiku zkreslí, čímž
vznikne nečekaný vtipný efekt.

Pavel Taussig: Vlasta Burian / Život za smích / Radúz Mácha
SU6636-2

CD-MP3 / AK-FLS
DPH 10 % / VYŠLO 4/2021

Kniha filmového historika, publicisty, scenáristy 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. V audioknize čtou 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.

Božena Němcová – Korespondence 1844–1862
Aňa Geislerová, Igor Orozovič
SU6628-2

CD-MP3 / AK-FLS
DPH 10 % / VYŠLO 1/2021

Božena Němcová byla žena s nevídaným literárním talentem, fascinujícím zjevem a uměním
získávat si lidi a naslouchat jim. Ve své korespondenci měla silnou potřebu psát o tom, co
vidí kolem sebe, v soukromých listech vytvářela téměř „reportážní“ pasáže. Ze 300 zachovaných dopisů jsme vybrali ty, které charakterizují jednotlivá období spisovatelčina života. Od
naděje a radosti k rozčarování a hořkosti, od zamilovaného nadšení k beznaději. Tento titul
navazuje na čtyřdílný seriál ČT o životě Boženy Němcové, vysílaný v premiéře v lednu roku
2021. Aňa Geislerová čte autentické spisovatelčiny dopisy, vysvětlující reálie doplňuje
Igor Orozovič.
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Antoine de Saint-Exupéry – Správně vidíme jen srdcem
Klára Issová a Matouš Ruml
SU6630-2

CD-MP3 / AK-FLS
DPH 10 % / VYŠLO 10/2021

Texty, úvahy a myšlenky. Literární pásmo sestavené z nejkrásnějších textů Antoina de Saint-Exupéryho. Známé, inspirativní a stále aktuální myšlenky o přátelství, lásce, Bohu, smyslu
života, válce a míru vybrané z děl tohoto výjimečného autora. Příběhy, úvahy a citace z knih
Malý princ, Citadela, Země lidí, Noční let, Dopis rukojmímu, Kurýr na jih a Válečný pilot
doprovázené hudbou Maurice Ravela a Clauda Debussyho.

Michal Sýkora: Pět mrtvých psů / Norbert Lichý
SU6634-2

2CD-MP3 / AK-MDS1C
DPH 10 % / VYŠLO 10/2021

Literární předloha stejnojmenné televizní krimi série v interpretaci renomovaného herce
Norberta Lichého. Komisařka Výrová společně se svými kolegy vyšetřuje zmizení tří medvědů ze zoologické zahrady. Paralelně s tímto procesem probíhá vyšetřování i v nedalekém
Šternberku, kde mladá policistka Horová řeší případ pěti mrtvých psů, kteří byli ledabyle
zakopáni v lese. Vše ukazuje na nelegální psí zápasy, které pořádá místní podnikatel. Jak
pátrání pokračuje, dochází Horová k přesvědčení, že oba případy spolu možná souvisejí.

Dětské detektivky s hádankou / Matouš Ruml
SU6633-2

CD-MP3 / FLS / DPH 21 %
VYŠLO 9/2021

Deset původních českých detektivních příběhů pro děti s hádankou, jejichž autory jsou
Jaroslav Major a Alan Piskač. Hlavními hrdiny povídek jsou osmiletý Petr a dvanáctiletá
Pavla, sourozenci, kteří si říkají „Pátrači“. Stávají se svědky nebo přímo účastníky vyšetřování
různých kriminálních případů a často napomůžou odhalení pachatele. V závěru každé povídky si svůj postřeh můžou vyzkoušet i posluchači audioknihy a tipovat, kdo je pachatelem.
Řešení případu se pak dozví v následující kapitole. Skvělým průvodcem a vypravěčem je
herec Matouš Ruml. Určeno dětem od deseti let.

Divadlo S+H
Spejbl a Hurvínek Miloše Kirschnera / To nejlepší
SU6643-2

3CD / BGS7 / DPH 21 %
VYŠLO 9/2021

Výroční kompilace nahrávek Miloše Kirschnera, druhého „otce“ Spejbla a Hurvínka. Na prvním cédéčku se nachází desítka „best of“ scének, na druhém premiérové uvedení záznamu
kompletní hry Ještě jeden Hurvínek (1979) a na třetím další klenoty z archivů Supraphonu,
ale především samotného Divadla S+H. K dispozici tak jsou nahrávky z vlastně celého
Kirschnerova působení se Spejblem a Hurvínkem, v řadě případů vůbec poprvé, navíc opatřené letošním komentářem v podání Martina Kláska. Spravedlivá pocta velkému kumštýři,
absolutní nezbytnost pro všechny fandy ušatých hrdinů.

O pyšné lokomotivě a další pohádky o mašinkách
Pavel Zedníček
SU6627-2

CD-MP3 / AK-MDS
DPH 10 % / VYŠLO 4/2021

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.
Ceny Bystrouška 2021 – Nejlepší audiokniha pro děti a mládež (věková kategorie 4–6 let)

20 nejkrásnějších českých pohádek
SU6645-2

CD-MP3 / AK-MDT
DPH 10 % / VYŠLO 9/2021

Velký komplet pro celou rodinu – 664 minut. Nejznámější pohádky ve skvělé interpretaci
řady známých českých herců a hereček. Vyprávěné i dramatizované příběhy, které by neměly
chybět v žádné rodinné fonotéce. Klasické zpracování určené nejmenším posluchačům
i jejich rodičům a prarodičům. Kvalitně provedené nahrávky plné laskavé a přívětivé atmosféry a s hudebním doprovodem. Dvacet českých pohádek, a navíc jako bonus původní
dramatizace pohádky „Mrazík“.

NOVINKY
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Antonín Dvořák – Kompletní klavírní dílo / Ivo Kahánek
SU4299-2

4CD / MDS / DPH 21 %
VYŠLO 9/2021

Dvořákovo dílo pro sólový klavír představuje neprobádanou krajinu. Nedočkáme se v něm
rozmachu a jemně nuancované emocionality Chopinovy ani virtuosní okázalosti Lisztovy.
Jako v celém svém díle, i tady se Dvořák okázalosti vyhýbal. Pohybuje se ve světě jemné
osobní lyriky, hýří nápady, a i drobné skladby tvaruje s citem geniálního skladatele. To už
stojí za novou kompletní nahrávku. Té výzvy se chopil Ivo Kahánek. Nahrávka klavírního díla
skýtá další vzácný vhled do bohatého vnitřního světa Dvořákovy skladatelské duše.

Bohuslav Martinů – Fresky, Paraboly, Rytiny
SOČR, Tomáš Netopil
SU4295-2

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 9/2021

Pozdní vrcholy Bohuslava Martinů – hloubka a krása dosud neobjevená. Po šestici symfonií
zkomponovaných na americké půdě vznikají již na evropském kontinentu pozdní symfonické skladby Bohuslava Martinů – Předehra, Fresky Piera della Francesca, Skála, Paraboly
a Rytiny. Tato výjimečná, vrcholná díla zůstávají stále nedoceněna. Nová supraphonská
nahrávka SOČRu s renomovaným Tomášem Netopilem dává naději, že se to změní. Byla by
škoda takovou krásu minout.

Dominik Wollenweber – The Art of English Horn
SU4303-2

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 10/2021

jistebnický
kancionál

Neodolatelně krásný tón. Anglický roh v rukou Mistra. Dominik Wollenweber je
od roku 1993 členem Berlínské filharmonie. Tento orchestr se Sirem Simonem Rattlem jej
na nahrávce doprovází v nádherné Sibeliově symfonické básni Labuť z Tuonely, členové
Berlínských filharmoniků mu pak dělají společnost na celé nahrávce. Těžko si představit
album věnované anglickému rohu bez Larga z Dvořákovy „Novosvětské“ nebo bez sóla
z Wagnerova Tristana a Isoldy. Bachův koncert a Schubertovo Impromptu mohou být
naopak překvapením a Kvartet Jeana Françaixe vám prostě zvedne náladu.

Jistebnický kancionál / Tiburtina Ensemble

s

sound of the bohemian pre-reformation

SU4291-2

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 4/2021
tiburtina ensemble

V souvislosti s Jistebnickým kancionálem si 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. 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.

barbora kabátková

Šimon Brixi – Magnificat / Hudba Prahy 18. století
Hipocondria Ensemble, Jan Hádek
SU4293-2

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 8/2021

Šimon Brixi – skladatel, jehož skladby si po třech staletích zaslouží druhý život. V Praze první třetiny 18. století bylo možné slyšet italské opery i koncerty, francouzské suity,
italská i německá oratoria; kostelní kůry se předháněly, kde se hrají novější a virtuóznější
skladby. Šimon Brixi byl jedním z nejvýraznějších hudebníků, kteří z toho bohatství čerpali
inspiraci. Dramaturgie nahrávky tvoří pomyslný liturgický oblouk od ranní mše přes litanie
k Magnificat z nešpor. Právě Magnificat může stylem i technickou náročností upomínat na
díla Zelenkova. Soubor Hipocondria s vynikajícími sólisty vrací do života zapomenutá díla
Šimona Brixiho, jejich Magnificat je první nahrávkou na dobové nástroje.

Kateřina Kněžíková – Phidylé
SU4296-2

CD / FLTS / DPH 21 %
VYŠLO 5/2021

Lyrický soprán Kateřiny Kněžíkové už potěšil posluchače mnoha světových hudebních metropolí jak v opeře, tak na koncertech. Svůj supraphonský sólový debut sopranistka sestavila
z okouzlujících písní fin de siècle – z písní, které jsou jejímu srdci a hlasu obzvlášť blízké.
Všechny jsou z přelomu 19. a 20. století, s nádechem impresionismu a vyzařuje z nich
exotika, spojení s přírodou a s vlastní intuicí. Janáčkova filharmonie Ostrava s dirigentem
Robertem Jindrou na nahrávce vytváří nádherně barevné plátno pro zlatou linku sopránu
Kateřiny Kněžíkové.

12

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Osada
ECT381

4DVD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3. 12. 2021
FILM / SERIÁL / TV

Kde jinde se můžou setkat tak různorodé a odlišné postavy než v chatařské kolonii? Milionář
tající svůj majetek, spisovatelka románů červené knihovny. Nepraktický ajťák, který seká i dříví
podle návodu na internetu. Voják speciálních jednotek v záloze pracující ve skutečnosti jako
kadeřník v salonu své ženy. A další svérázné figury, které ale mají jedno společné – chataření.
A na chatě musí být pohoda, i kdyby je to mělo stát poslední zbytky sil.
Skryté titulky pro neslyšící / Zvukový popis pro zrakově postižené / 12 hod. 21 min.

KonCCert / Cabaret Calembour
Šotek, Orozovič, Suchý z Tábora, Polišenská, Farag
8590233058371

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10. 12. 2021
POP

Autorské divadlo Cabaret Calembour připravilo své první CD. Z více než 40 písní, které vznikly
pro jejich kabaretní inscenace, povybírali ty nejlepší a v lednu 2019, u příležitosti jubilejní
Sezony X., s nimi vystoupili na mimořádném živém KonCCertě v Malostranské besedě. Některé své záznamy zpřístupnili divákům během pozastaveného divadelního času prostřednictvím streamovací platformy a nyní je chtějí na základě divácké poptávky nabídnout i formou
hudebních nosičů. Do vašich uší tak v pohodlí domova zazní takové hity jako např. Blůzové
blues, Muž bez jména či Dívence z Podbaby.

Vratislav Brabenec & Pal-Post Unit / Růže na kmínku
BP0201-2

CD / FLTS1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
UNDERGROUND

Saxofonista Plastic People Vratislav Brabenec vydává zbrusu nové album Růže na kmínku.
Podobně jako u titulu Konec léta je jeho těžiště v Brabencově poezii. Autor si k nahrávání
přizval několik spoluhráčů, ze kterých vznikla skupina Pal-Post Unit. Na novince najdete celkem 19 písní. Chraplavým hlasem autora deklamované texty vysílají k posluchači naléhavost,
avšak nenutí jej k účasti. Booklet o 28 stranách je vybaven všemi texty v češtině a angličtině,
součástí jsou fotografie kapely i jednotlivých umělců a kresby Františka Skály.

Kuželovské zpěvulky / V Kuželově sú děvčata ... jak tá malina
2664586-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
FOLKLOR

Dívčí pěvecký sbor Kuželovské zpěvulky nahrál své druhé album. A přestože je to kolekce
horňáckých lidových písní, jedná se především o velké přátelství, je to příběh kamarádek,
které toho spolu už zažily víc než dost. Prožily spolu dětství, první lásky, bolístky, ale i radosti.
Devítičlenný sbor natočil nejen táhlé, sedlácké, balady nebo verbuňk z Horňácka, ale třeba
také i jednu sadu ze Strání. Tematika všech písní je milostná a sbor doprovází HCM Romana
Sokola a HCM Marka Potěšila. Na novince kromě již zmíněných horňáckých cimbálových
muzik hostují sólisté Richard Hála či Martin Prachař, ale také Mužský sbor z Kuželova
se svými sólisty.

Kateřina Göttlichová / Zimnice
2664584-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
WORLD MUSIC

Kateřina Göttlichová se se sólovým debutovým albem vydává na novou hudební
cestu, stále však v mezích folklórní a etnické hudby jako s dalšími projekty (BraAgas,
Carnem). Několikanásobná držitelka Ceny Anděl na novém počinu pojí autorskou world
music, prvky elektroniky a texty českých lidových písní v nástrojovém obsazení nyckelharpy,
kytary, kontrabasu, pozounu a kláves. Ve studiu Kateřina album nahrála s Janem Balcarem
(kytara, smyčky) a s Davidem Göttlichem (klávesy). Mastering provedl Pavel Karlík ve studiu
Sono Records. Deska obsahuje 11 písní a je zabalena v exkluzívním rozkládacím digipacku
se sametovým laminem.

Yellow Sisters / Zvěřinec 3
2664585-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
POP

Třetí pokračování alba pro děti a jejich rodiče přináší dalších 13 autorských písniček Yellow
Sisters v doprovodu dnes už stálého hosta beatboxera a zpěváka Honzy Melichara. „Žluté
sestřičky“ navíc zvolily speciálního průvodce a tím je pro tuto nahrávku hudební nástroj
ukulele. Že Yellow Sisters vydávají další album s dětskými písněmi, je tak trochu dáno
i současnou rodinnou situací. Nová deska Zvěřinec 3 vznikala pod vlivem, a právě s doprovodem radostného nástroje ukulele, který si dámy velmi oblíbily. Na příští rok plánují i vydání
zpěvníku všech svých dětských písniček, abyste si je mohli i sami zahrát.

NOVINKY
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Václav Týfa / Takový jsem byl
CR1118-2

CD / FLL / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021

Trumpetista Václav Týfa působil v letech 1962–1970 v Orchestru Karla Vlacha, poté strávil
15 let v doprovodné kapele zpěváka Karla Gotta, což byl Orchestr Ladislava Štaidla. Souběžně
s tím na počátku 70. let hrál i v Tanečním orchestru Československého rozhlasu (TOČR),
později v Orchestru Československé televize. Album nabízí 22 nahrávek zachycujících tohoto
umělce v různých dobách jeho kariéry.

JAZZ

Kateřina Kněžíková & David Švec / Fantasie
CR1125-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
VÁŽNÁ HUDBA

Profilové písňové album sopranistky Kateřiny Kněžíkové za klavírního doprovodu dirigenta
a klavíristy Davida Švece. Novinka obsahuje Dvořákovy Písně milostné a písně Franze
Schuberta, Johannese Brahmse, Gabriela Faurého či Clauda Debussyho. Sopranistka Kateřina
Kněžíková je jednou z nejperspektivnějších pěvkyní mladé generace, která se vedle opery
stále častěji věnuje koncertnímu repertoáru, ve kterém dosahuje úspěchů nejen doma,
ale převážně v zahraničí.

Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 / Bohuslav Martinů:
Toccata e due canzoni
PKF – Prague Philharmonia, Emmanuel Villaume
PKF001

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

Svědectví jedinečných hlubokých vztahů šéfdirigenta a orchestru. Tak charakterizuje profilové
CD souboru PKF – Prague Philharmonia jeho šéfdirigent Emmanuel Villaume. Čistě orchestrální nahrávka zahrnuje díla Antonína Dvořáka a Bohuslava Martinů: dvou velikánů české
hudby, kteří měli a mají v repertoáru souboru své stálé neochvějné místo. Tyto energické
skladby jsou pro orchestr ukázkovou příležitostí prezentovat své interpretační schopnosti,
jedinečnou živost podání, entuziasmus, ale zároveň také preciznost a smysl pro styl.

Mixle v piksle
SP9992013

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021

„Vedlejší projekt“ zpěváka z vypsané fiXy Márdiho a bubeníka Pítrse. Desítka největších
školkových hitů na elektrickou kytaru s boostrem, basu a bicí. Součástí alba je booklet jako
omalovánka. Děti tak můžou zároveň poslouchat i tvořit a nechat zregenerovat své unavené
rodiče. Vytvořili Márdi, Pítrs, Ondroid a Lukas.

POP

Mixle v piksle II.
SP9992016MX

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021

Druhá deska kultovní formace Mixle v piksle. 12 nových kousků pro vaše „kousky“, rockenrol
pro děti i pro jejich rodiče. Tradiční hitovky – Pec nám spadla, Komáři, Poštovský panáček
nebo třeba i Beck, Iggy Pop nebo Chuck Berry. Dobré do auta i do dětského pokoje. Děti
nasají zkreslený zvuk a nebudou mít zkreslený představy o hudbě.

POP

Hutka & Hladík / Zahrady radosti
G181252

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2021
FOLK

V roce 1994 natočili Jaroslav Hutka s Radimem Hladíkem studiové album Zahrady radosti,
na které zařadili třináct spíše vážnějších písní. V několika nahrávkách hostují baskytarista
Vladimír Kulhánek a violoncellista Jiří Hošek. Deska tehdy vyšla souběžně s knižním rozhovorem Miloše Čermáka s Jaroslavem Hutkou a z komerčních důvodů dostala ne úplně šťastný
název Pravděpodobné vzdálenosti. Naše vydání, po téměř třiceti letech, obsahuje vyčištěnou
nahrávku s výrazně lepším zvukem a na obalu má původně uvažovanou malbu Zory Růžové
ze sedmdesátých let – ta navíc Jaroslava Hutku inspirovala k názvu tohoto alba.
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Blondýna / Nevolej mi do nebe!
G211882

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2021
FOLK

Debutové album Evy Sukové, básnířky, písničkářky, učitelky ZUŠ a divadelnice, obsahuje patnáct jejích vlastních písní. Eva Suková alias Blondýna vystupuje na (nejen) folkových pódiích
od roku 2016. V letech 2019 a 2020 se stala finalistkou pražské písničkářské soutěže Notování, kde skončila druhá, a v roce 2020 získala na národním kole Porty v Řevnicích cenu Country
radia. Její produkci označují hudební publicisté jako Femme Folk, „herecký snad-šanson“ či
„blondfolk“. Album Nevolej mi do nebe! natočil Boris Carloff a hudební produkce se ujal Norbi
Kovács, který nahrál i řadu kytarových partů.

Dalibor Janda / Moment
HR0107-2

CD / FLTS2A / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
POP

Novinka Dalibora Jandy vznikala ve studiích od listopadu 2019 do března roku 2021.
Je pojmenována po stejnojmenné písni, kterou si Dalibor Janda nejen složil, ale i otextoval.
Píseň je jakýmsi průvodcem lidským životem od narození přes klikaté cesty, úspěchy, křižovatky, pády i momenty, které vše najednou v životě zcela změní. Album obsahuje deset autorských písní, jeden duet (Kapitán Demo feat. Dalibor Janda) a čtyři bonusové písně. Některé
jsou z již osvědčené autorské dílny Dalibor Janda / Jan Krůta, ostatní textaři jsou neméně
zajímaví: např. Xindl X, Miloš Skalka, Markéta Harasimová nebo Jaroslav Šprongl.

Dorota Nvotová / Ten
SR0132

CD / FLTSA / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2021
POP

Hudebnice, spisovatelka a cestovatelka Dorota Nvotová vydává po třech letech svou šestou
studiovou nahrávku. Album má nepřekvapivě deset skladeb a je z něj cítit, že vznikalo bez
stresu a s radostí. Hudba místy nabývá téměř filmové atmosféry a nechává prostor pro
fantazii. Napomáhá tomu i neopakovatelnost analogového záznamu. Základní sestava bicích,
baskytary a klavíru byla nahrána na magnetofonový pásek na jedinou stopu. Naživo jako na
koncertě, bez sluchátek a ideálně bez chyby.

Jakub Hübner / Jsou Vánoce!
MM202112

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
POP

Již třetí profilové album Jakuba Hübnera přichází tentokrát s poselstvím Vánoc. Na CD zaznívají klasické vánoční koledy Narodil se Kristus pán nebo Tichá noc, stejně jako oblíbené písně
s vánoční tematikou v nové nahrávce: Purpura, Bílé Vánoce, Byl den a padla noc, Už z hor zní
zvon a další. Nechybí však ani skladby zcela nové, jakými jsou kupříkladu titulní melodie Jsou
Vánoce nebo závěrečná skladba Mše půlnoční. Jakub Hübner a s ním v duetech Bára Basiková, Natálie Grossová, Christina Delaney a Athina Langoská.

Cathedral in Flames / Hang Me High & Bury Me Deep
8590233053543

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021

8590233053550

LP / FLTS1A / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
ROCK

Po mnohaměsíčním zpoždění způsobeném covidem vychází druhá deska pražských
gothicrockových desperátů. Je k dostání celosvětově na CD i na všech digitálních platformách, vychází také speciální vinylová verze ve 3D gatefold obalu. Album vydává Great Vizier
Entertainment. Devítka skladeb autorské dvojice Gatsby a Phil Lee Fall se nese v duchu
čistokrevného gothic rocku. Je odkojená mateřským mlékem Sisters of Mercy a Fields of
the Nephilim a hrdě se hlásí k tradicím, nicméně jak zvukem, tak i hudebními nápady pevně
stojí ve 21 století. Zpěváci Phil Lee Fall a Ambra Von Bernstain navrstvili desítky vokálních
stop, takže sbory jsou hymnicky monumentální a refrény jsou patřičně klenuté. Hudební
aranže využily kombinaci analogových postupů a nejmodernějších technologií s mnohovrstevnatým zvukem včetně samplů a kytarových partů od Billaca DeVille, Mr. Theorodicka
i Gatsbyho, který kromě obligátní baskytary nahrál i podstatnou část kytar a kláves.

NOVINKY
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Pocta českému undergroundu. 10 let Guerilla Records Archa
GR100-9

2DVD / MDT1 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2021
FILM / SERIÁL / TV

Během víkendu 4. a 5. 11. 2011 se uskutečnil v Divadle Archa dvoudenní festival, konaný
k výročí deseti let od založení vydavatelství Guerilla Records. Kdo vystoupil, je natočen, a to
včetně posledního veřejného autorského čtení Ivana Martina Magora Jirouse. 2DVD obsahuje
i obsáhlou fotogalerii, včetně snímků z roku 2012, kdy v Arše vystoupili Pepa Klíč, DG 307,
Psí vojáci, Plastici a Kočičí madony vystavoval Libor Krejcar.
Celkový čas: 6 hod. 47 min.

Rok bez Magora
GR114-9

CD+DVD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2021
FILM / SERIÁL / TV

Film mapuje kaleidoskop životních příběhů Ivana Martina Jirouse, českého básníka, publicisty
a výtvarného kritika, který je znám především díky spolupráci s nezávislou rockovou skupinou
Plastic People of the Universe. V dokumentu zaznívají ukázky z Magorova básnického díla, jakožto i jeho politické a životní názory. Defilé významných osobností, kamarádů a Magorových
partnerek z období disentu a následně v letech svobody. Oproti filmu DVD navíc obsahuje
řadu bonusů a fotografií, digipack a booklet jsou sestaveny z obrazů Davida Němce. Přílohou
je audio CD s Magorovým autorským čtením básní.
Celkový čas: 1 hod. 20 min.

Feral Charlie Soukup
GR151-9

DVD / FLL / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2021
FILM / SERIÁL / TV

Dokumentární film Feral (2018) je putováním ve stopách muže, který žije v současnosti zcela
jiným způsobem života – je poustevníkem, Robinsonem usazeným v buši, žijící v absolutní
sounáležitosti s přírodou. Ve filmu se prolíná Soukupova minulost chartisty, písničkáře československého undergroundu a politického vězně s přítomností, kdy pomalu hodnotí svůj život
a přemýšlí o budoucnosti, o návratu do Čech. DVD obsahuje bonusy v podobě zachycení
návštěvy Charlieho v Čechách, nepoužité sekvence z filmu a ukázky z australského Mardi
Grass, vše doplněno anglickými titulky.

Kabaret doktora Caligariho / Půlnoční pacient
GR174-2

CD / MDT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
ALTERNATIVA

Další zářez do šílencovy mysli, máme tady nový program Kabaretu! Na rozdíl od předchozích
her je Půlnoční pacient vsazen do současné doby, do všední společnosti, pracuje s myšlenkou souběhu událostí v horizontu několika hodin. Nahrávka Půlnoční pacient se opět věnuje
jednomu z nejzásadnějších témat, které výrazně formuje současnou společnost. Tedy cosi,
co by se dalo nazvat občanskou angažovaností, avšak u Kabaretu zabalenou do autentických
hudebních, mentálních i textových zkratek. Silné a nadčasové album!

Psí vojáci / Od výčepu k baru 1987/89 Live
GR175-2

CD / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
UNDERGROUND

K legendě Psích vojáků není snad ani co dodat, přesto jako by se s odchodem Filipa na tuto
legendu částečně zapomnělo. Proto jsme se rozhodli tuto jednu z nejoriginálnějších českých
kapel zase připomenout. Využili jsme k tomu záznam z pražské Chmelnice z ledna 1987
a doplnili několika songy z brněnských koncertů. Materiál dodali přímo pohrobci kapely
s tím, že tohle by sami chtěli ještě jednou slyšet. Takže můžeme poslouchat syrové a tvrdohlavé Psí vojáky ještě v době, kdy nevyprodávali Lucernu, holky nepištěly a Žiletky nebyly
zdaleka hitem.

Agon Orchestra & Pavel Zajíček/DG 307
Jak sup letící nad krajinou snu
GR176-2

CD / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
UNDERGROUND

Těžko bychom u nás hledali tak svébytná hudební tělesa jako DG307 a Agon Orchestra. Skladatelé soudobé hudby uchopili skladby, které hrála skupina DG 307 v rozmezí let 1974–2000,
a vznikla tak zajímavá kombinace. K programu, který byl veřejně hrán v letech 2006–2012,
přibyly ještě dvě studiové kompozice z letošního roku a bonusem jsou závěrečné tři skladby,
které jsou ze společného koncertu Agon Orchestra s DG 307 v roce 2007. Celek tvoří dohromady skutečně neopakovatelný zážitek a potvrzuje jedinečnost tohoto spojení.
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The Plastic People of the Universe
Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned
GR181-2

CD / FLTS2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
UNDERGROUND

Alba skupiny, která změnila život mnoha lidem, vychází kompletně znovu na CD. Podařilo se
nám obstarat původní pásy, které Mistr zvuku Ondřej Ježek ve studiu Jámor rozebral na prvočinitele a zase slepil dohromady, čímž dosáhl výrazně lepšího zvuku, vynikly detaily, o kterých
jsme neměli ani tušení, a vše obalil novou energií. Soustředili jsme se opravdu na geniální
hudbu Mejly Hlavsy, nadčasové texty a specifický sound kapely, který neměl ve světě obdoby.
Vše jsme okořenili množstvím dobových fotografií, z nichž mnohé jsou zveřejněny poprvé.
Každý titul má zcela nový obal. Vydání jsou vybavena anglickými překlady.

The Plastic People of the Universe / Pašijové hry velikonoční
GR182-2

CD / FLTS2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021

Druhé z kultovních alb skupiny The Plastic People of the Universe. Koncem 70. let soubor
hrál ambiciózní a rozsáhlé kompozice, později se vrátil k rockovým základům. Jsou to velice
pečlivě připravené nahrávky, vznikaly pro vydání v zahraničí, s využitím kvalitní techniky. Nová
edice využívá originálních pásků a je vybavena obsáhlými booklety s podrobnými komentáři,
písňovými texty a řadou zde poprvé publikovaných fotografií.

UNDERGROUND

The Plastic People of the Universe / Jak bude po smrti
GR183-2

CD / FLTS2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
UNDERGROUND

Tato nahrávka vybočuje z již několikrát vydaných záznamů, jedná se totiž o první zveřejnění
programu Jak bude po smrti, poctě Ladislavu Klímovi. V době svého vzniku neprošla schválením členů kapely, zdála se jim příliš „suchá“ a zvukově nevyvážená. Nicméně technika 21. století napomohla tomu, že jsme ji důkladně prohnali mašinkami studia Jámor a se souhlasem
všech aktérů ji zveřejňujeme. Byli sami překvapeni, jak zní dobře, a s odstupem doby jsou
s ní spokojeni víc než s koncertem, který vyšel původně.

The Plastic People of the Universe / Co znamená vésti koně
GR184-2

CD / FLTS2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021

Další z kultovních alb skupiny The Plastic People of the Universe nahrané v domě dramatika
a pozdějšího českého prezidenta Václava Havla na Hrádečku. Deska vyšla v roce 1983
v Kanadě a v roce 2002 v České republice. Nová edice využívá originálních pásků a je
vybavena obsáhlými booklety s podrobnými komentáři, písňovými texty a řadou zde
poprvé publikovaných fotografií.

UNDERGROUND

The Plastic People of the Universe / Hovězí porážka
GR185-2

CD / FLTS2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021

Studiová nahrávka skupiny The Plastic People of the Universe pořízená na různých místech
v letech 1982–1984 a vydaná v roce 1997. Na albu se podílel i bratr populárního českého
zpěváka Jiřího Schelingera Milan Schelinger. Nová edice využívá originálních pásků a je
vybavena obsáhlými booklety s podrobnými komentáři, písňovými texty a řadou zde poprvé
publikovaných fotografií.

UNDERGROUND

The Plastic People of the Universe / Půlnoční myš
GR186-2

CD / FLTS2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
UNDERGROUND

Studiové album skupiny The Plastic People of the Universe poprvé vydané v roce 1987 ve
Velké Británii a v roce 2001 v Česku. Nová edice využívá originálních pásků a je vybavena
obsáhlými booklety s podrobnými komentáři, písňovými texty a řadou zde poprvé publikovaných fotografií.

NOVINKY
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

17

Midi Lidi / Nikdo se ti nebude smát, když budeš mít lidi rád
ML02-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
ELEKTRONIKA

Svérázná elektronická skupina Midi Lidi překvapila své fanoušky hned dvěma souběžně vydanými deskami Nikdo se ti nebude smát, když budeš mít lidi rád a Heal The World, konečně!
CD je s luminescenčním potiskem. Grafika: Magdalena Hrubá a Martin Kubát. Nahrál: Jiří
Topol Novotný v Art&Recording Studio v lednu 2020. Dále nahráno ve studiu Lívanec, studiu
Luka, studiu Jižňák, studiu Lesnická, studiu Ladislav Mirvald. Mix a mastering: Ondřej Ježek
ve studiu Jámor.

Midi Lidi / Heal the World, konečně!
ML03-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021

Druhé ze souběžně vydaných alb svérázné elektronické skupiny Midi Lidi. CD je s luminescenčním potiskem. Grafika: Magdalena Hrubá a Martin Kubát. Nahrál: Jiří Topol Novotný
v Art&Recording Studio v lednu 2020. Dále nahráno ve studiu Lívanec, studiu Luka, studiu Jižňák, studiu Lesnická, studiu Ladislav Mirvald. Mix a mastering: Ondřej Ježek ve studiu Jámor.

ELEKTRONIKA

Prokop, Andršt, Hrubý / Unplugged Live
MAM242-1

LP / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 3. 12. 2021
BLUES / JAZZ

Trio leadera kapely Framus Michala Prokopa, nadžánrového kytaristy Luboše Andršta a neméně všestranného houslisty Jana Hrubého jsme v posledních letech mohli znovu potkávat na
koncertech. Soubor vznikl v roce 1987 a k jeho zvuku a stylu přispěli všichni členové stejným
dílem. Nahrávky pocházejí ze dvou koncertů 12. a 13. září 2004 z brněnského klubu Stará
pekárna a vedle známých písní Framusu (Bitva o Karlův most, Blues o spolykaných slovech)
zde najdeme klasické bluesové standardy i skladby jiných nálad, například Rain José Feliciana
nebo Skoumalova Miss July. Jazzovou polohu kapely ukazuje skladba Ztracená myšlenka, kde
Hrubý předvádí, že vedle své typické moderní hry zvládá i jazzovou improvizaci.

Zapomělsem / Měsíc ve váze
MAM869-1

LP / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 8. 12. 2021
FOLK

Alternativně folkový projekt Zapomělsem Aleše Macenauera přichází se svým druhým albem
Měsíc ve váze, tentokrát v podobě vinylu. S Macenauerem na nahrávce spolupracovali
i hostující muzikanti a tvorbu přebalu vzal za své Jakub König. Deska sklidila pozitivní ohlasy
ze strany kritiků i posluchačů a hovoří se o ní jako o jedné z nejambicióznějších nahrávek
letošního roku. 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.

Ventolin / Dneska se vyčasilo
VEN02-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2021

VEN02-1

LP / FLTS / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 10/2021
FOLK

Čtyři roky po vydání průlomového počinu Vitajte David Doubek alias Ventolin vydává své
třetí řadové album. Ve srovnání s jeho předchozí deskou je Dneska se vyčasilo hudebně
pestřejší a tematicky komornější, nechybí na něm popové milostné písně, veselé i tísnivější
sci-fi scény, ani situační absurdita. Název desky vyjadřuje pocit, který má člověk, než se
vypraví ven. Během příprav alba vzal hudebník do hry celou rodinu a jeho žena Klára Doubková účinkovala i v nedávno zveřejněném klipu k singlu Mech – příběhu o zvířatech, lidech,
proměnách skrze bytí spolu v přírodě a o hudbě jako pohonné hmotě transcendence na
dece. Novinka obsahuje devět skladeb a vychází u Bumbum Satori. Na desce hostují Klára
Doubková (zpěv) ve dvou písních (Mech, Kapesník), Prokop Holoubek (klávesy, bicí, perkuse
a produkce alba) ve skladbách Mech, Posun času, Karate a Tomáš Kelar (akustické bicí) v písničkách Mech, Karate, Walk, Dreams. Bicí v Sono centru nahrál Jiří Topol Novotný, mastering
ve studiu Jámor měl na starosti Ondřej Ježek.
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Jiří Žáček, Karel Mařík: Zpověď
2021CZ01

2CD / FLTH / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
POP

Dvojalbum zhudebněných básní Jiřího Žáčka v podání předních interpretů. Autorem hudby
k 22 písním o celkové délce 123 minut je skladatel, producent a instrumentalista Karel Mařík.
Součástí fyzického vydání dvojalba (nikoliv u digitální verze) je kniha vybraných básní Jiřího
Žáčka s originálními kolážemi Vratislava Nohy. Písně nazpívali přední interpreti: František
Černý ze skupiny Čechomor, Igor Timko ze skupiny No Name, Petr Janda ze skupiny Olympic,
Daniel Hůlka, Helena Vondráčková, Marta Jandová, Ivana Klimentová, Marta Berkyová, Kristýna Peterková, Jan Dolanský, Roman Zach, STIGO a Karel Mařík.

Doga / Respekt
8594159491236

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
HARDROCK

Jedenácté studiové album kapely Doga, která na rockové scéně působí úspěšně už 33 let.
Čtveřice vedená charismatickým frontmanem Izzim pracovala na albu průběžně více než rok
a pro fanoušky nachystala celkem 14 nových skladeb. Názvem desky rockeři vzkazují, že nám
všem chybí vzájemný respekt. Novinka vznikala v ostravském studiu Citron pod vedením
zkušeného producenta Djordjeho Eriče. Kapela využila koronavirové koncertní pauzy a tvořila
v uvolněné atmosféře, což se na výsledku výrazně podepsalo.

Radegast / Demos 86/89
PH154

LP / FLTS2 / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
HARDCORE

Asi není náhoda, že první československá hardcore kapela vznikla právě v Havířově. Z kraje
osmdesátých let byla zdejší životní úroveň poznamenána vším, co pobyt v hornickém kraji obnášel. Právě tehdy vznikla kapela, která následně ovlivnila mnoho dalších. A pojmenovala se
podle oblíbené značky piva Radegast. Rannou fázi kapely zachycuje první demo z roku 1986,
ještě se zpěvačkou Danou Kalousovou. Druhé demo natočené v roce 1989 je pak ostré jako
břitva a představuje kapelu ve vrcholné formě. Obě kompletní dema nyní vychází vůbec poprvé na vinylu a za notné spolupráce kapely. Tak si užijte autentický československý hardcore!

Divadlo S+H / Spejblova a Hurvínkova učebnice jazyka českého 2
CR1131-2

CD / AK-MDS / DPH 10 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
MLUVENÉ SLOVO

Osmidílný seriál Spejblova a Hurvínkova učebnice českého jazyka z roku 1993 byl posledním
rozsáhlejším rozhlasovým počinem Miloše Kirschnera. Napsal ho Ladislav Dvorský a byl určen
pro rozhlasový cyklus Vysílání pro školy. Na tomto CD najdete druhou trojici ze zachovaných
šesti dílů seriálu, první trojice vyšla na CD v roce 2020. Tentokrát budeme třeba počítat slabiky podle dílků čokolády nebo se s našimi hrdiny vydáme na výlet vlakem.
Celkový čas: 55 min.

Karin Lednická: Šikmý kostel. Druhý díl. Románová kronika
ztraceného města / léta 1921–1945 / Jan Szymik
CR1111-2

3CD-MP3 / AK-BGT
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 1. 12. 2021
MLUVENÉ SLOVO

S Barkou, Ludwikem, Julkou a dalšími hrdiny trilogie Šikmý kostel se setkáváme vzápětí poté,
co jsme je v závěru prvního dílu opustili. Zatímco ve zbytku nově vzniklého Československa
nastávají zlaté časy, v Karviné – jak se nyní město jmenuje – se stále významně projevují
důsledky předešlého dramatického dění a prosakují do všech oblastí života.
Nezkrácená verze / 25 hod. 37 min.

Dita Táborská: Černé jazyky
Miroslav Táborský, Jana Stryková, Petr Stach
CR1124-2

CD-MP3 / AK-FLT
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 11/2021
MLUVENÉ SLOVO

Tchajwanec Bao se snaží mít celý život pevně v rukou. Má skvělou kariéru, děti s prestižními
školami, a dokonce se zdá, že jej netíží ani nefunkční vztah s bývalou manželkou Sedrikou.
Vše se však náhle změní, když Sedrika onemocní nevyléčitelnou chorobou a syn David se
rozhodne sejít se strýcem Taem, s nímž se Bao rozhádal údajně kvůli dědictví. Román Černé
jazyky ukazuje vratkost našich představ o hodnotách, jako jsou pravda, povinnost, čest či
láska, a nesmírnou obtížnost se navenek opravdově a upřímně projevit.
Nezkrácená verze / 8 hod. 53 min.

NOVINKY
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Vlastimil Vondruška: Zločiny na dvoře císaře Karla IV.
Ďáblův nápoj
CR1132-2

CD / FLT / DPH 21 %
V DISTRIBUCI OD 11/2021
MLUVENÉ SLOVO

Ďáblův nápoj, první ze zamýšlené série her s mistrem teologie Damiánem a císařským
notářem Jakubem ze Zbyn, nabídne setkání se zločinem a úkladnou vraždou v době panování
Karla IV. přesně ve Vondruškově stylu. Společně s hlavními postavami, kterých se v jiskřivém
dialogu ujali pánové Viktor Preiss a Tomáš Töpfer, navštívíte středověkou Prahu jako atraktivní
prostředí rytířů, kazatelů, lapků a měšťanů i jejich žen a dcer, počestných i hříšných.
Celkový čas: 58 min.

Andreas Pittler: Vídeňské zločiny II.
Vražda na konci války (1918) / Miroslav Táborský
TBN043-2

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

Kriminální román současného rakouského autora bestsellerů Andrease Pittlera je druhý ze série Vídeňské zločiny. Každý z příběhů série se odehrává ve významném roce rakouské historie.
Hlavní postavou je v nich svérázný vyšetřovatel, bonviván a poněkud neúspěšný milovník žen
David Bronstein. Skvěle zachycená atmosféra staré Vídně, dramatické zápletky a propojení
fiktivních a skutečných historických postav jsou zárukou zábavného a napínavého příběhu.
Nezkrácená verze / 10 hod. 22 min.

Kučera, Pešťák, Fiker / Mistři české detektivky 2
TBN992-2

3CD-MP3 / AK-MDT5
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 11/2021
MLUVENÉ SLOVO

Druhý díl kolekce detektivních audioknih obsahuje tituly:
Eduard Fiker: Série C–L – legendární případ majora Kalaše, známý z filmu Na kolejích čeká
vrah / Kamil Pešťák: A nad tím vším je slunce – strhující thriller o horách, sobectví a lásce.
Čte Martin Stránský / Ilja Kučera: Inspektor Šmidra zasahuje II – dva dramatizované příběhy
českého detektiva-poplety
Celkový čas: 15 hod. 3 min.

České osudy 3
TBN993-2

5CD-MP3 / AK-FLT
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 11/2021
MLUVENÉ SLOVO

Třetí díl kolekce skutečných příběhů z české historie přináší tyto audioknihy:
Jitka Neradová Jitka: Ukradené dětství – neuvěřitelný válečný příběh tzv. Svatobořických dětí /
Jiří Boudník: A zalévej kytky! – statečná žena a dvě děti na útěku za svobodou /
Josef Rakoncaj, Miloň Jasanský: K2, 8611 metrů – dramatická cesta na druhou nejvyšší horu
světa / Benoni Jassik: Alaska Joe – čtyři roky bláznivého života na Aljašce / Jan Rachota:
Příběhy eléva – paměti milovníka parních lokomotiv
Celkový čas: 34 hod. 6 min.

Vlastimil Vondruška: Ještě že nejsem kat / Jan Hyhlík
TYM470-2

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

Být katem může být výnosné i pěkně nebezpečné řemeslo. Dobrodružný příběh z renesanční
Prahy. Hlavními hrdiny jsou – zdánlivě nesourodá trojice – staroměstský rychtář, katovka
a zběhlý student teologie.
Nezkrácená verze / 10 hod. 30 min.

MLUVENÉ SLOVO

Karel Čapek: Válka s Mloky / Lukáš Hlavica
TYM747-2

CD-MP3 / AK-FLTS3
DPH 10 % / V DISTRIBUCI
OD 1/2022
MLUVENÉ SLOVO

Geniální nadčasová temná budoucnost světa. Ostrá satira ukazuje na příkladu Mloků, že nelze
kohokoli bezskrupulózně využívat, aniž by přišel zasloužený trest ohrožující existenci celého
lidstva. Válka s Mloky je jedna ze základních knih české literatury dvacátého století a povinná
četba k maturitní zkoušce.
Nezkrácená verze /

HITPARÁDA SUPRAPHONU LISTOPAD 2021
POP / COUNTRY / ROCK

MLUVENÉ SLOVO

VÁŽNÁ HUDBA

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

1

Karel Gott
Karel O.S.T.
SU6719-2/1

Semafor
Suchý & Šlitr
Komplet 9 her z let
1965–1970
SU6644-2

Ivo Kahánek
Dvořák: Kompletní
klavírní dílo
SU4299-2

Vladimír Mišík
Noční obraz
ANI097-2/4/1

2

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

Semafor
Suchý & Šlitr

Sir Charles
Mackerras
ČF, FOK
Dvořák: Symfonie
č. 8 a 9, Legendy,
Slovanské tance
SU4301-1

Vladimír Mišík
Jednou tě potkám
100P047
100P048

Hana Zagorová
100+20 písní
1968–2020
SU6748-2

Patrik Hartl:
Prvok, Šampón,
Tečka a Karel
Martin Hofmann
SU6632-2

Ivan Moravec
Portrait
SU4290-2

Dobrodružství
kriminalistiky
ECT343

Hana Hegerová
Merci!
SU6742-2/1

Divadlo S+H
Spejbl a Hurvínek
Miloše Kirschnera
To nejlepší
SU6643-2

Sukovo trio
Beethoven:
Kompletní
klavírní tria
SU4297-2

Krkonošská
pohádka
ECT216

5

Michal Prokop &
Framus 5
Mohlo by to bejt
nebe…
SU6731-2/1

Zdeněk Svěrák
Skoro všechno
SU6635-2

Symfonický orchestr
Českého rozhlasu
Tomáš Netopil
Martinů: Fresky,
Paraboly, Rytiny
SU4295-2

Jaromír Nohavica
Máma mi na krk
dala klíč
8594159491137
8594159491144

6

Blue Effect

Felix Holzmann
Šprechty v plném
počtu
SU6638-2

Hipocondria
Ensemble
Jan Hádek
Brixi: Magnificat
Hudba Prahy
18. století
SU4293-2

Dalibor Janda

Dětské detektivky
s hádankou

Aneta Langerová

Matouš Ruml

The Many Loves
of Antonín Dvořák
SU4302-2

Václav Čtvrtek:
Nejkrásnější
pohádky hezky
pohromadě
SU6629-2

Czech Ensemble
Baroque, Roman
Válek
Tůma: Requiem
SU4300-2

Miroslav Žbirka

Jiří Horák: Kniha
o staré Praze

Dominik
Wollenweber
The Art
of English Horn
SU4303-2

Beata Hlavenková

Schola Gregoriana
Pragensis
Corina Marti
Septem dies
SU4282-2

Dluhy
Hany Zagorové
ECT379
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M. Efekt
Svět Hledačů

Svět Hledačů

RADIM HLADÍK
kytary

LEŠEK SEMELKA

SU6745-2/1

Micromoog, klavír, celesta, Clavinet Hohner, dech, zpěv

OLDŘICH VESELÝ

ARP Omni, Micromoog, klavír, Clavinet Hohner, zpěv

VLADO ČECH

bicí, percussion, dech

STRANA 1
1. ZA KROKEM ŽEN 11:45

Radim Hladík / Jaroslav Hutka

2. HLEDÁM SVÉ VLASTNÍ JÁ

4:12

Oldřich Veselý / Pavel Vrba

3. RAJKY

7:14

Radim Hladík / Pavel Vrba

STRANA 2
4. ZMOUDŘENÍ BABÍM LÉTEM
Lešek Semelka / Pavel Vrba

5. ZÁZRAK JEDNÉ NOCI

Lešek Semelka / Pavel Vrba

8:44

Komplet 9 her z let
1959–1964
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11:48

� 1979 SUPRAPHON a.s.
Vydal SUPRAPHON a.s., 2021
Původní album Panton 8113 0068
Natočeno v pražském studiu Smetanova divadla v průběhu roku 1978
Spolupráce na realizaci: Vladimír Mertlík
Hudební režie: Svatoslav Rychlý
Zvuková režie: Jan Štěpánek
Remastering: Oldřich Slezák, červenec 2021
Původní cover © Petr Sís, Alan Pajer, 1979
Photo © Alan Pajer, 1979, 2021
Sleevenote © Petr Dorůžka, 1979, 2021
Layout © Luděk Kubík /3. dílna/, 2021, s využitím původního obalu
Editor: Karel Deniš

SUPRAPHON

SU 6745-1

SUPRAPHON a.s., Palackého 1,
112 99 Praha 1, Česká republika
www.supraphon.cz
www.supraphonline.cz

Moment

HR0107-2

SU 6745-1
05.08.21 11:07

Zlaté vánoční hity
SU6736-2

7

SU6633-2

Helena
Vodráčková

8

Ostrov Heleny
Vondráčkové
SU6740-2/1

9

ANDROMEDA

Doprovázejí
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Vladimír Popelka (A/3, B/2), Ivo Pavlík – varhany (B/3),
Ivo Durczak – basová kytara (B/3), Waldemar Svatoš
– bicí (B/3), Jezinky (A/1 – 5, B/6), Michal Michna
– trubka A/2, Leo Skuplík – tenorsaxofon (A/2)

Věra Špinarová

SU 6746-1

ROVÁ

Andromeda

Hudební režie: Vladimír Popelka
Zvuková režie: Milan Papírník
Nahráno ve studiu A Čs. rozhlasu, 1972
℗ 1972 SUPRAPHON a.s.
(LP 11 0327, původní vydavatel PANTON)
Cover © Ladislav Svatoš, 1972
Layout s využitím původního obalu Alan Pajer, 2021
Photos © Jiří Váša (obal), 1972, Alan Pajer (vnitřní sáček), 2021
Remastering Oldřich Slezák, 2021
Editor Jana Helgová

SU6746-2/1

SU6649-2

AN DROM E DA

SU 6746-1

10

VĚR A ŠP INAROVÁ

republika

Veronika Gajerová
Marie Štípková
Filip Rajmont

Dvě slunce
AS002-2/1

40 let na scéně
ECT353

Žijutě

MIN57-2/1

VĚRA ŠPINAROVÁ

Marie Rottrová

Lady Soul 14×
1970–2021
SU6743-1
SU6517-2

Gustave Flaubert:
Dva písaři (Bouvard
a Pécuchet)

Miroslav Táborský
Václav Kopta
SU6642-2
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