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Cimrman se vůbec poprvé objevil v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka
v Československém rozhlase 16. září 1966, a to jako sochař. Postupem času
ovšem svět objevoval další jeho talenty. Ještě ten samý rok bylo založeno
Divadlo Járy Cimrmana, které dodnes uvádí hry přisuzované Járovi

Cimrmanovi. Členové tohoto kultovního divadla převezmou 31. října za své
úspěšné nahrávky Diamantovou desku Supraphonu. Všechny audiopodoby
her Divadla Járy Cimrmana i různé kompilace a záznamy výjimečných
představení naleznete pěkně pohromadě na Supraphonline.

PŮLSTOLETÍ S CIMRMANEM
Přesně před 50 lety se zrodil největší vynálezce 
a univerzální génius Jára Cimrman!

DETAIL

http://www.supraphonline.cz/umelec/130-divadlo-jary-cimrmana
https://www.youtube.com/channel/UCr3vX1qdWHDu-9SUPcDlLHA?&ab_channel=J%C3%A1raCimrman
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ANETA LANGEROVÁ
HVĚZDA
Refrén „Přej si, co chceš“ se stal podtitulem
speciálního prosincového trojkoncertu v Brně,
Ostravě a Praze, na kterém zpěvačka oslaví dva
roky od vydání úspěšného dvouplatinového alba
Na Radosti a své třicáté narozeniny.
„Když si člověk něco opravdu moc přeje, většinou se to splní. Důležité
je neztratit naději,“ říká zpěvačka, která se svou kapelou, smyčcovým
triem a nejbližším týmem lidí zažívá krásné období spojené s albem
Na Radosti.
„Koncem roku to budou dva roky od vydání desky. Putujeme od města
k městu, vyprávíme příběhy inspirované zapadlou osadou Na Radosti
a zažíváme nezapomenutelné chvíle. Rádi bychom tento pro nás výjimečný
čas oslavili s fanoušky třemi speciálními koncerty, kdy se k mé kapele
a smyčcovému triu přidají další hudebníci – takový malý orchestr. Jak lépe
oslavit třicáté narozeniny než v kruhu lidí, se kterými je mi dobře, kteří mě
inspirují a obohacují. Věřím, že se
večery ponesou na vlně radosti
a že budeme mít dlouho na co
vzpomínat,“ říká Aneta.
Skladba Hvězda vznikala v době,
kdy Aneta spolu s Jakubem Zitkem
skládala album Na Radosti. „Na
poslední chvíli jsme se rozhodli, že
na desce nebude. Cítili jsme, že její
čas teprve přijde. Je takovou
pomyslnou trojtečkou za obdobím,
které spolu s kapelou prožíváme,“
doplňuje Aneta.
Legenda vypráví, že sv. Vavřinec
raději rozdal majetek chudým, než
by jej odevzdal císaři. Po jeho popravě padaly z nebe několik dní třpytivé
slzy. Roji Perseid se od té doby říká Slzy sv. Vavřince. Padají v srpnu každý
rok a my si tak můžeme něco přát.

Trojkoncert NA VLNĚ RADOSTI:
14. 12. 2016 – Brno, Sono Centrum

15. 12. 2016 – Ostrava, Multifunkční aula Gong

17. 12. 2016 – Praha, Forum Karlín

DETAIL
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JIŘÍ SUCHÝ
KDYKOLIV, KDEKOLIV
Zlatá kolekce
Hned první den v říjnu letošního roku oslavil Jiří Suchý své 85. narozeniny.
Zlatá kolekce je malým příspěvkem k oslavě tohoto geniálního básníka,
textaře, skladatele, spisovatele, zpěváka, herce, hudebníka, grafika,
režiséra, tvůrce divadla Semafor, zkrátka velikána české kultury, který
ovlivnil vývoj moderní české populární hudby a divadla malých forem
jako nikdo jiný. Ve výběru celkem 75 písní, nabízíme průřez Suchého
rozmanitou tvorbou, od mladistvé parafráze Voskovce a Wericha v písni
Sardinka až po soudobé verze amerických spirituálů Propusť hned můj lid
a Malej David na harfu hrál. První
disk obsahuje slavné hity 60. let,
včetně několika alternativních
dobových verzí, druhý pak méně
známé písně z normalizačních let
70. a 80., kdy měl Jiří Suchý zakázán
rozhlas i televizi. Na třetím disku se
objeví nejnovější nahrávky
v mnohdy překvapivé interpretaci.

LLEEGGEENNDDAA

DETAIL

KAREL GOTT
40 SLAVÍKŮ
Ať už se trofej jmenovala Zlatý či Český slavík, je skutečností, že od roku
1963 do roku 2015 jich Karel Gott získal rovné čtyři desítky. Kontinuální
řada udělených cen byla jen výjimečně přerušena dočasným úspěchem
zdatných konkurentů a pětiletým nesoutěžením v 90. letech. Karel Gott
tak byl vlastně rok co rok dalším vítězstvím ujištěn o jeho právem trvalé
popularitě u již několikáté posluchačské generace. Hudební módy
i zpívající kolegové se mezitím mnohokrát vystřídali, ale Gottovo
postavení v čele zůstalo pevné. Tato kompilace (výběr písní a zasvěcený
text v bookletu Miloš Skalka) dokládá na čtyřiceti příkladech, proč tomu
tak je. Všechny songy jsou v originálních verzích, tedy s vůní doby vzniku.
Ukazují stylové i aranžérské
proměny repertoáru, vždy
připraveného podpořit Gottův
jedinečný hlas a interpretaci.
Od Oči má sněhem zaváté přes
Cestu rájem, Lásku bláznivou,
Je, jaká je, Jdi za štěstím, Beatles,
Krev toulavou, Pretty Woman,
Být stále mlád, Když muž se ženou
snídá nebo Sentiment až po Dál
jedu si svou.

DETAIL

NOVINKA

PÍSNIČKY PLNÉ
VZPOMÍNEK
Album citlivě zvolených českých
a slovenských melodií pro chvíle
rozjímání, stýskání, smutnění
i loučení. Hudba má kouzelnou
moc. Oživuje dávno zapomenuté
okamžiky, vyvolává v nás řadu
pocitů a emocí. A taky pomáhá
tam, kde schází slova… Ty nejlepší
české písničky pro chvíle
vzpomínek s vůní nostalgie
a sentimentu zpívá řada nejlepších
a nejvýznamnějších interpretů.

DETAIL
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TOMÁŠ KLUS
DOBRÉ RÁNO
Nový singl Tomáše Kluse Dobré ráno je připomínkou každodenního
stereotypu, který snad všichni známe z ranních tramvají a metra,
z výhledů z okýnek aut v zácpách a ze střetů nedospalých pohledů
v ulicích, které oplývají určitou
poetikou… Onu monotónnost
a zaběhlost takových ranních
„procesů“ si Tomáš Klus bere
na paškál, protože ho takové
apatické starty vlastně mrzí. Píseň
poprvé naživo zaznívá na
koncertech v rámci Recyklus Tour
na podzim 2016.

DETAIL
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http://www.supraphonline.cz/album/276505-dobre-rano
http://www.supraphonline.cz/album/276505-dobre-rano
http://www.supraphonline.cz/album/274777-hvezda
http://www.supraphonline.cz/album/274777-hvezda
http://www.supraphonline.cz/album/274776-40-slaviku
http://www.supraphonline.cz/album/274776-40-slaviku
http://www.supraphonline.cz/album/273363-kdykoliv-kdekoliv-zlata-kolekce
http://www.supraphonline.cz/album/273363-kdykoliv-kdekoliv-zlata-kolekce
http://www.supraphonline.cz/album/275977-pisnicky-plne-vzpominek
http://www.supraphonline.cz/album/275977-pisnicky-plne-vzpominek
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MARTA KUBIŠOVÁ
SOUL
Definitivně poslední album její mimořádné kariéry! Důstojně krásný závěr
dramatického hudebního života Marty Kubišové. Oblouk se uzavírá:
Řada písní vychází ze šedesátých let, kdy měla zpěvačka jen několik roků
na to, aby se navždy stala legendou. Bez výjimky jsou to písničky
převzaté, především od amerických autorů. Většina z nich jsou songy
slavné v podání černošských vokalistek, tedy opravdová interpretační
výzva. Marta Kubišová moudře ví, že Arethu Franklinovou, Dionne
Warwickovou, Dianu Rossovou, Shirley Basseyovou a spol. nepřezpívá
jejich zbraněmi. Má však k dispozici vlastní jedinečnost. Barvu hlasu,
pěvecký prožitek, cit pro zpívané poselství, zkušenost osudem nehýčkané
ženy – a výborné spolupracovníky. Texty dodali Marta Skarlandtová
a Václav Kopta, z pozůstalosti dvakrát zazní Pavel Vrba. Zásadním
partnerem při vzniku alba se stal klavírista, aranžér, kapelník a producent
Petr Malásek, který si do studia pozval špičkové muzikanty. Jsou to
instrumentalisté Josef Štěpánek, Martin Lehký, Pavel „Bady“ Zbořil nebo
František Kop, znamenité sboristky (Dasha, Alena Průchová a Naďa
Wepperová), smyčcové kvarteto
i Pražský studiový symfonický
orchestr. Speciálním hostem
v jedné písni je zpěvák Matěj
Ruppert. Zvukový mistr Michal
Pekárek z toho všeho vytvořil
sympaticky stylové poslouchání.

DETAIL

NOVINKA

HANA HEGEROVÁ
CESTA
Mimořádné životní jubileum skvělé
zpěvačky a velké osobnosti
doprovází mimořádná kompilace!
Tento komplet deseti alb shrnuje
českou albovou tvorbu Hany
Hegerové od roku 1966,
doplněnou o německou koncertní
nahrávku s verzemi písní dosud
neslyšenými a výběr singlů/EP
z šedesátých let. Je to víc než jen
krásná vzpomínka. Je to krabička
plná znamenité muziky, jejíž
platnost není časově ohraničena.
Celkem osm alb připomíná velkou
domácí kariéru zpěvačky, která učinila pop uměním. Od semaforských
dob, po závěrečnou studiovou práci, je to sestava skladeb mnohdy
hitových, ale vzdálených časté trivialitě toho oboru. K albovým
záznamům z pěti dekád jsou nově přidána dvě alba v úloze mnohem víc
než jen bonusové. Dokumentem o zahraniční koncertní podobě Hany
Hegerové je premiérově zpřístupněný záznam ze Stuttgartu,
představující zpěvačku ve výtečné formě, doprovázenou úsporně
dokonalým duem – klavír (Petr Malásek) a kontrabas (Robert Balzar).
Komunikace s publikem v několika písňových jazycích a podíl českého
repertoáru dokazují mezinárodní univerzálnost Hegerové i čestnou
funkci velvyslankyně naší hudby.
Druhé „nové“ album je sestavou především singlových nahrávek z let
1960 až 1969, poskytujících přehled o pozoruhodném zpěvaččině vývoji.
Vedle klasických semaforských písní tu najdete i ty se Smetáčkovci,
z Bratislavské lyry a jiné mírně pozapomenuté, ukazující na postup
od dobového bigbandového doprovodu až ke komorním písním.

DETAIL
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http://www.supraphonline.cz/album/275974-soul
http://www.supraphonline.cz/album/275974-soul
http://www.supraphonline.cz/album/275978-cesta
http://www.supraphonline.cz/album/275978-cesta
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PRIESSNITZ BEZTÍŽE
Z malebných Jeseníků přichází beztížně další dávka syrové uhrančivosti
skupiny Priessnitz. Pod názvem Beztíže se objevuje zřejmě definitivně
poslední studiové album kultovních Priessnitz. Jedenáct nových písní
v produkci Dušana Neuwertha a se skvělým zvukem díky masteringu
Dana Václavka, skládala kapela „svobodně, beztížně“ v prostředí
rodného kraje. Slovy zpěváka a hlavní postavy Priessnitz Jaromíra
Švejdíka se tak skupina vrací v kruhu na místo činu tam, kde to vše před
téměř třiceti lety začalo. Priessnitz zároveň přiznávají, že by novinka
zřejmě nikdy nevznikla, nebýt filmu Alois Nebel a následného –
k překvapení samotné kapely – velmi úspěšného turné a vřelé zpětné
vazby od fanoušků, včetně častých dotazů na nový materiál.
Ten dali Priessnitz dohromady během čtyř let a nahráli jej ve studiu
SONO pod dohledem renomovaného producenta Dušana Neuwertha.
Poslední fází pak bylo nahrání vokálů, aby bylo docíleno autenticity,
vytvořili si Neuwerth se Švejdíkem na jedné chatě v Jesenických horách
speciální domácí studio.
Album Beztíže je o určité cestě v kruhu, o pouti kapely, která spolu
vydržela hodně dlouho, je trochu otlučená, ale taky poučená, dospělá.
Priessnitz došli k cíli a necítí se se tolik svázaní ambicemi a očekáváním
a mohou tak tvorbě přistupovat
svobodně, beztížně. Sami pak
charakterizují Beztíže jako album, které
je asi nejvíc nějakou měrou ovlivněno
blues nebo americkou lidovou
hudbou, samozřejmě v trochu
podivném vlastním podání. Nechybí
silně osobní texty s odkazy na tajemná
místa vzniku písniček, nezaměnitelný
kytarový zvuk díky druhému
zakládajícímu členovi Priessnitz Petru
Kružíkovi a tentokrát se navíc dostává
prostoru i emotivně znějící trumpetě.

DETAIL
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MADELEINE 
PEYROUX
SECULAR HYMNS
Americká blues jazzová písničkářka vydala novinku Secular Hymns,
která je v mnoha ohledech jiná než její dosavadní alba. Celkem deset
písniček totiž poprvé produkovala sama bez Larryho Kleina a navíc jej
natočila pouze v triu, jehož členy jsou mimo ní kytarista Jon Herington
a kontrabasista Barak Mori. Poněkud také pozměnila styl a nově do své
kombinace jazzu a blues pustila
také soul, funk a prvky gospelu,
americany a dub reggae. Co se
týče autorů, trio lovilo jak
v bluesových vodách u Willieho
Dixona a Lil Greena, tak v gospelu
u Sister Rosetta Tharpe, nebo
u osvědčených muzikantů, jako
jsou Tom Waits, Townes Van
Zandt, či Allen Toussaint.

NNOOVVIINNKKAA

DETAIL

TENKRÁT V RÁJI
Soundtrack k filmu o svobodě
ve zlých časech, o legendárním
horolezci Joskovi Smítkovi.
Hudba k příběhu, který není jen
vyprávěním o přátelství na laně
v těžkých dobách německé
okupace, ale především o víře
v lepší budoucnost. Příběhem
naděje, která neumírá. Hudbu
složila a nahrála písničkářka Radůza
s Janáčkovou filharmonií Ostrava.

DETAIL
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XINDL X
KVADRATURA
ZÁCHRANNÉHO KRUHU
Xindl X své páté autorské studiové album nazval Kvadratura záchranného
kruhu a znovu na něm využívá převážně akustické nástroje a míchá pop
s folkem a dalšími styly. Na rozdíl od předchozích nahrávek se tentokrát
snažil o to, aby písně měly stejnou náladu a energii, jako ji mají na
koncertech. Proto album vznikalo bez jakýchkoliv hostů, pouze v pětici
muzikantů, která s ním vystupuje. Desítku písní nahrával ve studiu
DC Sound, kde produkci dostal na
starost opět Dalibor Cidlinský jr.
Samotný Xindl X album
charakterizuje: „Písně spojuje to,
že všechny vypráví příběhy lidí,
topících se ve svých problémech.
Ale jinak jsem se snažil, aby deska
byla tématy a náladami co
nejpestřejší.“

NOVINKA

DETAIL

EMOZPĚV HEBKÉ BOLESTI
emozpěv – dvojice ozbrojená akustickou kytarou a baskytarou. Základy mají kdesi v české písničce, ale nečekejte
kotlík ani halekání u ohně. Naopak, připravte se na syrový indie folk s melancholickým nádechem nejen v textech,
ale v celkovém provedení. To dělá z emozpěvu jednu z nejnápaditějších akustických kapel, které lze v Čechách potkat.
Nyní přicházejí s novou nahrávkou pod producentským dohledem Borise Carloffa, který doplnil jejich výraz o éterické
zvukové plochy a dal tak ještě lépe vyniknout atmosféře písní. Směs devíti skladeb vychází pod názvem Hebké bolesti
a je to deska plná nečekaných zvratů, strastí, lásky, smutku i radosti, stejně jako život jejích autorů. A přesně to
emozpěv předvádí i na svých koncertech.
Ondřej Vratislav Vyšehradský a Martin Drahoňovský spolu vytváří nebývalou hudební energii, ačkoliv jsou naprosté
povahové protiklady. Jejich singl Svár z debutové desky (2014) se v hitparádě Velká sedma Radia 1 umístil na první
příčce za rok 2014.

NNOOVVIINNKKAA

DETAIL

http://www.supraphonline.cz/album/275975-beztize
http://www.supraphonline.cz/album/275975-beztize
http://www.supraphonline.cz/album/275972-hebke-bolesti
http://www.supraphonline.cz/album/275972-hebke-bolesti
http://www.supraphonline.cz/album/274824-tenkrat-v-raji
http://www.supraphonline.cz/album/274824-tenkrat-v-raji
http://www.supraphonline.cz/album/274507-secular-hymns
http://www.supraphonline.cz/album/274507-secular-hymns
http://www.supraphonline.cz/album/274980-kvadratura-zachranneho-kruhu
http://www.supraphonline.cz/album/274980-kvadratura-zachranneho-kruhu
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LENNY HEARTS
Zpěvačka Lenny konečně po několika singlech a úspěšných EP vydává
svou první plnohodnotnou desku nazvanou Hearts, na kterou se čeká
s velkým napětím. Ačkoli to ještě na začátku roku vypadalo, že se dcera
Lenky Filipové bude soustředit hlavně na školu, nakonec se přeci jen
začalo nahrávat a sama zpěvačka k tomu dodává: „Album vznikalo
hlavně poslední půlrok, ačkoliv se může zdát, že to trvalo třeba tři roky.
Bylo to strašně rychlé. Snažili jsme se slepovat i nějaká starší dema,
ale nakonec vznikly úplně nové písničky.“ Texty jsou jejím dílem, hudba
vznikala většinou napůl s Ondřejem
Fiedlerem, který celé album
produkoval. Jediná skladba, kde je
výhradním autorem zpěvačka, je
My Love, a aktuální Lover napsala
spolu se svou spolužačkou
z londýnského studia skladby.
Celkem na albu najdete třináct
písniček, které zní oproti
předchůdcům z EP více kytarově
a energicky.

DETAIL

NOVINKA

RICHARD MÜLLER
55
Stejně jako v případě třiatřicátých a čtyřiačtyřicátých narozenin
i u příležitosti těch, kdy poskládal dohromady dvě číslice pět, vydává
Richard Müller nové album. Nahrávka „55“ je první, na které se nepodílí
autorsky ani jako skladatel ani jako textař. „Upřímně řečeno jsem se cítil
autorsky vyschlý, ale nechtěl jsem album s číslovkou pětapadesát
oželet,“ uvedl, a tak mu hudebně vypomohl Ondřej Brzobohatý
a textařsky Peter Uličný, s nímž
spolupracoval naposledy v éře
Banketu. V tomto triu nakonec
vyprodukovali celkem patnáct
písniček, na nichž se dále podíleli
trumpetista Miroslav Hloucal,
Epoque String Orchestra
a zpěvačka Lucia Šoralová.

DETAIL
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VANGELIS ROSETTA
Řecký skladatel a hudebník Vangelis ve svých třiasedmdesáti letech
rozhodně muziku nezabalil a vydává nové album Rosetta, s níž tematicky
navazuje na patnáct let staré album Mythodea. Zatímco album z roku
2001 nahrál u příležitosti vypuštění americké kosmické sondy Mars
Odyssey, tentokrát byla hlavním popudem pro vznik třinácti skladeb
kosmická sonda Rosetta, kterou v roce 2004 vyslala Evropská vesmírná
agentura ESA, aby poprvé v historii prozkoumala jádro komety. Toho
dosáhla po desetileté misi v roce 2014 a během této pouti absolvovala
i několik průletů kolem Země, Marsu a planetek Šteins a Lutetia. Vangelis
byl touto sondou a jejím úkolem
uchvácen, ale naprostý zlom
a rozhodnutí věnovat ji celou desku
přišel až v okamžik, kdy se s ním
spojil astronaut André Kuipers.
Velký fanoušek jeho hudby mu
během video hovoru začal
popisovat příběhy a zážitky z mise.

DETAIL
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BRIDGET JONES’S 
BABY
ELLIE GOULDING – STILL FALLING
FOR YOU
S velkým úspěchem měl premiéru třetí díl příběhu Bridget Jones
s názvem Dítě Bridget Jonesové, kde si vedle Renée Zellweger a Colina
Firtha zahrál nově i Patrick
Dempsey a dokonce i Ed Sheeran.
Supraphonline početnému
fanouškovské základně Bridget
Jones předkládá singl s kultovní
písní Still Falling For You, kterou
si střihla Ellie Goulding.

DETAIL
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MILOŇ ČEPELKA
Od Cimrmana k textům pro hvězdnou plejádu zpěváků
Pouze pro digitální prodej jsme připravili řadu Nejvýznamnější textaři
české populární hudby.
Na albech celé této řady jsou skladby záměrně řazeny pouze chronologicky, bez jakýchkoli jiných ambic, než Vám
tvorbu našich textařů představit a zpřístupnit v co největší šíři.
Dalším autorem, který nepochybně do naší galerie patří, je letošní jubilant MILOŇ ČEPELKA (*23. 9. 1936),
středoškolský profesor, autor rozhlasových a televizních her, básník a spisovatel (např. díla Když se dnes nevrátím,
Pět nocí k úplňku, Abeceda lásky, Bdění ve zvěrokruhu,
Poklesky rozverné snoubenky aj.), textař, scénárista (film Stůj, nebo se netrefím), moderátor několika (nejen)
hudebních pořadů v různých rádiích a v neposlední řadě herec,
spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Zkrátka umělec širokého záběru – mistr slova psaného, mluveného
a dokonce i zpívaného.

NNEEJJVVÝÝZZNNAAMMNNĚĚJJŠŠÍÍ  TTEEXXTTAAŘŘII  ČČEESSKKÉÉ  PPOOPP  MMUUSSIICC
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http://www.supraphonline.cz/album/268671-still-falling-for-you-from-bridget-jones-s-baby-original-mot
http://www.supraphonline.cz/album/268671-still-falling-for-you-from-bridget-jones-s-baby-original-mot
http://www.supraphonline.cz/album/274800-55
http://www.supraphonline.cz/album/274800-55
http://www.supraphonline.cz/album/274883-rosetta
http://www.supraphonline.cz/album/274883-rosetta
http://www.supraphonline.cz/album/273947-hearts
http://www.supraphonline.cz/album/273947-hearts
http://www.supraphonline.cz/album/274877-nejvyznamnejsi-textari-ceske-popularni-hudby-milon-cepelka-1
http://www.supraphonline.cz/album/274877-nejvyznamnejsi-textari-ceske-popularni-hudby-milon-cepelka-1
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MY CHEMICAL 
ROMANCE
THE BLACK PARADE /
LIVING WITH GHOST
Už je tomu deset let, co My Chemical Romance vydali desku The Black
Parade a pevně stanovili kritéria populární hudby v oblasti emo a pop
punku. Nahrávka, která se dostala do čela předních hitparád, nyní
vychází v luxusní vzpomínkové edici. Kromě standardního tracklistu
obsahuje jedenáct doposud
nezveřejněných demonahrávek,
raritních songů a dalších písniček.
Bonusový materiál totiž vznikl
během nahrávání zmiňované
studiovky.

DETAIL
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BOHUMIL ŘÍHA
VÍTEK NA VÝLETĚ
Půvabná dětská knížka ožívá ve zvukové
dramatizaci!
Vyprávění o prázdninových příhodách malého Vítka a jeho kamaráda
Vlastíka. Končí školní rok a začínají prázdniny. Vítek se vydá se svým
kamarádem Vlastíkem na výlet ke svému strýci, aby od něj dostal štěně
pro svou pražskou tetu. Celé vyprávění je protkáno různými
dobrodružstvími malých hrdinů. Je podáno jazykem srozumitelným
i malým dětem. Knihy autora
Bohumila Říhy patří již po několik
generací k oblíbené četbě pro
nejmenší a jejich kvalitu prověřil
čas. Jako bonus jsou zařazeny
2 příběhy z dalších titulů tohoto
spisovatele – Honzíkova cesta
a O letadélku Káněti – v podání
Václava Postráneckého.

PPRROO  DDĚĚTTII

DETAIL

KAREL VLACH 
SE SVÝM ORCHESTREM
NAHRÁVKY Z LET 1939/ 1949
Tento unikátní box 14 CD mapuje prvních deset let existence Orchestru
Karla Vlacha a přináší všechny dostupné studiové snímky, které byly
natočeny na gramofonové desky; od prvých nahrávek pro firmu
Ultraphon z léta 1939 až po ty z podzimu 1949, které byly realizovány
už ve studiích tehdejších Gramofonových závodů. Box obsahuje celkem
346 původních nahrávek digitalizovaných ze standardních desek, které
prošly čištěním a citlivým masteringem.
Průvodní text čtyřiadvaceti stránkového bookletu přináší zajímavosti
a okolnosti okolo vzniku určitých skladeb, blíže zasazené do dobových
souvislostí a popis některých měně známých faktů, o kterých se
doposud nikde nepsalo. Zároveň obsahuje i dobové fotografie ze
soukromých archivů.
Orchestr Karla Vlacha má své zcela
zásadní místo ve vývoji
československé swingové, jazzové
a populární hudby. Tehdejšími
kmenovými interperty orchestru
byli – Jiřina Salačová, Allanovy
sestry, Arnošt Kavka a Rudolf
Cortés. Jako další spolupracující
zpěváky uveďme ty nejzásadnější –
Inka Zemánková, Soňa Červená,
Ljuba Hermanová, František
Krištof-Veselý, Oldřich Kovář,
Václav Irmanov, Jan Werich a další.

DETAIL
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NOVÍ ZELENÁČI 
MIRKA HOFMANA
ZA VOLANTEM STARÝ
KOVBOJ
Mirek Hoffmann je na české
country scéně nefundovanější
a hlasově nejškolenější zpěvák,
jehož jméno se proplétá
nejsvětlejší historií české country
hudby od samého začátku. Album
country písní Za volantem starý
kovboj jeho skupiny Noví Zelenáči
Mirka Hoffmanna vydal Panton
v roce 1992 – nyní se album
konečně dostává do digitálních
obchodů a tedy i na náš
Supraphonline.

DETAIL
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JAROMÍR SLUŠNÝ NEJKRÁSNĚJŠÍ
ŘÍMSKÉ BÁJE A POVĚSTI
Římská mytologie patří k základním pilířům evropské civilizace. Představuje svět, který chápal sám sebe
prostřednictvím bohů a jejich činů. V dávných dobách se římské báje a pověsti staly nedílnou součástí každodenního
života lidí bez rozdílu jejich společenského postavení. Každý si v nich našel příběh, který zobrazil i jeho osudy. Bohové
Saturn, Pluto, Jupiter, Neptun, Merkur nebo Bakchus a mnoho dalších bájných postav ožívá na audio nahrávce díky
hlasům Vladimíra Kratiny, Pavla Soukupa a Martina Stránského. Tři herečtí představitelé mužných typů a majitelé
krásných hlasů jsou ideálními průvodci světem legendárních hrdinů a heroických mýtů. Tvůrci audioknihy využili pro
větší dramatičnost a „akčnost“ napínavých příběhů mnoho zvukových efektů, které poslechu dodají strhující spád.

AAUUDDIIOOKKNNIIHHAA
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http://www.supraphonline.cz/album/276176-the-black-parade-living-with-ghosts-the-10th-anniversary-edi
http://www.supraphonline.cz/album/276176-the-black-parade-living-with-ghosts-the-10th-anniversary-edi
http://www.supraphonline.cz/album/276503-1939-1949
http://www.supraphonline.cz/album/276503-1939-1949
http://www.supraphonline.cz/album/274805-za-volantem-stary-kovboj
http://www.supraphonline.cz/album/274805-za-volantem-stary-kovboj
http://www.supraphonline.cz/album/275979-riha-vitek-na-vylete
http://www.supraphonline.cz/album/275979-riha-vitek-na-vylete
http://www.supraphonline.cz/album/273360-slusny-nejkrasnejsi-rimske-baje-a-povesti
http://www.supraphonline.cz/album/273360-slusny-nejkrasnejsi-rimske-baje-a-povesti
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IVAN KRAUS
MÁ RODINA
A JINÁ ZEMĚTŘESENÍ
čte: Jan Kraus
Záznam šesti představení z pražské Violy, kde známý herec a televizní
moderátor Jan Kraus vystupuje se svým bratrem Ivanem Krausem,
autorem úspěšných humoristických knih.
Bratři Krausovi zde čtou úsměvné povídky z Ivanových knížek Číslo
do nebe, To na tobě doschne, Udělej mi tichoučko!, Rodinný sjezd,
Prosím tě, neblázni! a Odpoledne s labutí. Veselé příběhy velké a velmi
originální rodiny Krausovy interpretují oba sourozenci o to věrohodněji,
že oni sami byli hrdiny a účastníky většiny úsměvných příhod. Při jejich
interpretaci oběma bratry pak vzniká neopakovatelná atmosféra.
Originální a autentické autorské
čtení doplňuje řada vtipných glos
a poznámek. Celkem 444 minut
skvělé zábavy a humoru!

DETAIL
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AŤ ŽIJE HURVÍNEK
Vážené člobrdinky a vážení člobrdíci, nové CD, které vychází ve
spolupráci Divadla Spejbla a Hurvínka a Supraphonu, je věnováno
Hurvínkovi, který oslavil již 90. narozeniny! Můžete se tu zaposlouchat
do zábavných příběhů v podání všech jeho interpretů – prof. Josefa
Skupy, Miloše Kirschnera a Martina Kláska. Na této kompilaci najdete
nejlepší scénky těch nejlepších autorů – Františka Nepila, Josefa
Barchánka, Heleny Štáchové, Pavla Gryma či Augustina Kneifela.
S těmito dialogy vyrůstaly
postupně již čtyři generace dětí.
Součástí výběru jsou dvě výborné
bonusové nahrávky, které budou na
CD vydány vůbec poprvé. Součástí
bookletu je ohlédnutí za
Hurvínkovým životem, plné
zajímavých faktů a fotografií. Toto
album je narozeninovým dárkem
oblíbenému ušatému hrdinovi, ale
také všem jeho posluchačům
a obdivovatelům.

DETAIL
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RADEK BABORÁK
ENSEMBLE
MOZART
Hornové koncerty a kvintet
Málokterý ze světových hornistů má tolik co říci k Mozartovým
hornovým koncertům, jako Radek Baborák – nejvýraznější představitel
české hornové školy, který řadu let spoluutvářel zvuk Berlínské
filharmonie. Že však rád hledá nové možnosti, ve vybrané společnosti
muzikantů (mj. Štěpán Kratochvíl z Mnichovské filharmonie a Luzern
Festival Orchestra, Vilém Kionka z Royal Concertgebouw Orchestra)
představuje tyto koncerty v úpravě se smyčcovým kvartetem: „Mně se
zalíbila idea ukázat koncerty tak, jak mohly znít, když třeba přišel pan
Leutgeb k Mozartům na návštěvu, potkali se tam s panem Michaelem
Haydnem a panem Süssmayrem a společně si zamuzicírovali.“ Takové
aranže byly za Mozarta běžné (např. Michael Haydn je autorem úpravy
Ronda z Třetího koncertu) a dají vyniknout dialogu virtuózních partů
prvních houslí a horny. Z dobových pramenů je zřejmé, že si Mozart
hru na lesní roh zkoušel a bavil se u toho jako u žádného jiného
nástroje. Tyto skladby psal povětšinou pro staršího přítele
a vyhlášeného virtuóza Josepha Leutgeba. Autorovy poznámky
v notách („W. A. Mozart se slitoval nad Leitgebem, oslem, volem
a hlupákem.“) nebo čtyřbarevné provedení rukopisu 4. koncertu
svědčí o vřelém vztahu a hravosti,
kterou spolu oba pánové sdíleli.
Ta hravost a radost ze společného
muzicírování se otiskla i do této
inspirativní nahrávky Radka
Baboráka a jeho přátel.

DETAIL
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LEOŠ JANÁČEK
SOČR, TOMÁŠ NETOPIL

Janáček patří k nejpozoruhodnějším tvůrcům 20. století a ve světě jsou
hojně uváděny zejména jeho opery. Naproti tomu výčet jeho
symfonického díla je velmi skrovný. Řada dirigentů (počínaje Václavem
Talichem, následně František Jílek nebo Charles Mackerras) se pokusila
obohatit symfonický repertoár vytvořením suity z některé z Janáčkových
oper. Na této nahrávce jsou uvedeny suity ze tří zlomových Janáčkových
oper. V Její pastorkyni si Janáček jako vůbec první skladatel vybral ke
zhudebnění prozaický text. Později světově proslavené dílo se rodilo
v bolesti ze ztráty dvou milovaných dětí a přineslo skladateli hlubokou
krizi, když ji roku 1903 pražské Národní divadlo odmítlo jako umělecky
pochybenou. V opeře Osud Janáček experimentoval a zkoumal možnosti
hudebně dramatické formy. I tato opera se jen těžce prosazovala
a dočkala se premiéry až 30 let po autorově smrti. K vrcholům Janáčkova
díla patří Káťa Kabanová, jedna
z nejkrásnějších lyrických oper
nejenom 20. století. CD tak
představuje neopakovatelnost
Janáčkova hudebního jazyka
v suitách ze tří stěžejních operních
děl. Správnost volby interpretů
nahrávky dokládají ohlasy na dva
předchozí janáčkovské projekty
SOČR s Tomášem Netopilem
(Sinfonietta, Taras Bulba ad.,
SU 4131-2, Glagolská mše, Věčné
evangelium, SU 4150-2), jež byly
oba oceněny jako Gramophone
Editor's Choice.
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http://www.supraphonline.cz/album/273362-kraus-ma-rodina-a-jina-zemetreseni
http://www.supraphonline.cz/album/273362-kraus-ma-rodina-a-jina-zemetreseni
http://www.supraphonline.cz/album/273522-at-zije-hurvinek
http://www.supraphonline.cz/album/273522-at-zije-hurvinek
http://www.supraphonline.cz/album/273519-mozart-hornove-koncerty-a-kvintet
http://www.supraphonline.cz/album/273519-mozart-hornove-koncerty-a-kvintet
http://www.supraphonline.cz/album/273515-janacek-suity-z-oper-jeji-pastorkyna-kata-kabanova-osud
http://www.supraphonline.cz/album/273515-janacek-suity-z-oper-jeji-pastorkyna-kata-kabanova-osud
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MILAN ZELENKA
PAGANINI
SKLADBY PRO KYTARU
Špičkoví interpreti dovedou stále častěji a přesvědčivěji odhalovat
legendárního virtuosa a skladatele Niccola Paganiniho (1782–1840).
Je také logické, že v době, když už celá řada houslistů připravuje
posluchačům tematické paganiniovské večery a zmocňuje se
skladatelova kompozičního odkazu komplexně, vystoupí občas do
popředí i méně známé oblasti Paganiniho díla. Patří sem i kompozice
určené kytaře, dalšímu nástroji, jemuž se (vedle houslí a částečně violy)
slavný italský virtuos a skladatel věnoval… Interpretačně a kompozičně
se skladatel této oblasti věnoval po celý život, někteří životopisci však
přisuzují v tom směru zvláštní úlohu období 1799–1804, kdy se Paganini
údajně podle svých vlastních slov, věnoval kytarovým kompozicím velmi
intenzivně. Milan Zelenka zahájil úspěšnou dráhu vynikajícího
koncertního kytaristy vítězstvím na soutěžích v Moskvě (1957) a Vídni
(1959). Od té doby vystupoval pravidelně v mnoha dalších zemích tří
světadílů,, koncertoval na významných světových festivalech a vedl
i mistrovské kursy ve Francii, na Kubě, v Německu, Holandsku, Švédsku,
Dánsku a Maďarsku. Skvělé album
z roku 1983 „Zelenka hraje
Paganiniho“ je nyní poprvé
zpřístupněno v digitální podobě.

DETAIL
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LANG LANG
NEW YORK RHAPSODY
Čínský klavírní virtuos Lang Lang dosud nahrával alba poskládaná
především ze skladeb tradičních autorů, které v minulosti doplnil
čínskou hudbou a několika vlastními kompozicemi, a především si
obvykle vystačil sám, respektive s některým ze světových orchestrů.
Jeho nové album New York Rhapsody je ale jiné. Jak už napovídá
název, skládá s ním poctu americké hudbě minulého století – do
klaviatury se mu dostaly skladby z West Side Story, z filmů Spider-Man
a Snídaně u Tiffanyho, ale i Gershwinova Rapsodie v modrém, či hit
Alicie Kyes Empire State Of Mind. K tomu všemu si ke spolupráci
přizval hned několik hostů. Ve zmíněné Rapsodii svedl souboj
s Herbiem Hancockem a dále ho ve studiu doplnila zpěvačka Kandace
Springs, herec Jeffrey Wright, americký kytarista a zpěvák Jason Isbell,
r'n'b zpěvačka Andra Day, vokalistka Rolling Stones, Stinga a Luthera
Vandrosse Lisa Fischer, houslistka Lindsey Stirling, zpěvačka Madeleine
Peyroux a jazzový trumpetista
Sean Jones. Na desku se ve
výsledku vešlo deset skladeb
v celkové stopáži sedmdesáti
minut.

DETAIL

NNOOVVIINNKKAA

RICHARD NOVÁK
PORTRAIT
Zpěvák, který vám s Českou filharmonií za zády téměř v 85 letech
zazpívá Revírníka v závěru Lišky Bystroušky tak, že vám spadne čelist,
ten už asi o zpívání něco ví. A taky o životě. Měl štěstí na učitele, je
houževnatý a celý život na sobě pracoval. Nebál se přerušit kariéru
v jejím zdánlivém vrcholu, když měl pocit, že jeho hlas ztrácí vnitřní
oporu, a začít zase od začátku. V roce 1961 získal 2. cenu v Toulouse
(soutěž vyhrál José van Dame), 1962 titul laureáta v holandském
Hertogenbosch. Dvořák, Verdi a Janáček – to jsou tři pilíře jeho
repertoáru, současně tři velké hudební lásky. Hostoval v Teatro Colón,
na Salcburském festivalu pod taktovkou C. Abbada, v Paříži, Madridu
či Benátkách. V oratorních dílech zpíval pod K. Ančerlem
a V. Neumannem, Glagolskou mši nahrál s Ch. Mackerrasem
i R. Chaillym. A nelze opominout jeho milovaný písňový repertoár –
Schubert, Schumann, Wolf, Křička – především však Dvořákovy Biblické
písně. Předkládané 2CD představuje výběr z jeho supraphonských
a rozhlasových nahrávek; je poctou obdivuhodnému člověku a pěvci
k životnímu jubileu, blahopřát
k celoživotnímu dílu je však, zdá
se, předčasné.

DETAIL

JJUUBBIILLEEUUMM

ESTA
NAHRÁVKY Z LET 1933
V tomto roce získala gramofonová firma Esta pro nahrávky populární
hudby orchestr Harryho Hardena, kterému dlouhodobou smlouvou
garantovala natočení 100 snímků ročně. Taneční i lidovkové snímky
za doprovodu jeho orchestru nejčastěji zpívalo proměnné Harmony
duo. Sólově pro Estu zpíval pod pseudonymy J. Kolda či O. Stefan
především tenorista Oldřich Kovář, několik snímků nazpíval Ludvík
Roland, někdy též pod psedonymem Ferry Strom a zcela výjimečně
Esta vydala i několik písniček se zpěvem operních pěvců Zdeňka Otavy
a Jaroslava Gleicha. Jako zajímavost jsme na album zařadili také jednu
sólovou nahrávku skladatele, pozounisty a kapelníka četných
dechových orchestrů Emila Kaplánka. Seznamte se s již
4. pokračováním hudební historie
českého hudebního labelu, který
předcházel spolu s vydavatelstvím
Ultraphon dnešnímu Supraphonu.

DETAIL
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http://www.supraphonline.cz/album/276130-paganini-skladby-pro-kytaru
http://www.supraphonline.cz/album/276130-paganini-skladby-pro-kytaru
http://www.supraphonline.cz/album/275253-new-york-rhapsody
http://www.supraphonline.cz/album/275253-new-york-rhapsody
http://www.supraphonline.cz/album/273518-portrait
http://www.supraphonline.cz/album/273518-portrait
http://www.supraphonline.cz/album/274774-historie-psana-selakem-edice-esta-4-1933
http://www.supraphonline.cz/album/274774-historie-psana-selakem-edice-esta-4-1933

