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ANDĚLSKÉ VÁNOCE S KARLEM GOTTEM

Karel Gott a Vánoce to je spojení, které lahodí uším. Vedle legendárních vánočních alb již 41 násobného
Zlatého slavíka je tu také žhavá novinka. Pro film Anděl Páně 2 vznikl duet Karla Gotta s dcerou Charlotte
Ellou. Andělskou napsali Ondřej Soukup a Gabriela Osvaldová. Na Supraphonline ji naleznete spolu se všemi
alby našeho nejoblíbenějšího zpěváka.

VÁNOČNÍ DÁRKY ZLATÉHO SLAVÍKA

DETAIL

https://www.supraphonline.cz/album/284205-andelska
https://www.supraphonline.cz/album/279897-vanoce-ve-zlate-praze
https://www.supraphonline.cz/album/1745-bile-vanoce
https://www.supraphonline.cz/album/1203-komplet-21-romantika
https://www.supraphonline.cz/album/274776-40-slaviku
https://www.supraphonline.cz/album/109675-duety
https://www.youtube.com/watch?v=_fdv2wxjBGI
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ŠTEFAN MARGITA
X MAS
Mezinárodně renomovaný
pěvec Štefan Margita, který
s úspěchem působí na scénách
nejslavnějších operních domů,
jako je například milánská
La Scala, londýnská Covent
Garden a především newyorská
Metropolitní opera, letos
vydává album s melodiemi
dokonale souznějícími s těmi
asi nejkrásnějšími dny v roce.
Jeho X MAS obsahuje do
sváteční nálady naladěných dvanáct písní, mezi kterými jsou
i pečlivě zvolené duety s basbarytonistou Adamem Plachetkou
a sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou.

DETAIL JAKUB SMOLÍK
ŠŤASTNÉ A VESELÉ
VÁNOCE
Zpěvák Jakub Smolík připravil ve spolupráci se známými českými
autory (Zdeněk Barták, Michal David, Marcel Zmožek, Eduard
Krečmar, Richard Bergman)
kolekci původních českých
vánočních písní. Zůstává věrný
svému hudebnímu stylu, který
mu dlouhodobě zajišťuje
přízeň posluchačů
a hlavně posluchaček. Čtrnáct
melodických skladeb jistě
potěší všechny, kteří mají
Jakuba rádi. Velkým
překvapením alba je duet
interpreta s jeho dcerou
Petruškou „Čekání na Ježíška“.

DETAIL

MONIKA
ABSOLONOVÁ
AŽ DO NEBES
Album plné světových vánočních melodií ve zbrusu nových aranžích
obsahuje důvěrně známé a oblíbené skladby, ale i populární vánoční
písně, které v češtině dosud nezazněly. Ve skvělé interpretaci
držitelky Thálie za muzikál zazní klasické melodie, jako Padá sníh,
Christmas Is All Around, Bílé
Vánoce, Christmas - Baby
Please Come Home či Tichá
noc a Chtíc, aby spal.
Původními českými texty je
opatřili Kryštof Marek a Rudolf
Kubík. CD obsahuje i zbrusu
nový duet s Karlem Gottem
Zlatý sníh. Zaposlouchejte se
do písní, které zná celý svět
a budou od teď patřit i k vašim
nejkrásnějším svátkům roku.

DETAIL

DAVID DEYL
MOJE VÁNOCE
Album Moje Vánoce vzniklo ve spolupráci se Severočeskou
filharmonií Teplice a jeho pečlivá příprava trvala téměř dva roky.
Nejedná se o klasické vánoční
koledy, ale o výběr písní
s vánoční tématikou, které vás
přimějí se na chvíli zastavit,
zasnít a začít opět vnímat
neopakovatelnou a jedinečnou
atmosféru Vánoc.

DETAIL

https://www.supraphonline.cz/album/273516-x-mas
https://www.supraphonline.cz/album/273516-x-mas
https://www.supraphonline.cz/album/275976-stastne-a-vesele-vanoce
https://www.supraphonline.cz/album/275976-stastne-a-vesele-vanoce
https://www.supraphonline.cz/album/279027-az-do-nebes
https://www.supraphonline.cz/album/279027-az-do-nebes
https://www.supraphonline.cz/album/280411-moje-vanoce
https://www.supraphonline.cz/album/280411-moje-vanoce
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KATIE MELUA
IN WINTER
Anglicko-gruzínské zpěvačce Katie Melue po šesti albech vypršel
kontrakt u vydavatelství Dramatico, a tím skončila i její spolupráce
s anglickým hudebníkem Mikem Battem. I to bylo impulsem, aby
sedmé album In Winter vzniklo zcela jinak. Pro jeho nahrání se vrátila
do rodné Gruzie, kde se ve studiu spojila s ženským sborem Gori
Women's Choir. Společně dámy nahrály celkem deset písní, které
jsou mixem původních věcí
a několika coververzí.

DETAIL

NEIL DIAMOND
ACOUSTIC CHRISTMAS
Neil Diamond má nepřekonatelnou schopnost jakoukoliv melodii
přetavit do svého vánočního názoru. Letos v překrásném akustickém
aranžmá, které vytváří intimní
atmosféru domácích Vánoc
v kruhu nejbližších.

DETAIL

W. A. MOZART 
THE CHRISTMAS 
ALBUM
Nové vánoční album vydavatelství Deutsche Grammophon již svým
názvem prozrazuje svůj obsah. Zbývá jen dodat, že skladby
geniálního skladatele jsou zde
v podání těch nejzářivějších
hvězd světové klasické hudby.
Jedinečný tip pro letošní
vánoční svátky.

DETAIL

VLADIMÍR HRON
VÁNOČNÍ HVĚZDY
Čtrnáct nejkrásnějších světových vánočních melodií v nádherných
úpravách pro smyčcový orchestr, bigband a dětský sbor s autorskými
texty hlavního protagonisty vás přenese do světa vánočních přání,
kouzel a tajemství a ve vašich domovech vykouzlí opravdu sváteční
atmosféru. Kromě populárního
baviče a zpěváka Vládi Hrona
s ním na albu v duetech uslyšíte
i popovou hvězdu Ilonu
Csákovou, mezzosopranistku
Kateřinu Jalovcovou, herečku
a zpěvačku Lucii Černíkovou,
mladého talentovaného
Vojtěcha Drahokoupila nebo
Koncertní sbor Permoník.

DETAIL

SARAH 
McLACHLAN
WONDERLAND
Je to letos už deset let, co kanadská zpěvačka, skladatelka
a muzikantka Sarah McLachlan natočila album Wintersong, které
charakterizovala jako zimní.
Letos na tuto desku navazuje již
vysloveně vánočním albem,
kam zařadila pouze sváteční
převzaté písničky.

DETAIL

VÁNOČNÍ 
VYPRÁVĚNÍ
Výběr českých vánočních povídek a vyprávění od našich oblíbených
autorů a interpretů. Příběhy speciálně zvolené pro poslech (nejen)
v adventním čase. Čeští spisovatelé a herci píší a vyprávějí
o Vánocích. Pánové Jan Werich, Zdeněk Svěrák, František Nepil,
Rudolf Křesťan, Michal
Viewegh, Saša Rašilov, Miloslav
Šimek, Jiří Grossmann a Miloš
Kirschner jsou tou nejlepší
společností pro dlouhé zimní
večery.

DETAIL
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https://www.supraphonline.cz/album/283405-vanocni-hvezdy
https://www.supraphonline.cz/album/283405-vanocni-hvezdy
https://www.supraphonline.cz/album/280075-acoustic-christmas
https://www.supraphonline.cz/album/280075-acoustic-christmas
https://www.supraphonline.cz/album/279298-in-winter
https://www.supraphonline.cz/album/279298-in-winter
https://www.supraphonline.cz/album/278861-wonderland
https://www.supraphonline.cz/album/278861-wonderland
https://www.supraphonline.cz/album/279825-mozart-the-christmas-album
https://www.supraphonline.cz/album/279825-mozart-the-christmas-album
https://www.supraphonline.cz/album/279900-vanocni-vypraveni
https://www.supraphonline.cz/album/279900-vanocni-vypraveni
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VÁNOČNÍ EVERGREENY

KYLIE MINOGUE BARBRA STREISAND TONY BENNETT FRANK SINATRA

LUCIE BÍLÁ HELENA
VONDRÁČKOVÁ

JITKA
ZELENKOVÁ

WALDEMAR
MATUŠKA

Supraphonline je pro adventní a vánoční čas ideálním místem, kde naleznete všechna svá oblíbená alba,
která vás zaujala během uplynulých Vánoc. Jistě potěší i po letech a připomenou chvíle, které v roce patří
k těm nejsvátečnějším a nejkrásnějším.

KLASICKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY

Zapomněli jste, kde máte staré CD s koledami? Anebo hůř, CD byste ještě našli, ale už jej nemáte kde přehrát?
Nevadí. Na Supraphonline jsme pro vás vybrali několik zajímavých alb s českými koledami, které pro nejednoho
z nás patří k adventnímu a vánočnímu období.

https://www.supraphonline.cz/album/173644-kylie-christmas-deluxe
https://www.supraphonline.cz/album/193965-the-classic-christmas-album
https://www.supraphonline.cz/album/200917-the-classic-christmas-album
https://www.supraphonline.cz/album/263548-a-jolly-christmas-from-frank-sinatra
https://www.supraphonline.cz/album/124-bile-vanoce-lucie-bile
https://www.supraphonline.cz/album/116951-kouzlo-vanoc
https://www.supraphonline.cz/album/2101-moje-vanoce
https://www.supraphonline.cz/album/57-vzdyt-jsou-vanoce
https://www.supraphonline.cz/album/2418-ceske-vanocni-zpevy
https://www.supraphonline.cz/album/2145-vanocni-koledy
https://www.supraphonline.cz/album/53259-vanocni-koledy-betlem-pasmo-koled-z-filmu-j-trnky-spalicek
https://www.supraphonline.cz/album/279386-vanocni-koledy
https://www.supraphonline.cz/album/4230-dudacke-koledy
https://www.supraphonline.cz/album/91670-britten-chvala-koled-honegger-vanocni-kantata
https://www.supraphonline.cz/album/365-nejkrasnejsi-koledy


RUDOLF ROKL
Klavírista Rudolf Rokl (*16. 12. 1941–† 23. 9. 1997) byl i skladatel a aranžér,
do povědomí nejširší veřejnosti se zapsal dlouhodobým účinkováním
v orchestru Karla Gotta. Dostával hodně možností k sólovým klavírním
vystoupením na koncertech i v četných televizních pořadech. Spolupracoval
také na mnoha rozhlasových a gramofonových nahrávkách orchestru Karla
Gotta. Supraphonline na tohoto jedinečného klavíristu vzpomíná několika
nově přidanými alby ze zlatého fondu vydavatelství Supraphon.
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KANTOŘI
POKOJ, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
KRKONOŠSKÉ VÁNOČNÍ
KOLEDY
Folková skupina Kantoři vzbudila
pozornost v r. 1975 na folkovém
festivalu v Českém Krumlově
uvedením lidových písní z různých
oblastí. Postupně se však Kantoři
specializovali hlavně na folklor
regionální (podkrkonošský). Jejich
LP album Pokoj, štěstí, zdraví
s podtitulem Krkonošské vánoční
koledy vydal Panton v roce 1984 –
nyní vychází titul poprvé digitálně!

DETAIL

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

VÁNOČNÍ ALBUM 
HVĚZD POPULÁRNÍ
I KLASICKÉ HUDBY
Supraphonline připomíná komplet nejhezčích vánočních melodií na dvou
samostatných albech. Obsahuje důvěrně známé a oblíbené skladby
ve skvělé interpretaci českých hudebních hvězd. V jedinečných výběrech
se sešla opravdová špička české populární a klasické hudby. Najdete zde
klasické vánoční písničky od legendární Šlitrovy a Suchého Purpury až
po náladovou hudbu W. A. Mozarta.

TIP

DETAIL

MARTA KUBIŠOVÁ
ADVENTNÍ PÍSNĚ
A KOLEDY
V roce 1990 vydal Supraphon
album adventních písní a koled
nazpívaných Martou Kubišovou
a bratry Ebenovými. Dnes je táto
nahrávka považovaná za klenot
české vánoční hudby a Supraphon
ji zpřístupnil na Supraphonline.

DETAIL

KLENOT Z ARCHIVU
VELKÁ VÁNOČNÍ 
KOLEKCE
Trojalbový komplet obsahuje celkem 78 skladeb - pop, klasiku i koledy.
První album přináší nejznámější vánoční hity české pop music od
šedesátých let až po současnost. Ve výjimečné sestavě interpretů jsou
zastoupeny největší hvězdy domácí populární hudby - Karel Gott, Lucie
Bílá, Václav Neckář, Hana Zagorová, Waldemar Matuška, Marie Rottrová,
Janek Ledecký, Marta Kubišová, Petr Kolář a další. Druhé album je
výběrem skladeb pro slavnostní chvíle z oblasti vážné hudby
v interpretaci Pavla Šporcla,
Evy Urbanové, Štefana Margity,
Dagmar Peckové, Gabriely
Beňačkové a řady dalších. Sestavu
otevírá úvodní část České mše
vánoční. Třetí album přináší
42 českých vánočních koled
ve špičkovém a zároveň tradičním
provedení seskupení Conventus
Musicorum.

TIP

DETAIL

JUBILEUM

DETAIL

LEGENDA

MICHAL PROKOP
UŽ JE TO NAPOŘÁD
Novým atraktivním kompletem
pokračuje albové ohlédnutí za
skvělou kariérou Michala Prokopa,
tentokrát s kapelou Framus Five,
s Friends, s pány Andrštem
a Hrubým či sólově. Šestialbový
komplet pokrývá období od jeho
pěveckého restartu po politické
kariéře, v roce 2000 zčásti
náhodného, ale v zásadě velice
logického. Od té doby už je to
s muzikou „napořád“, jak praví
název této kolekce.

DETAIL

https://www.supraphonline.cz/album/279971-pokoj-stesti-zdravi-krkonosske-vanocni-koledy
https://www.supraphonline.cz/album/279971-pokoj-stesti-zdravi-krkonosske-vanocni-koledy
https://www.supraphonline.cz/album/4109-adventni-pisne-a-koledy
https://www.supraphonline.cz/album/4109-adventni-pisne-a-koledy
https://www.supraphonline.cz/album/231111-vanocni-album-hvezd-splnena-prani/cd
https://www.supraphonline.cz/album/231111-vanocni-album-hvezd-splnena-prani/cd
https://www.supraphonline.cz/album/2375-vanocni-album-hvezd-cas-svatecnich-melodii?artistId=578
https://www.supraphonline.cz/album/165471-velka-vanocni-kolekce
https://www.supraphonline.cz/album/165471-velka-vanocni-kolekce
https://www.supraphonline.cz/album/279898-uz-je-to-naporad-2000-2012
https://www.supraphonline.cz/album/279898-uz-je-to-naporad-2000-2012
https://www.supraphonline.cz/album/283367-20-x-rudolf-rokl
https://www.supraphonline.cz/album/283367-20-x-rudolf-rokl
https://www.supraphonline.cz/album/284180-diky-tobe-jsem-se-znovu-narodil
https://www.supraphonline.cz/album/2364-jen-pro-vas-just-for-you


AKTUÁLNÍ NOVINKY

MICHAEL KOCÁB
ABSTRACT
Na albu Abstract pracoval Kocáb dlouhých deset let. Není divu, že ho
považuje za jeden z hudebních
vrcholů svého období stylové
syntézy, které se dá říkat třeba
abstract rock. K natočení alba
přizval vynikající hudebníky
(Proudfoot, Kryšpín, Kop,
Hloucal, Jakubec, Scheufler)
a zpěváky či rappery (Natalie
Kocab, Matěj Ruppert, Vladimír
518, Radek Banga). Svoji první
nahrávku má na albu nejmladší
Kocábův syn David a svérázné
role se v jedné písni ujal i jeho
prvorozený syn Michael.

DETAIL

VĚRA ŠPINAROVÁ
ZÓNA LÁSKY
Ke zpěvaččině prosincovému půlkulatému životnímu jubileu je
připravena nová kompilace! Z jejího bohatého písňového katalogu
vybrali Miloš Skalka a Jiří Brodský ty nejznámější i nejzajímavější položky,
logicky často v láskyplně
pomalejším tempu. Je to
zvoleným tématem speciální
pohled, výborně dokumentující
úspěšnou hudební dráhu Věry
Špinarové. Mimořádná jako
interpretka energických skladeb
s popovým či rockovým
nádechem, jedinečná jako
zpěvačka dramatických balad
o různě dramatických láskách.
A právě promyšlenou kombinaci
více než dvacítky takových songů
najdete na tomto výběru.

DETAIL

IVA PAZDERKOVÁ -
HORSKÁ LESNÍ EKOLOGICKÁ TVÁ
ŽIVÁ DOSPĚLÁ KRABIČKOVÁ
SMUTNÁ ŠŤASTNÁ
Iva Pazderková se rozhodla mírně potrápit prodejní systémy a své
druhé studiové album pojmenovala velmi dlouhým názvem. Název de
facto slučuje názvy všech písní, které na novince najdete a které jsou
výrazně autobiografické a poměrně osobní. Samotná zpěvačka je
autorkou veškeré hudby i textů,
tedy kromě textu písně Černý
šál, jehož autorem je
A. S. Puškin. Ve studiu ji pak
doprovodil kytarista Josef
Štěpánek, který se postaral
i o aranže, basista Jaromír
Honzák, klavírista Jan
Steinsdörfer, bubeník Roman
Vícha a také Petr Malásek, který
řídil smyčcové kvarteto. Hostem
alba je Tomáš Klus, který s Ivou
Pazderkovou nazpíval duet.

DETAIL

STING 57TH & 9TH
Dlouhých třináct let čekali fanoušci Stinga na nové řadové rockové
album. Je pojmenovaný podle dvou newyorských ulic, kterými Sting
každý den chodil do nahrávacího studia ve čtvrti Hell's Kitchen.
„57th & 9th“ nahrával během deseti týdnů se svými dlouholetými
spolupracovníky – kytaristou Dominicem Millerem a bubeníkem
Vinnie Colaiutou. Ve studiu se navíc vystřídali ještě bubeník Josh
Freese (Nine Inch Nails, Guns
N' Roses), kytarista Lyle
Workman a Tex-Mex kapela ze
San Antonia The Last
Bandoleros a řada dalších
muzikantů včetně několik
z oblasti world music. Nahrávku
produkoval Martin
Kierszenbaum a sám Sting
poznamenává, že jestli je na
desce v textech nějaké
společné téma, pak je to téma
cesty a pohybu.

DETAIL

MICHAL PAVLÍČEK
KULATINY
Michal Pavlíček letos v únoru oslavil šedesáté narozeniny více než
dvouhodinovým koncertem v pražském Fóru Karlín. Záznam
vystoupení vychází nyní ve zvukovém záznamu. Během koncertu se na
pódiu vystřídalo hned několik
Pavlíčkových souputníků.
Po Saharu Hedlovi, Tomáši
Hajíčkovi, Monice Načevě,
Reném Ryparovi a Andreji
Šebanovi to byli především BSP,
Michal Pavlíček Trio (Miloš
Meier, Martin Ivan a Michal
Nejtek), Stromboli a Pražský
výběr. Zazněly písně
z nejrůznějších období
Pavlíčkovy kariéry v nečekaných
úpravách a v mistrovském
provedení.

DETAIL
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VÁCLAV NECKÁŘ
MEZI SVÝMI 
Jedinečné vánoční album, které posluchače zasáhne svojí upřímností
a osobitou náladou. Album s prozaickým názvem Mezi svými obsahuje
ryze původní materiál napsaný pro Václava Neckáře. Autorsky se na
nahrávce podílela velmi pestrá
paleta osobností domácí
hudební špičky: Jan Neckář,
Jiří Hradil (Tata Bojs, Lesní zvěř),
Márdi (Vypsaná fiXa), Filip Rácz
(Fíha), David Dvořák (Kašpárek
v rohlíku), Marek
Doubrava(Hm...), Petr Kotouš
či Luděk Špilauer a nechybí
samozřejmě ani autorské duo
Jaromír Švejdík a Dušan
Neuwerth. 

DETAIL

DOPORUČUJEME

https://www.supraphonline.cz/album/280520-57th-9th-deluxe
https://www.supraphonline.cz/album/280520-57th-9th-deluxe
https://www.supraphonline.cz/album/280885-abstract
https://www.supraphonline.cz/album/280885-abstract
https://www.supraphonline.cz/album/283444-kulatiny
https://www.supraphonline.cz/album/283444-kulatiny
https://www.supraphonline.cz/album/280412-zona-lasky
https://www.supraphonline.cz/album/280412-zona-lasky
https://www.supraphonline.cz/album/284567-horska-lesni-ekologicka-tva-ziva-dospela-krabickova-smutna-s/cd
https://www.supraphonline.cz/album/284567-horska-lesni-ekologicka-tva-ziva-dospela-krabickova-smutna-s/cd
http://www.supraphonline.cz/album/89192-mezi-svymi
http://www.supraphonline.cz/album/89192-mezi-svymi
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COLLEGIUM
MARIANUM
SEHLING VÁNOCE
V PRAŽSKÉ KATEDRÁLE
RORATE COELI / ADVENT
A VÁNOCE V BAROKNÍ PRAZE
Málokterá země se může pochlubit tak bohatým a barvitým vánočním
repertoárem jako Čechy. Baroko navíc do textů vneslo okouzlující až
něžnou poetiku - dojatí pastýři se v nich, plni rozpaků, rozplývají nad
krásným Jezulátkem. Později k vánočním písním přibývalo skladeb
formálně složitějších (pastorely ad.), nejčastěji v podobě árií či duet
s doprovodem. Jeden z jejich autorů, Josef Antonín Sehling, jakkoli
zakotvený v barokním světě, už připravoval půdu pro nový hudební sloh.
Studoval ve Vídni, v Praze byl členem vyhlášené Morzinovy kapely
a v chrámu sv. Víta řadu let zastával kapelnickou práci, jakkoli z pozice
„pouhého“ houslisty (vzpomeňme na Zelenku, „kontrabasistu“ dvorní
kapely v Drážďanech). Post kapelníka zastával na několika pražských
kůrech – mj. v kostele Panny Marie pod řetězem, kde vznikla i tato
premiérová nahrávka. Ta zahrnuje Sehlingovy skladby od adventu až po
Klanění tří králů. V Sehlingovi jakoby stále doznívá kouzlo Michnových
písní, současně se otevírá svět povědomý z Rybovy vánoční mše...

TIP

DETAIL

MUSICA FLOREA
O MAGNUM MYSTERIUM,
MISSA NATIVITATIS...
Skladby J. D. Zelenky byly na pražských kůrech častěji k slyšení od
poloviny třicátých let 18. století. Jednou z nich byla i Missa nativitatis
ZWV 8, dochovaná v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně; jiný opis této
mše z pozůstalosti C. Ph. E. Bacha patrně měl ve své knihovně i jeho
otec Johann Sebastian. Árie vánočního moteta O magnum mysterium
zase pochází z již zmíněného melodramatu, Zelenka ji přetextoval
a přidal dvojici fléten. Moteto Chvalte Boha silného na text žalmu 150
je nejspíš jedinou Zelenkovou skladbou na český text a dochovalo se
pouze v pražských opisech. Rámecadventu, jenž předchází Vánocům,
doplňuje Mariin chvalozpěv Magnificat. S málo známým Zelenkovým
dílem se v této řadě znovu
představuje renomovaný barokní
orchestr Musica Florea, který stál
u začátku novodobého objevování
tohoto výjimečného skladatele.

DETAIL

TIP

JAN JAKUB RYBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kdy přesně se stala pastorální mše Jakuba Jana Ryby (1765-1815)
symbolem českých Vánoc, lze určit jen přibližně. Víme však přesně, proč
tomu tak je: Ryba svým vánočním skladbám dovedl vdechnout cosi víc
než jen řemeslnou zručnost a formální dokonalost: jímavou pastorální
náladu s jistou dávkou vkusné naivity, která krásně harmonovala
s českými lidovými betlémy. A tak Rybova mše, nazývaná podle prvních
slov „Hej, mistře“, zní dodnes z desítek a stovek kostelních kůrů a kouzlí
před posluchači idylu starosvětských Vánoc s osvětleným venkovským
kostelíkem, sněhovými závějemi
a mrazivě hvězdnatou oblohou.
Nahrávek, které zachycují idylickou
atmosféru středoevropských Vánoc,
je mnoho. Jen málo z nich se
ovšem může pochlubit tak ideálním
a vkusným propojením
interpretační profesionality
a pastorální poetiky jako tato
nahrávka s dirigentem Smetáčkem,
jejíž zvukově rekonstruovanou verzi
vám předkládáme.

DETAIL

VÁNOČNÍ KLASIKA

VÁNOCE
S EVOU URBANOVOU
Nenechte si ujít dvojnásobný hudební dárek Evy Urbanové navozující
překrásnou atmosféru Vánoc. Světová operní star, sopranistka Eva
Urbanová, host nejprestižnějších a nejslavnějších operních domů
a koncertních pódií (Metropolitní opera a Carnegie Hall v New Yorku,
milánská La Scala, Německá opera v Berlíně, Pařížská opera, Las Palmas
de Gran Canaria, Teatro nacional v Lisabonu, Musikverein Vídeň,
koncertní sály v Londýně,
Manchestru, Leedsu, Honkongu ad.)
na své věrné domácí publikum
myslí i v předvánočním čase a tak
v průběhu několika let připravila
hned dvě speciální vánoční alba.
Nahrávky vánočních pastorel
starých českých mistrů a výběr
z nejznámějších i méně známých
českých koled a slavnostně
laděných skladeb. Zářivý soprán
Evy Urbanové každou z těchto
drobných hudebních perel promění
v třpytivý vánoční drahokam.

DETAIL

TOP TIP

http://www.supraphonline.cz/album/1524-ceske-vanoce
http://www.supraphonline.cz/album/1524-ceske-vanoce
https://www.supraphonline.cz/album/1713-ryba-ceska-mse-vanocni
https://www.supraphonline.cz/album/1713-ryba-ceska-mse-vanocni
https://www.supraphonline.cz/album/87777-sehling-vanoce-v-prazske-katedrale-hudba-prahy-18-stoleti
https://www.supraphonline.cz/album/87777-sehling-vanoce-v-prazske-katedrale-hudba-prahy-18-stoleti
https://www.supraphonline.cz/album/10-rorate-coeli-advent-a-vanoce-v-barokni-praze
https://www.supraphonline.cz/album/3623-zelenka-hudba-prahy-18-stoleti
https://www.supraphonline.cz/album/3623-zelenka-hudba-prahy-18-stoleti
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MIROSLAVA 
MAŠKOVÁ
USÍNÁNÍ S ANDĚLY
24 RELAXAČNÍCH POHÁDEK
Tento hudebně relaxační projekt psycholožky a léčitelky PhDr. Miroslavy
Maškové je určen pro děti ve věku 3 až 9 let. Obsahuje 24 pohádkových
příběhů z láskyplného života andělů. Andělé, jako nadpřirozené bytosti,
provázejí děti jednotlivými příběhy a ukazují jim správnou cestu.
V dětských posluchačích vyprávění
andělů rozvíjí svět fantazie,
zklidňuje jejich mysl a pomáhá jim
spokojeně usínat. U dospělých
probouzí dávné vzpomínky na
kouzelnou dobu dětství.

DETAIL

VÁNOČNÍ TIP

EZOPOVY BAJKY
Vypráví Vojtěch Dyk a Tatiana Vilhelmová
Svět se od Ezopových časů změnil od základu, lidé létají do vesmíru
a dorozumívají se přes celou zeměkouli, ale ovládají je tytéž radosti,
vášně a zlozvyky jako Ezopovy současníky. Proto příběhům o zvířatech
s lidskými vlastnostmi tak dobře rozumíme – dospělí i děti. Vzít do
rukou Ezopovy bajky v novém převyprávění Jiřího Žáčka a poslechnout
si s dětmi moudré a vtipné příběhy, nechat se unést poutavým
přednesem Vojty Dyka a Tatiany
Vilhelmové a povídat si o životě,
to mohou být pro nás i naše
potomky nezapomenutelné chvíle
rodinné pohody.

DETAIL

AUDIOKNIHA MĚSÍCE

SMĚJEME SE 
S FELIXEM
HOLZMANNEM!
Felix Holzmann byl v uplynulých letech ozdobou každého televizního
Silvestra. Holzmannův humor vycházející z nemožnosti dorozumět se
s „pitomcem“je nadčasový, a proto stále žádaný. Jména jeho partnerů
na tomto titulu jsou dokladem toho, že Holzmann měl ve svém žánru
výsadní postavení a roli jeho
„nahrávače“ se nerozpakovali
přijmout takové osobnosti, jako
Karel Gott či Miloslav Šimek.

DETAIL

SILVESTROVSKÝ SPECIÁLDIVADLO SPEJBLA
& HURVÍNKA
JAK HURVÍNEK S MÁNIČKOU
ČEKALI NA JEŽÍŠKA
Štědrý večer má u Spejblů pochopitelně poněkud zvláštní a osobitý
průběh. Tím spíš, že se Spejbl a Hurvínek rozhodnou připravit si Vánoce
včetně štědrovečerní večeře a všeho, co k tomu patří, sami. Jejich počínání
ale připomíná spíše grotesku plnou humorných gagů a nebýt paní Kateřiny
a Máničky, kdo ví, jestli by se Hurvínek Ježíška vůbec dočkal.

DETAIL

PRO DĚTI

VLASTA BURIAN
Supraphonline nabízí exkluzivní výběry
ze zvukového odkazu krále komiků Vlasty
Buriana. Tituly jsou unikátním edičním
počinem, nabízejícím nestárnoucí humor
legendárního komika z doby jeho největší slávy
- ze třicátých a čtyřicátých let. Prastaré zvukové
záznamy prošly komplikovanou technickou
úpravou, jejíž výsledek překvapí i odborníky.
„Anton Špelec – ostrostřelec“ a další hity Vlasty
Buriana ocení nejen znalci jeho tvorby
a pamětníci, ale i současná mladá generace,
protože interpretační mistrovství krále komiků
je stále živé a pořád je čemu se smát.

SILVESTROVSKÉ RETRO

DETAIL

https://www.supraphonline.cz/album/282220-usinani-s-andely-24-relaxacnich-pohadek
https://www.supraphonline.cz/album/282220-usinani-s-andely-24-relaxacnich-pohadek
https://www.supraphonline.cz/album/809-jak-hurvinek-s-manickou-cekali-na-jeziska
https://www.supraphonline.cz/album/809-jak-hurvinek-s-manickou-cekali-na-jeziska
https://www.supraphonline.cz/album/920-vanoce-u-spejblu
https://www.supraphonline.cz/album/280225-ezopovy-bajky
https://www.supraphonline.cz/album/280225-ezopovy-bajky
http://www.supraphonline.cz/album/762-holzmann-huhulak-a-dalsi-zname-i-nezname-scenky-a-anekdoty
http://www.supraphonline.cz/vyhledavani/alba?q=Felix%20Holzman
http://www.supraphonline.cz/album/928-hity-vlasty-buriana-1-to-neznate-hadimrsku
http://www.supraphonline.cz/album/928-hity-vlasty-buriana-1-to-neznate-hadimrsku
http://www.supraphonline.cz/album/929-hity-vlasty-buriana-2-prednosta-stanice
http://www.supraphonline.cz/album/900-hity-vlasty-buriana-3-in-italien
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LUDĚK SOBOTA
„Mým životním cílem nikdy nebylo hrát vážné role, i když se to považuje
za větší umění. Větší umění je lidi rozesmát, než je rozplakat,“ říká
populární komik Luděk Sobota.
Luděk Sobota se proslavil stovkami
rolí ať již na divadle, v televizi nebo
ve filmu. Je typem autorského
herce, který musí vždy vědět,
o čem hraje, pro koho hraje. Jeho
osobitý humor zazářil v Divadle
Semafor, kde vystupoval
s Miloslavem Šimkem a Petrem
Nárožným. Postupně si vytvořil typ
naivního poplety, který bohatě
zúročil v řadě filmových
a televizních komedií, ale také
v nahrávkách pro Supraphon,
za něž získal Platinovou desku.

DETAIL

GALERIE KOMIKŮ

NESTAURNOUCÍ 
SMÍCH… 
ANEB U NÁS V HAHUHOVĚ
Nejlepší scénky a výstupy našich
předních komiků a hereckých
osobností vybrané ze
silvestrovských pořadů a estrád vás
příjemně překvapí a pobaví. Je to
humor v podání takových legend,
jako byl Jaroslav Štercl, Josef
Hlinomaz, Milan Neděla, Jiří Lír,
Stella Zázvorková nebo František
Filipovský. Jejich smysl pro humor
skutečně nestárne!

DETAIL

HUMORNÉ SCÉNKY

KAREL GOTT &
WALDEMAR MATUŠKA
SILVESTROVSKÁ OPERA
Dva jedineční zpěváci české pop music v dnes již legendární
silvestrovské směsi z roku 1973.
Unikát na Supraphonline povzbudí
i po letech svojí nezdolnou energií
a nasazením.

DETAIL

SILVESTROVSKÉ RETRO

JAN WERICH
ČTE ŠVEJKA
Josef Švejk, slavný hrdina románu Jaroslava Haška, představuje v našem
životě téměř mýtus. Generace čtenářů znají zpaměti celé pasáže z této
proslulé knihy. Tak jako je spojen obraz Švejka s obrázky Josefa Lady, je
zvukově propojen Švejk s Janem Werichem. Ten namluvil Švejka nejprve
pro loutkový film Jiřího Trnky a posléze načetl celý román. Jeho
interpretace zůstala zachována v kompletu 17 LP, které postupně
vycházely v letech 1977–83.
Kromě Jana Wericha v nahrávce
uslyšíte také Vlastu Buriana (polní
kurát Katz), Jiřinu Šejbalovou (paní
Müllerová) a Františka Filipovského
(redaktor). Právě Jan Werich
dokázal svou četbou věrně
zosobnit komickou postavu Švejka,
stále usměvavého dobráka
a flegmatika, velkého milovníka
piva, neuctivého ke slušným
výrazům a nadřízeným
hodnostářům.

DETAIL

SKVOSTY NA SUPRAPHONLINE

TO NEŘEŠ!
EVA HOLUBOVÁ &
JAROSLAV DUŠEK
Záznam mimořádných vypravěčských
schopností Evy Holubové. V rozhovoru
se svým dlouholetým přítelem, hercem
a moderátorem Jaroslavem Duškem,
vypráví humorně a s nadhledem o své
rodině, dětech, sexu, cestování, a celé
řadě dalších podstatných, ale
i komických situací.

DETAIL

VESELÉ DIALOGY

VÁNOCE 
S FRANTIŠKEM NEPILEM
Výběr připravil a dramaturgicky sestavil sám autor, a poté se samozřejmě
osobně dostavil do studia a ujal se četby s neopakovatelným
mistrovstvím prostého vypravěče, jehož
slova hladí, dokáží vyloudit na tvářích
posluchačů úsměv, ba dokonce
vyprovokují i k hlasitému smíchu.
František Nepil vystihuje podstatu
Vánoc s jejich typickými znaky
s neobyčejnou pravdivostí. Sváteční
atmosféru této nahrávky umocňují
známé melodie a zvuk varhan.

DETAIL

HUMORNÁ AUDIOKNIHA

http://www.supraphonline.cz/album/907-sobota-o-sexu-a-jine-monology
http://www.supraphonline.cz/vyhledavani/alba?q=Sobota
http://www.supraphonline.cz/album/709-hasek-osudy-dobreho-vojaka-svejka-raritni-bonus-ke-kompletu
http://www.supraphonline.cz/album/709-hasek-osudy-dobreho-vojaka-svejka-raritni-bonus-ke-kompletu
http://www.supraphonline.cz/album/2593-nestarnouci-smich-aneb-u-nas-v-hahuhove
http://www.supraphonline.cz/album/2593-nestarnouci-smich-aneb-u-nas-v-hahuhove
http://www.supraphonline.cz/album/842-to-neres
http://www.supraphonline.cz/album/842-to-neres
https://www.supraphonline.cz/album/77839-vaclav-hybs-a-jeho-hoste?trackId=1001185#track-1001185
https://www.supraphonline.cz/album/77839-vaclav-hybs-a-jeho-hoste?trackId=1001185#track-1001185
http://www.supraphonline.cz/album/173892-nepil-vanoce-s-frantiskem-nepilem
http://www.supraphonline.cz/album/173892-nepil-vanoce-s-frantiskem-nepilem

