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NOVINKY

Miloš Kopecký
Známá i neznámá tvář / Nahrávky z let 1958–1989
Miloš Kopecký 100!
Jedinečný komplet nahrávek nezapomenutelného herce.
Na kompletu záznamů z archivu Supraphonu, České televize, Českého rozhlasu,
Opusu a soukromých sbírek uslyšíme skoro vše, co Miloš Kopecký namluvil
a nazpíval sám či se svými spolubesedníky a spoluhráči během 31 let svého
uměleckého života. Úvodem obou CD nás provází řada písní zpívaných Milošem Kopeckým, jimž vévodí nesmrtelný Mackie Messer. Interpret se představí
jako vynikající herec v mnoha rolích světového i českého repertoáru, ale i jako
nesmírně vtipný autor svých povídek, glos a odpovědí publiku při řadě besed.
V bookletu si pak přečteme fragment z vlastního životopisu tohoto umělce, ze
kterého vysvítá, jak neobyčejně hluboký a inteligentní člověk to byl. Vložená
brožurka je také doprovázena mnoha fotografiemi z archivu Václava Chocholy
a Milana Wágnera.
Dekameron / Epištoly k nesmělým milencům / Byl jsem Petrem Vokem /
Dva na Olympu / Umění milovati / O Nosáčovi / Špatně vyučený čaroděj /
Literární a jiné poklesky / Obraťte, na druhé straně jsem já / Večer
s Milošem Kopeckým / S Mikrofórem v Redutě / Zavěste, prosím, volá
Semafor / Za dverami je Miloš Kopecký / Večer s Antonínem Jedličkou
a Milošem Kopeckým / Svět Jaroslava Ježka / Miláček Ornifle / Lakomec /
Věc Makropulos a desítky dalších výstupů a písní

SU6667-2

2CD-MP3 / MP3 / FLAC / VYCHÁZÍ: 26. 8. 2022
MLUVENÉ SLOVO

Komplet vybral a sestavil Jakub Kamberský
Celkový čas: 19 hod. 37 min.
PŘIPOMÍNÁME DALŠÍ TITULY Z TÉTO EDICE

Zdeněk Svěrák / Skoro všechno
SU6635-2
3CD-MP3 / MP3 / FLAC
VYŠLO 3/2021
Jan Werich / Suma sumárum
SU6495-2
5CD-MP3 / MP3
VYŠLO 11/2019
Miroslav Horníček / Dobře odtajněný Miroslav Horníček
SU6464-2
3CD-MP3 / MP3
VYŠLO 5/2018

foto © Václav Chochola

foto © Milan Wágner

NOVINKY
NOVINKY

03

Virginia Woolfová: Paní Dallowayová
Marie Štípková
Slavný román v podobě audioknihy vychází u příležitosti
140. výročí narození Virginie Woolfové
Nejznámější dílo britské autorky Virginie Woolfové vznikalo v letech 1922
až 1924. Původně se mělo jmenovat Hodiny, protože údery zvonu Big Benu
prostupují celou knihou jako uvědomění si neodvolatelně uplývajícího času,
pomíjivost dění. Dalším významným vnějším detailem příběhu jsou květiny,
kterými autorka dokresluje povahové rysy postav. Vyprávění o jednom dni hlavní hrdinky, chystající se uspořádat večírek, paralelně doprovázejí popisy pocitů
jejích přátel a známých, zároveň s pozorováním pohybu všech zúčastněných
po Londýně, záznam detailů světla, změn přírody, zvuků města. Autorka o své
knize prozradila, že jde současně o svět viděný očima duševně zdravých a šílených. Třebaže jedna z postav během vyprávění ukončí sebevraždou svůj život,
výsledným dojmem z díla je pocit radosti ze života, a jak píše v doslovu Martin
Hilský: nejhlouběji se vryje do paměti atmosféra toho nádherného červnového
rána, kterým prochází drobná, prošedivělá žena s kyticí hrachorů v ruce. „Jsem
paní Dallowayová,“ jako by říkala, „chyť si mě, můžeš-li.“
Překlad Kateřina Hilská
Hudba Edward Elgar, Koncert pro violoncello a orchestr e moll, op. 85
Hraje Filharmonie Brno, řídí Libor Pešek
Zvuky zvonů Big Benu

SU6656-2

Celkový čas: 9 hod. 11 min.

CD-MP3 / MP3 / FLAC / VYCHÁZÍ: 26. 8. 2022
MLUVENÉ SLOVO

Josef Mysliveček: Houslové koncerty – komplet
Shizuka Ishikawa, Dvořákův komorní orchestr, Libor Pešek
„Il Boemo“ a jeho houslové koncerty – poprvé kompletně
Krátce poté, co roku 1763 odešel z Prahy do Itálie, vydobyl si zde Josef Mysliveček významné místo a záhy oslavil první velké úspěchy se svými operami.
Opera však zdaleka nebyla jediná oblast jeho zájmu. V Padově koncem 60. let
ještě zažil houslového virtuosa Giuseppe Tartiniho a nejspíš právě pod vlivem
jeho tvorby začal pracovat postupně na šestici vlastních houslových koncertů.
O vlivu Tartiniho svědčí i některé archaické prvky, jež v Myslivečkových koncertech nelze přeslechnout. Doba jejich vzniku se kryje s obdobím skladatelových
intenzivních kontaktů s mladým Mozartem a je zřejmé, že Mozart se zase
v mnoha aspektech svých houslových koncertů nechal inspirovat dílem svého
staršího přítele. Nahrávka Shizuky Ishikawa, laureátky prestižních soutěží
královny Alžběty v Bruselu (1976) a Fritze Kreislera ve Vídni (1979), představuje
patrně jediný komplet houslových koncertů Josefa Myslivečka. Mladá japonská
virtuoska jej pro Supraphon v letech 1983 a 1986 natočila ve Dvořákově síni
pražského Rudolfina a jejím uměleckým partnerem nebyl nikdo menší než
dirigent Libor Pešek.
Josef Mysliveček (1737–1781) – houslové koncerty C dur, E dur, F dur, A dur,
D dur, B dur, G dur „Pastorální“, D dur
Shizuka Ishikawa – housle, Dvořákův komorní orchestr, dirigent Libor Pešek

SU4298-2

2CD / MP3 / FLAC / VYCHÁZÍ 29. 7. 2022
VÁŽNÁ HUDBA
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DIGITÁLNÍ SINGLY / V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Totally Nothin / Skleněný oči (feat. Skelly)
VS0061-2
MP3 / FLAC
VYŠLO 6/2022

Úspěšný rapper a nadějný hudební producent Totally Nothin, který se žánrově pohybuje
na pomezí alternativního rapu a punk-rapu, přichází s novým singlem Skleněný oči feat.
Skelly. Videoklip sledujte na YouTube Forlife Territory.

RAP
DIGITÁLNÍ SINGL

Marek Ztracený / Originál
VD0042-2/5

MP3 / FLAC / HI-RES
VYCHÁZÍ: 1. 7. 2022
POP

Marek Ztracený, v současnosti nejpopulárnější domácí zpěvák a aktuální Zlatý slavík, napsal
šest nových písní a rozhodl se je fanouškům představit postupně. Vzhledem k tomu, že momentálně začíná jeho velké letní turné, nabízí se odstartovat tuto sérii nových nahrávek právě
singlem Originál. Ten má pozitivní, až taneční atmosféru a vyloženě si právě o letní vydání
říká. Samotný Marek Ztracený dodává, že když píseň složil, nemohl ji měsíc dostat z hlavy,
a věří, že bude mít u posluchačů stejný efekt. Skladbu produkoval osvědčený dvorní hudební
producent Dalibor Cidliský jr. a představí se zde velký sbor Maranatha Gospel Choir.

SINGL V DIGITÁLNÍ DISTRIBUCI

Elizabeth / Summer Boyfriend
VS0064-2

MP3 / FLAC
VYCHÁZÍ: 1. 7. 2022
POP
DIGITÁLNÍ SINGL

Elizabeth Kopecká je nejenom finalistka poslední řady Česko Slovenské Superstar, kde si
získala srdce milionů diváků a posluchačů jak v Čechách, tak na Slovensku, ale zároveň je
i rodící se výrazná pěvecká osobnost současné domácí populární hudby. Charakterizuje ji
přesvědčivý hlasový projev a mimořádně přitažlivá barva hlasu. Momentálně vydává svůj
debutový singl Summer Boyfriend, a to ve spolupráci hned dvou producentů – legendárního
Jana P. Muchowa a mladého talentovaného muzikanta Prokopa Korba, známého z jeho
vlastního hudebního projektu Badfocus. Píseň je hudební autorskou spoluprací Elizabeth
a Prokopa, text od Elizabeth je pak s nadsázkou o tom, jak si ideálně „zařídit“ pohodové léto.

Dorota Barová / Dotyk
ANI100-2/1/5

CD / LP / MP3 / FLAC / HI-RES
V DISTRIBUCI OD 6/2022

Tři roky po Andělem oceněném sólovém debutu Iluzja vydala v říjnu 2021 Dorota Barová
na labelu Animal Music svoje druhé album. Na novince Dotyk přináší kolekci nových
autorských písní a textů, které nahrála v triu s kytaristou Miroslavem Chyškou a baskytaristou
Milošem Klápštěm. Celé album je nazpívané v polštině, která je Dorotiným jazykem první
volby. Nyní vychází i na vinylu.

ALTERNATIVA
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Dorůžka, Wyleżoł, Ballard / Andromeda's Mystery
BR004

CD / MP3 / FLAC
V DISTRIBUCI OD 6/20222
JAZZ
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

V době pandemie v roce 2021 založili tři staří přátelé novou kapelu s myšlenkou prozkoumat
netradiční zvukové možnosti a osvětlit rytmus a harmonii jiným způsobem. Ačkoli se David
Dorůžka, Piotr Wyleżoł a Jeff Ballard znají už léta, poprvé se v tomto složení sešli na jaře
2021, aby nahráli nové autorské album. Zvuk kapely se opírá především o analogové elektronické nástroje, jednoduché melodie a složité groovy. Hudebníci se soustředí na propojení
starých a nových zvuků a přístupů do jedinečné syntézy, která charakterizuje dnešní svět, jak
ho vnímají oni. Společně se vydávají na průzkum neprobádaných území a dychtivě hledají klíč
k Andromeda's Mystery.

Dan Bárta & Robert Balzar Trio feat. K. Fekete-Kovács
Jedním dechem
BR005

CD / MP3 / FLAC
V DISTRIBUCI OD 6/2022
JAZZ
V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Jedinečné spojení kritiky ceněné a zároveň posluchači mimořádně oblíbené jazzové formace
Robert Balzar Trio a populárního multižánrového zpěváka a autora Dana Bárty, jehož eklektická tvorba je zakořeněna spíše v rocku a soulu a šlape jako dobře namazaný stroj už dlouhé
roky. Svým fanouškům přináší repertoár na pomezí jazzu a popu, jejich společný výtvor je
navíc částečně konceptuální a syntetický. Přítomnost speciálního hosta, kterým je modernista
a sférický trumpetista Kornél Fekete-Kovács, dodává hudbě kapely další nečekaný rozměr.
Společný koncert v rámci série JazzFestBrno on Screen zaznamenala Česká televize a nyní
vychází také ve zvukové podobě. Album Jedním dechem vydává label Bivak Records jako
CD i v digitální podobě.

