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TIP NA LÉTO

PÍSNIČKY WABIHO DAŇKA
PATŘÍ K LÉTU
DETAIL

Prázdninová nabídka Supraphonline
se otevírá dvěma alby trampského
barda a autora trampské hymny
Rosa na kolejích Wabiho Daňka
a Ďáblova stáda, ale také novou
speciální kompilací PORTA 50 LET,
kterou Wabi pokřtil před pár týdny
na festivalu Porta 2016 v Řevnicích.
Jde o promyšlenou sestavu snímků
z let 1967 až 2015, kde nechybí ani
zmíněná Rosa na kolejích.

FOLK & COUNTRY SPECIÁL

NOVINKA

LEGENDY
ČESKÉ COUNTRY
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NOVINKA
DETAIL

Nová kompilace Universal Music
přináší klasické hity od
nejvýraznějších interpretů české
pop music, kteří si žánr country
zvolili jako životní téma anebo
si jen odskočili na pár písniček.
Najdete zde i pár rarit a bonusů,
které zatím nikde jinde nevyšly.

PŮLSTOLETÍ
ČESKÉ COUNTRY

DETAIL

Česká country muzika slaví 50 let a toto je záznam její aktuální velkolepé
připomínky! Na vyprodaném koncertu v pražské Lucerně se sešly čtyři
legendární kapely, aby zavzpomínaly na svá výročí (Greenhorni 50,
Taxmeni 45, Fešáci 40 a Tučňáci 35 let
úspěšné existence) a také zahrály
písničky Michala Tučného, od jehož
smutného odchodu uplynulo už
dvacet let. Při té příležitosti se na
pódiu objevili také zajímaví hosté,
třeba Michaela Tučná, Rosťa Fišer
nebo Petr Kocman. Audio záznam
všech důležitých momentů toho
vydařeného večera tvoří obsah nového
digitálního titulu v produkci Antonína
Kny a Karla Mrkvičky.

TOP TIP

RADŮZA

DETAIL

KRÁLOVNA ČESKÉHO FOLKU
Radůza je zpěvačka, šansoniérka,
písničkářka, harmonikářka a hudební
skladatelka. Kromě skládání vlastních
písní se věnuje také komponování
vážné a scénické hudby i studiu lidové
hudby různých evropských národů.
Je držitelkou několika prestižních cen
Anděl a za svá alba získala deset
zlatých a pět platinových desek.
Tvorbu Radůzy představujeme i v naší
prázdninové nabídce.

LEGENDA

NESMRTELNÉ HITY
MICHALA TUČNÉHO

DETAIL

Michal Tučný byl český zpěvák, jedna z legend české country music.
Zpočátku své kariéry zpíval výhradně anglicky, česky začal zpívat až kvůli
normalizaci, na popud kapelníka
Greenhorns Jana Vyčítala. Úspěch
slavil ve skupině Fešáci a největší
popularity dosáhl při sólové dráze, kdy
ho doprovázela jeho skupina Tučňáci.
Na Supraphonline naleznete všechny
alba, která vydal jak u Supraphonu,
tak i u vydavatelství Universal Music.
Pro naší letní nabídku z nich vybíráme
tři speciální tipy. Dvě alba největších
hitů a také albovou kolekci z let 1982
až 1994.

LEGENDÁRNÍ ALBUM

GREENHORNS
(ZELENÁČI)
SILNICE, ŘEKY, TRATĚ
A STEZKY

DETAIL

Vinylové LP album country skupiny
Zelenáči resp. Greenhorns s písněmi
Historie téhle káry, Poslední rallye,
Království za koně, Dívka s vlasem
medovým vyšlo poprvé v roce 1976
u vydavatelství Panton. Nyní po 40
letech vychází poprvé digitálně.

TIP

ZLATÝ POTLACH
Skvělé oddychové písničky pro letní
večery nejen u táboráku – to je Zlatý
potlach. V produkci folkové legendy
Jaroslava Samsona Lenka a jeho hostů
v nahrávce Popron Music z roku 1999.

DETAIL

FOLK & COUNTRY SPECIÁL

TRAMPSKÁ KLASIKA

ZTRACENKA
SI ZPÍVÁ
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LEGENDA
DETAIL

Tramping objevili obyčejní kluci z továren, chudí studenti, kteří už před
první světovou válkou začali vyrážet proti proudu řek do divokých zákoutí
jižním a západním směrem od Prahy. Jedním z pověstných míst je
trampská osada Ztracená naděje,
která vznikla na jaře 1918 totiž
u Svatojánských proudů.
Na Ztracenku, která se stala vzorem
pro založení dalších trampských
osad, se sjíždělo mnoho známých
osobností z řad hudebníků, herců
a sportovců, z nichž tu někteří
zakotvili navždy. Supraphonline
přichází se skvělým hudebním
dárkem pro letní chvíle. Album
Ztracenka si zpívá, patří již k těm,
v tomto žánru, kultovním.

NEBESKEJ KOVBOJ
WALDEMAR MATUŠKA
DETAIL

„Má hlas, kterému věříte“, říkali o něm nejen čeští hudební publicisté.
Waldemar Matuška působil ve své době jako zjevení. Uhrančivé černé
oči, bradka a nezapomenutelný hluboký hlas – tak ho znal celý český
i slovenský národ. Náš jeden z nejpopulárnějších českých zpěváků
60. a 70. let byl velice oblíben u mnoha generací. V létě roku 1986
se nevrátil z vystupování v USA
a trvale žil na Floridě. Do své vlasti
se Matuška trvale nevrátil ani po
roce 1989. Pravidelně sem však
jezdil a koncertoval se skupinou
K.T.O. Na Supraphonline naleznete
jeho albový komplet, který mapuje
celou jeho hudební dráhu.

LEGENDA

NEREZ
TŘI ZÁSADNÍ ALBA
ČESKÉHO FOLKU

DETAIL

Nerez byla významná folková skupina,
jejíž jádro tvořil autorský trojúhelník
Zuzana Navarová – Zdeněk Vřešťál –
Vít Sázavský. V roce 1986 vyšlo Nerezu
první LP, Masopust. O rok později
vydal Zdeněk Vřešťál autorské EP
Písničky ze šuplíku. V roce 1988 vyšlo
druhé řadové album Na vařený nudli
a v roce 1990 vyšlo třetí (a poslední)
řadové LP Ke zdi. Všechny tři dnes již
kultovní nahrávky naleznete na
Supraphonline.

KULTOVNÍ ALBA

3x POTLACH
V ÚDOLÍ

DETAIL

Sestava nejslavnějších songů nejen
z doby meziválečného velkého
rozmachu trampského hnutí vyšla
v populární supraphonské edici
Potlachů. Ta přinesla mnoho desítek
již nesmrtelných písniček v podání
interpretů, kteří k tomuto žánru mají
opravdový vztah. Dnes již ve fyzické
podobě nedostupná alba nyní
naleznete v nabídce Supraphonline.

JUBILEUM

JAROSLAV SAMSON LENK 60
Písničkář Jaroslav Samson Lenk je stálicí mezi
folkovými a trampskými zpěváky. Ve druhé polovině
sedmdesátých let založil folkovou skupinu Máci
(1976–1993). Do trampské skupiny Hop Trop
(od roku 1980) se dostal po seznámení s jiným jejím
členem Ladislavem Huberťákem Kučerou (údajně
díky rozbité kytaře, kterou si u Huberťáka nechával
opravit). Od roku 1993 vystupuje se svou skupinou
Hop Trop. U příležitosti oslav jeho šedesátin
Supraphonline přináší, ve své letní nabídce, hned
několik alb z jeho rozsáhlé diskografie.

DETAIL

FOLK & COUNTRY SPECIÁL

LEGENDÁRNÍ ALBUM
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CHECK THE CZECHS!

ZELENÁČI
ROMANTIKA STARÝCH
KOVBOJŮ

COUNTRY NÁLADA
ZAHRANIČNÍ SONGY
V DOMÁCÍCH VERZÍCH

Když se řekne česká country, každý
si vybaví jednoho z hlavních
představitelů tohoto žánru,
oblíbeného baviče a zpěváka Mirka
Hoffmana a jeho legendární
skupinu Zelenáči. Toto řadové
album z roku 1995 by nemělo
chybět u žádného příznivce tohoto
hudebního směru.

Pro všechny příznivce country jsme
přichystali výběr písní s důrazem na
v digitálním světě zatím méně
frekventovaných "předělávek" v tomto
tak oblíbeném a snad nesmrtelném
žánru.
Country klasické v interpretaci
Ladislava Vodičky, Wabiho Daňka,
Tučňáků, Fešáků, KTO atd. či country
moderní v interpretaci kapel
"nahlížejících country již elektricky",
jako je Country Beat Jiřího Brabce.

DETAIL

TIP

DETAIL

CHECK THE CZECHS!

HOLD
JOHNNYMU CASHOVI
DETAIL

Kompilace více než dvou desítek písní legendárního "Man in black",
mimořádný hold ikoně zámořské country v podobě českých verzí jím
napsaných či proslavených songů! Variace na slavné téma "muže
v černém" se koná i nepřímo: tuto sestavu totiž velice expertně,
a zároveň fandovsky připravil Mirek Černý, pro ten účel u nás
nepochybně jeden z vůbec nejpovolanějších. Jeho speciální výběr
a poznámky k písním vás provedou báječnou kariérou amerického Mistra
i jeho domácích následovníků: Pavel Bobek, Jiří Grossmann s Naďou
Urbánkovou, Rangers, Waldemar Matuška s KTO, Radek Tomášek,
Michal Tučný, Ladislav Vodička nebo Johnny Band se popasovali
s kultovními předlohami v minulých
desetiletích i docela nedávno
opravdu se ctí. Jinak než Cash,
ale tím také bez trapné nápodoby
a česky, tedy s logickým důrazem
na stylové a dobré texty. Český
hold Johnny Cashovi: 22 songů
jako pocta velké legendě!

BOB DYLAN
ZAHRANIČNÍ SONGY
V DOMÁCÍCH VERZÍCH

DETAIL

Z písničkáře s kytarou a foukací harmonikou se proměnil v jednu ze
zásadních postav světové populární hudby. Od počátku šedesátých let
se svérázný autor/interpret - vlastním jménem Robert Zimmerman, ročník
1941 - profiloval jako zpěvák protestsongů, jehož melodicky i textově
jedinečná tvorba se ovšem záhy stala předlohou pro záplavu cover verzí.
Také v bývalém Československu nebyl přeslechnut, ať už v podobě
rockové, folkové, countryové nebo středoproudě popové. Režimem
zčásti tolerován pro zjednodušeně vnímanou levicovost jeho výchozí
tvorby, mnohem častěji však našimi
zpěváky a kapelami oprávněně využit
jako autor na první poslech
poznatelných melodií s celosvětovou
popularitou. Naše nabídka je stylově
mimořádně pestrá: od stejně prostých
aranží pro kytaru a hlas přes
bigbandové aranže až po domácí
countryové bardy: Bob Dylan česky
mnohokrát jinak.

OHLÉDNUTÍ

COUNTRY BEAT JIŘÍHO BRABCE

DETAIL

Na Supraphonline naleznete velké množství nahrávek legendárního Country Beatu Jiřího Brabce. Country Beat byli muzikanti seskupení okolo pianisty,
skladatele a aranžéra Jiřího Brabce. Skupina vznikla již v 60. letech a jako první u nás se věnovala tzv. moderní country hudbě resp. country-beatu s přesahy
do běžné pop-music. Mezi její hlavní pěvecké hvězdy patřila zejména Naďa Urbánková, která s touto skupinou celkem 5 x získala ocenění Zlatý slavík
a vystupovala s ní i ve Spojených státech v kolébce country hudby v Nashville v Tennessee. Mezi hlavní mužské pěvecké i textařské hvězdy souboru patřil od
roku 1966, kdy skupina vznikla, i její
spoluzakladatel Jiří Grossmann, zpočátku
také country zpěvák Ladislav Vodička
a ve své době byl známý i zpívající
kytarista Karel Kahovec. Mezi
spolupracovníky nebo hosty skupiny
patřili například Eva Olmerová, Milan
Drobný nebo Karel Černoch. V 80. letech
skupina spolupracovala i s některými
zahraničními interprety, z nich nejvíce
znám je George Hamilton IV. a skupina
Moody Brothers.
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AUDIOKNIHY NA PRÁZDNINY

CESTY ZA DOBRODRUŽSTVÍM S AUDIOKNIHOU

DETAIL

Chystáte se na dovolenou autem, autobusem, vlakem, letadlem nebo lodí? Chcete si zpříjemnit cestu?
Přibalte s sebou naše audioknihy z edice Za dobrodružstvím. Nyní máte možnost si nahrávky stáhnout
a v krátké chvíli se začíst ušima. Obchod Supraphonline přichází s mimořádnou prázdninovou nabídkou,
kde můžete navíc využít slevy 20%!
V nabídce naleznete řadu nesmrtelných Verneovek, jako například: Ocelové město, Dva roky prázdnin, Dvacet tisíc mil pod mořem, Cesta kolem světa za 80
dní, Tajemný hrad v Karpatech, Patnáctiletý kapitán, ale také populární Mayovky: Old Shatterhand, Vinnetou, Syn lovce medvědů. Výborné jsou rovněž
nahrávky Dumasových Tří mušketýrů, Hraběte Monte Christo a také Štorchova románu Lovci mamutů. K nepřeslechnutí je i dramatizace Bílého tesáku Jacka
Londona a Knihy džunglí Rudyarda Kiplinga. V kolekci nechybí ani Rychlé šípy, Robinson Crusoe, Dobrodružství Toma Sawyera a Poslední Mohykán. Mezi
hlasy herců rozpoznáte: Jiřího Bartošku, Lukáše
Vaculíka, Petra Kostku, Michala Dlouhého, Viktora
Preisse, Luďka Munzara, Marka Vašuta, Hanu
Maciuchovou, Naďu Konvalinkovou a mnoho dalších
skvělých herců.
Ať jste v dopravních prostředcích nebo již odpočíváte
doma či v přírodě, nechte se bavit napínavými příběhy.
Prázdninová edice Za dobrodružstvím je plná zvukově
výpravných dramatizací ve skvělých hereckých
podáních.

TIP

VLADIMÍR PRECLÍK
SMÍRČÍ KŘÍŽE

TIP
DETAIL

OTA PAVEL
JAK JSEM POTKAL RYBY
DETAIL

čtou: Radovan Lukavský, Rudolf Hrušínský, Josef Kemr

čte: Jiří Sovák

Sochař, řezbář, spisovatel Vladimír Preclík napsal 20 knih a mezi nimi
i knižní předlohu naší nahrávky. Vyprávění o kamenech, na které občas
narazíme při našich vycházkách a nevíme,
proč tam jsou, co znamenají – smírčí
kříže. Smírčí kříže jsou staré kamenné
objekty roztroušené v Čechách a na
Moravě v místech, kde došlo v dřívějších
dobách k vraždě. Podle tradice bylo
povinností pachatele vystavět na místě
zločinu kříž jako symbol pokání
a konečného smíření…

Ota Pavel vědomě navázal na úspěšnou sbírku Smrt krásných srnců.
Vrátil se opět do krajin svého dětství a mládí na Buštěhrad, na Berounku,
k řekám, potokům a mořím… Hrdiny
jeho povídek jsou opět členové rodiny
v čele s „povedeným tatínkem“, bratry
Jirkou a Hugem, ale prim tu hraje
příroda, ryby především a hlavně pokora
a úcta k člověku. Celek mistrovského
literárního díla je návratem
k pramenům… vody živé.
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TIP

KLASIKA

VLADIMÍR HULPACH

DETAIL

KELTSKÉ MÝTY A BÁJE
Keltové jsou legendami opředeným, tajemným a záhadným evropským
národem.
K jejich historii, tradicím i hudbě se hlásíme i u nás. První zvuková
nahrávka nejznámějších keltských
pověstí vychází v interpretaci herců
Vladimíra Javorského a Miroslava
Táborského. Bájné keltské příběhy
spisovatele Vladimíra Hulpacha
rámují typické keltské melodie.

VÁCLAV HUDEČEK
W. A. MOZART

DETAIL

Houslové koncerty G, D, A dur
Václav Hudeček k albu řekl: „Jsem
rád, že jsme spolu s Igorem
Oistrachem mohli tuto nahrávku
uskutečnit a věnovat památce
mého učitele - jednoho
z největších houslistů dvacátého
století Davida Oistracha. Shodou
okolností jsou to právě tři
Mozartovy houslové koncerty,
které jsem s Davidem Oistrachem
podrobně studoval.
V koncertu G dur jsem převzal
i jeho kadence. Pokládám
Oistracha za osobnost, jaká se
rodí jednou za sto let,
za geniálního umělce
a nesmírně bohatou, lidsky
vzácnou osobnost.“

DOPORUČUJEME

HRADIŠŤAN
JIŘÍ PAVLICA
ZBOJNÉ PÍSNĚ MORAVSKÉ
DETAIL

Muzika Hradišťan je známá svou vysokou uměleckou úrovní
i promyšlenou dramaturgií. Její vedoucí Jiří Pavlica se zde od počátku
svého působení snažil obohacovat repertoár vyhledáváním nových
témat a jejich neobvyklým zpracováním, které vybočovalo z obecně
rozšířené prezentace v tehdejším
folklorním hnutí. V reedici
Zbojných písní nahlédneme do
dílny souboru téměř před dvaceti
lety, kdy se Hradišťan intenzivně
zabýval originální interpretací
neznámých lidových zbojnických
písní z jihovýchodní Moravy.

TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY

PETER DVORSKÝ
SLAVNÉ ITALSKÉ CANZONETTY

DETAIL

Kdo je vyznavačem bel canta, určitě si přijde na své s nahrávkou hvězdy slovenského operního nebe Petera
Dvorského. Skladatelská jména Tosti, Buzzi-Peccia , Mario, Falvo, Curtis, Gastaldon ad. nejsou známa průměrným
či lépe řečeno "univerzálním" milovníkům hudby, ale mezi znalci lidského hlasu a obdivovateli jeho virtuózního
používání jsou to nesmrtelné pojmy. Pódiově a jevištně zkušená umělecká osobnost a majitel takového hlasového
fondu, jakým je Petr Dvorský, dává italskému repertoáru vše, co jeho slavní vlašští kolegové, ale navíc ještě typickou
slovanskou vřelost a neokázalou, ale o to hlubší emocionalitu. Prvotřídní výkon podpořila svou vybranou zvukovostí
mladistvě nadšená Pražská komorní filharmonie (The Prague Philharmonia) s mladým slovenským dirigentem
Rastislavem Štúrem.

REDAKCE: Michal Koch, Vladan Drvota, Zdeněk Brouček a Tomáš Rulf / grafická úprava: Luděk Turek

KONTAKT: SUPRAPHON a.s., Palackého 740/1, 112 99 Praha 1, tel. (+420) 221 966 604, fax (+420) 221 966 630
promotion: promo@supraphon.cz; obchodní oddělení: obchod@supraphon.cz

youtube.com/supraphon

facebook.com/Supraphon

www.supraphon.cz
plus.google.com/+supraphon/

