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ORIGINÁLNÍ HUMOR V JEDINEČNÉ KOMPILACI

ŠIMEK & SOBOTA
KOMPLET 1977–1983 / KLASIKA A OBJEVY
Tento komplet 10CD navazuje na předchozí boxy Šimek & Grossmann
(SU6183-2) a Šimek & Sobota & Nárožný (SU6401-2). Zachycuje vývoj humoru
Miloslava Šimka a jeho divadelní skupiny v letech 1977–1983, v němž došlo
k postupnému přerodu společné komické trojice s Petrem Nárožným ve
dvojici Šimek & Sobota, kteří se v této době pokouší znovu definovat své
autorské a interpretační partnerství. Na deseti CD se můžeme přesvědčit,
že Šimek a Sobota byli ve své době respektováni jako nositelé originálního

a nápaditého humoru a jako takoví účinkovali nejen v divadle Semafor, ale
objevovali se i v různých televizních pořadech a na gramofonových deskách.
Odtud také pocházejí záznamy použité na kompletu. Cílem výsledné
kompilace ale není jen zmapování vývoje humoru obou protagonistů.
Jde i o zachycení atmosféry doby v tématech, jimiž bavili své publikum,
a v hudebním doprovodu, tedy v písních zpěváků, kteří patřili ke stálému
přátelskému týmu dvojice těchto komiků.
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REEDICE VINYLOVÉHO ALBA

RADIM HLADÍK
Má hra 1969–2018

EVA OLMEROVÁ
Čekej tiše

Radim Hladík proslul především jako
brilantní elektrický a akustický kytarista,
byl však také skladatelem, aranžérem,
producentem, kapelníkem a člověkem
s neúnavnou chutí spolupracovat na
zajímavých projektech. Řadu z nich se snaží
zachytit tato rozsáhlá kompilace, nabízející
nahrávky z období let 1969 až 2018. Bez
Zlaty Hladíkové jako organizátorky akce
a Radima Hladíka ml. jako pečlivého
hledače a zvukového upravovatele
desítek, ba stovek hodin muziky by se
to nepodařilo. Podařilo se tak vytvořit čtyři dramaturgicky soudržné CD
celky, neoddělené však stylově a personálně zcela rezolutně, lidé a hudba
se tam občas prolínají: Jsou to 1. Blue Effect, 2. Spolupráce, 3. Filmy a 4.
Projekty. Jde o ukázky z tvorby typově tak různé jako je zásadní rock, občas
s jazzovými vlivy, kvalitní poprock, překvapivý folk, filmová hudba pro
slavné i pozapomenuté snímky, scénická divadelní hudba, ambientní a jiné
speciální projekty. Šíře Radimova záběru byla obdivuhodná, poznatelnost
jeho hry okamžitá. Právem se tedy 4CD box jmenuje tak, jak se jmenuje,
podle jedné z kytaristových nejslavnějších kompozic. Základ kompilace
vznikal již v roce 2016 k Hladíkovým sedmdesátinám, ale on sám přípravy
zastavil ve chvíli, kdy cítil, že tuhle práci už nedokončí. Je smutné, že dílo se
podařilo zrealizovat už bez něj. Je skvělé, že se to stalo v podobě alespoň
naznačující mnohost Radimova talentu.

Brzy by oslavila půlkulaté narozeniny
(narozena v lednu 1934), odešla však
bohužel mnohem dříve. Zpěvačka od
pánaboha, stylově ne zcela ukotvená,
ale ve všech podobách výtečná, a také
žena živel. Reedice vinylového alba z roku
1983 se dočkala zvukové úpravy, nového
grafického ztvárnění a v podobě CD
také doplnění šesti bonusovými písněmi.
Základní čtrnáctka skladeb je původním
vydáním datována mezi roky 1968 až 1983.
Najdete tu Olmerové nejslavnější písně
s texty Jiřího Grossmanna nebo Aidy Brumovské. Nechybí temný bluesový
repertoár skladatele/textaře Josefa Kainara, lehký jazzík kamaráda Luď ka
Hulana či slavný tradicionál O, Happy Day s textem Zdeňka Borovce. Mezi
bonusovou šesticí skladeb najdete scatovou legrácku s Jiřím Suchým
na téma Muž a žena, semaforské Slunce zhaslo dojetím, dva kousky
trampského písničkáře Jarky Mottla nebo připomínku skutečnosti, že Eva
Olmerová se skvěle popasovala i s repertoárem Traditional Jazz Studia.
Stylový obal Karla Halouna a Luď ka Kubíka skrývá to nejpodstatnější
z Olmerové repertoáru šedesátých a sedmdesátých let. Tato jubilejní
reedice je holdem dámě s nelehkým osudem a báječným talentem.

foto © Alan Pajer

VZPOMÍNKA

SLAVNÉ BEATOVÉ ALBUM

THE MATADORS
Jubilejní edice
(1968/2018)
V průběhu dokončování stejnojmenného
debutu The Matadors to již uvnitř party
vřelo, aby to všechno definitivně vyřešil
osudný srpen 1968: v době vydání LP
už původní kapela vlastně neexistovala.
A přece je to stále zcela zásadní
poslouchání, když Matadors byli výbornou
kontinentální odpovědí na britské rhythm
and blues. Je otázkou, kam by se jejich
kariéra dále ubírala, ale sovětská invaze to
rozhodla. Doma zůstal rockově natrvalo
jen Hladík, když Sodoma jako sólista zvolil
popovější cestu a zbylí tří Matadoři hned
či o něco později našli domov v zahraničí. Jubilejní edici se díky grafikovi
Karlu Halounovi dostalo nového obalu, když ten zcela původní bohužel
není zejména do formátu LP rekonstruovatelný. Ze zásadní sady fotografií
Alana Pajera byla vybrána exteriérová barevná, hodně „anglická“, včetně
ikonického oblečení. Zvuk byl remasterován z pásu, booklet obsahuje
minulé i nové poznámky, CD je doplněno singlovými písněmi. Ani odstup
pěti dekád tak rozhodně neznamená konec dobré muziky.

SPECIÁLNÍ VINYLOVÁ EDICE

KAREL GOTT
Ta pravá
Tucet písniček na předprázdninové
novince Karla Gotta je mixem popové
klasiky a standardů, které chtěl natočit již
dříve, v průběhu let na ně nezapomínal
a letos pro ně přišel ten správný moment.
Tou pravou je také původní domácí
píseň, kterou mu „na tělo“ napsal zpěvák
a skladatel Marek Ztracený. Nyní se
tomuto dlouho očekávanému albu Karla
Gotta dostává podoby LP! Kompletní
obsah úspěšného cédéčka byl převeden
do vinylového formátu, s rozměry 30x30
centimetrů činící z titulu nový zážitek.
Vybaveno vnitřním sáčkem s texty písní a fotografiemi Ondřeje Pýchy. A je
to také mimořádná příležitost pro všechny opravdové fanoušky: prvních pět
set kusů LP bude vlastnoručně zpěvákem podepsáno. Tak nepromeškejte
vzácnou šanci získat originální kus do vaší sbírky!

NOVINKA NA VINYLU

OLYMPIC Trilobit
Novinka Trilobit představuje čerstvé
skladby Petra Jandy, stylově shrnujících
vlastně celé rockové období existence
kapely pod heslem „Nová energie“.
Ohlas alba Trilobit je mimořádně pozitivní,
převedení do podoby vinylu tak logické.
Vybaveno vnitřním sáčkem s texty písní
a fotografiemi Michala Matyáše. Je využito
technologického maxima časové kapacity
elpíčka (dvanáct písní vybráno kapelou),
navíc bylo při přepisu na matrici ryto do
laku, umožňujícího zachování rázné rockové
dynamiky skladeb až do poslední drážky!
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TOP TIP

PUNKROCKOVÝ TIP

LUCIE
EvoLucie

TŘI SESTRY
Svobodu ředkvičkám!

Co víc dodat? Česká „skupina století“
vydává poprvé po dlouhých 16 letech
studiové album. Po veleúspěšném
comebackovém turné a zářezu v podobě
vyprodaného Edenu logicky následuje
i nová nahrávka, která navazuje na
dlouhou řadu nesmrtelných hitů skupiny.
EvoLucie – to je třináct nových skladeb
s nesmazatelným rukopisem čtveřice
nejpopulárnějších hudebníků v zemi.
Kapela Lucie tak navazuje na svoje největší
úspěchy. Moderně, s novým zvukem a ve spolupráci s těmi nejlepšími ve
svých oborech jak od nás, tak ze zahraničí. Novinka vychází i na 2LP ve 180g
„heavy-weight“ provedení a v rychlosti 45 rpm. V souvislosti s vydáním alba
kapela vyjíždí na podzimní halové turné, které zahrnuje koncerty v Praze,
Brně, Ostravě, Bratislavě a Košicích.

Skupinu Tři sestry založili kamarádi
v pražské čtvrti Braník v roce 1985.
Původně punkové seskupení se postupně
přetvořilo v celostátně respektovanou,
kultovní skupinu, jejíž hlavní devizou byli
(a jsou) zpěvák Lou Fanánek Hagen a jeho
texty. Tři sestry vydávají po více jak třech
letech nové řadové album. Za poněkud
tajemným názvem Svobodu ředkvičkám!
se skrývá 13 původních autorských písní,
která skupina nahrála v období od června
do srpna tohoto roku ve studiích Sono
Nouzov. Opět se můžete těšit na vybroušené texty podepřené brizantní
hudbou branických patriotů!

OSOBNOST

TATA BOJS
Nanoalbum
Nanoalbum vyšlo poprvé v červu roku
2004, tedy dva roky po vydání předchozího
studiového opusu Biorytmy. Tata Bojs
album sami popisují jako koncepční
s vědomím toho, že svým způsobem
byly koncepční i některé předchozí
desky. Koncepčnost Nanoalba spočívá
v tom, že jako celek vypráví příběh, který
se z určité části odehrává v takzvaném
„nanosvětě“ – v nepředstavitelně malých
rozměrech uvnitř lidského těla. V něm jezdí
„nanoboti“ podobní ponorkám, které
zvenku řídí člověk – „nanopilot“. Ohlasy
na Nanoalbum byly nesmírně pozitivní. Nejviditelnějším momentem bylo
udělení čtyř Andělů za rok 2004, což je dodnes rekord Tata Bojs. O čtrnáct
let později tak vychází Nanoalbum poprvé na vinylu jako 2LP v luxusním
provedení. To obsahuje skvělý zvukový remaster nahrávky, dvě LP v bílé
barvě, šestnáctistránkový sešit s původní grafikou postav příběhu od Milana
Caise a také kód na stažení digitální remasterované podoby alba. Důstojné
oslavy 30 let Tata Bojs tak pokračují i nadále.

NOVINKA

WOHNOUT
Miss maringotka
Skupina Wohnout patří se započatou třetí
dekádou a vyrovnanou kvalitou svojí tvorby
k jistotám domácí hudební scény. Tvoří ji
kvarteto (nejen) hudebníků: Matěj a Honza
Homolovi (kytary a zpěv), Jiří Zemánek
(baskytara) a Zdeněk (Fenek) Steiner. Miss
maringotka je deváté studiové album
skupiny Wohnout. Vznikalo pod dohledem
ostříleného hudebního producenta Milana
Cimfeho ve studiu Sono, zárukou je tedy
kvalitní zvuk. Wohnouti slibují i kvalitní
poslech. K písni Hudba léčí přizvala
skupina jazzovou legendu, trumpetistu Laca
Decziho.

EMIL VIKLICKÝ
70. narozeniny
Emil Viklický, přední český jazzový pianista a hudební skladatel, oslaví
23. listopadu 70. narozeniny. Pochází z Olomouce z výtvarnické rodiny.
Vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého
v Olomouci. V 70. letech hrál v orchestru SHQ Karla Velebného a v Super
Quartet. V letech 1977–1978 studoval jazz na Berklee College v USA.
Jeho první sólové album nazvané V Holomoci městě (1977) zaznamenalo
velmi pozitivní ohlas u jazzové veřejnosti a kritiky (zisk ceny Supraphonu
1979). Viklickému se zde podařilo spojit standardní moderní jazzový projev
s inspiracemi z hudby moravského regionu. Po návratu z USA vedl Viklický
svou kvartetní formaci vystupující zprvu pod názvem Československé
jazzové kvarteto, později pod jeho vlastním jménem. Ve své tvorbě 80.
a 90. let se Viklický i nadále úspěšně snažil o fúzi folkloru s jazzem. Vedle
nahrávek s předními světovými jazzmany se postupně stále výrazněji věnuje
kompozici soudobé hudby. Je autorem i třech oper.
foto © archiv Supraphonu

KULTOVNÍ ALBUM NA VINYLU
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LEGENDA ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY

ZE SVĚTA MUZIKÁLŮ

YVETTA
SIMONOVÁ
90. narozeniny

MARIAN VOJTKO
Muzikál

foto © Martin Kubica

Yvetta Simonová, která proslula jako sólistka i ve slavných duetech
s Milanem Chladilem, začínala jako herečka na bratislavské Malé scéně.
Poprvé se provdala za manažera Lucerny Františka Spurného. Příjmení
Spurná jí na Simonová změnil Jan Werich. Jejími dalšími životními partnery
byli hudební skladatel Jaromír Vomáčka a dirigent Karel Vlach. Později
začala účinkovat s tanečními orchestry Zdeňka Bartáka a Jiřího Procházky.
Od roku 1958 spolupracuje s Orchestrem Karla Vlacha coby jeho hlavní
pěvecká hvězda. Jako zpěvačka a herečka vystupovala v Divadle Na
Fidlovačce a v Hudebním divadle Karlín. V roce 2010 obdržela dodatečně
Českého slavíka za rok 1962, kdy v tehdy ještě nedělené kategorii zpěváků
a zpěvaček skončila druhá za Waldemarem Matuškou. U příležitosti svých
osmdesátin převzala od Supraphonu v roce 2008 Jubilejní platinovou
desku. U vydavatelství Supraphon Yvetta Simonová natočila přes 500
skladeb. Před pěti lety jí vyšlo výpravné 3CD Zlatá kolekce obsahující 73
nahrávek. Nejstarší z nich, duet s Richardem Adamem Příběh naší lásky,
pochází z roku 1956. Yvetta Simonová oslavila 4. listopadu 90. narozeniny.
Od Supraphonu převezme tato stále aktivní umělkyně výroční cenu
v podobě platinové desky na chystaném benefičním koncertu k životnímu
jubileu, který se uskuteční 18. listopadu v pražském Divadle U Hasičů
v produkci klubu Amfora.

ALTERNATIVA

DOROTA BAROVÁ
Iluzja
Violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová
je dobře známá především z kapel
Tara Fuki a Vertigo, s nimiž pravidelně
nahrává, vystupuje a sbírá ocenění
za jejich vynikající alba. Vystupuje též
v kapele Anety Langerové, spolupracuje
s Lenkou Dusilovou, v roce 2018 překvapila
spoluprací se členy slovenské skupiny
Korben Dallas v projektu Tugriki. Nyní
přichází Dorota Barová se svým dlouho
očekávaným prvním sólovým albem Iluzja,
pro které sestavila kolekci vlastních nových písní, jež nahrála v komorní
sestavě s kytaristou Miroslavem Chyškou (Illustratosphere, J.A.R., Sexy
Dancers) a baskytaristou Jakubem Vejnarem (Muff), v jedné skladbě
hostuje klavíristka Beata Hlavenková. Tvorba Doroty Barové a stejně
tak album Iluzja je mnohobarevnou hudební mozaikou především díky
jejímu nezaměnitelnému sametovému hlasu a originálnímu autorskému
rukopisu. Album zaujme hloubkou autorského sdělení, intimní atmosférou,
rafinovanou jednoduchostí a přesvědčivostí projevu Doroty Barové, která je
na české hudební scéně skutečně výjimečnou osobností.

Profilové album muzikálového a operního
zpěváka Mariana Vojtka přináší 16
nových nahrávek převážně muzikálového
repertoáru. Jeden z nejlepších interpretů
naší muzikálové scény během svojí kariéry
zazářil v řadě hlavních rolí v představeních
jako Fantom opery, Dracula, Casanova,
Muž se železnou maskou, Ples upírů, Tři
mušketýři, Baron Prášil, Jekyll & Hyde,
Angelika, Kat Mydlář, Bídníci, Krysař.
Jeho album nazvané příznačně Muzikál
přináší písně z uvedených muzikálů včetně
duetů s Helenou Vondráčkovou, Monikou Absolonovou, Natálií Grossovou
a Michaelou Gemrotovou. Hvězda českého muzikálového nebe se
představuje ve známých skladbách.

VOKÁLNÍ TVORBA V NOVÉM POJETÍ

KRISKROS
A cappella 2017
Vokální skupina KrisKros získala v roce 2009
1. místo na soutěži duchovní hudby Canti
veris Praga, o rok později 1. místo a cenu
Grand Prix na soutěži populární hudby
Prague Voices 2010. V roce 2012 si KrisKros
přivezl ocenění za 3. místo na mezinárodní
soutěži „A Cappella Contest Leipzig“
v Lipsku a speciální cenu skupiny Amarcord
za nejlépe provedenou skladbu a cappella
bez ozvučení (Jaroslav Křička, Původ
ptactva). V roce 2016 získal KrisKros 2. místo
na prestižní mezinárodní a cappella soutěži
„Vokal.Total“ v Grazu v kategorii klasické
hudby, spolu s oceněním přišla i nabídka na natočení CD v nahrávacím
studiu Liquid5th v USA, které se specializuje na a cappella nahrávky. V únoru
2017 tak odstartoval zcela výjimečný projekt, jehož výsledkem je nové
album, které vyšlo v říjnu 2017. Repertoár KrisKros je velice pestrý, zahrnuje
hudbu klasickou, populární, ale i lidovou. Od svého vzniku (2007) účinkoval
KrisKros na více než 400 vystoupeních v ČR i v Evropě.

HISTORIE PSANÁ ŠELAKEM

ULTRAPHON DUO 7
Kdo jednou miloval
Další výběr polek, valčíků a pochodů, které pod označením Ultraphon duo
nazpívaly proměnlivé dvojice vokalistů za
doprovodu různých dechových orchestrů,
uvádíme ve zhruba chronologickém
pořadí, jak byly v letech 1933–1947
uváděny na etiketě Ultraphon na domácí
trh. Najdete zde např. zpěváky Oldřicha
Kováře, Karla Vacka, Jindřicha Mlejnka,
Vaška Zemana, R. L. Vašatu, Jindřicha
Vondřicha nebo Františka Lišku. Ve
dvoudílné směsi pražských písní základní
dvojici posiluje dívčí Es-trio a v závěrečné
písničce této sestavy trojice Sester
Skovajsových. V polce Vzpomínky z mládí
odkazuje pěvecký projev zpěváků na protahovaný způsob zpěvu tehdy
velice populární dvojice pouličních zpěváků Blahník a Gratz.
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ROCK TIP

NOVINKA

MUSE
Simulation Theory

IMAGINE
DRAGONS
Origins

Jedna z největších rockových kapel
současné Anglie dosud celosvětově
prodala přes 17 milionů desek. Zatím
nejúspěšnější album vyšlo v roce 2012.
Deska 2nd Law vystoupala na vrchol
prodejních hitparád v 21 zemích světa,
v Americe byla druhá, v Čechách byla
nejvýše pátá. Osmé studiové album trojice
nazvané Simulation Theory obsahuje
jedenáct skladeb, na jejichž produkci
se podíleli slovutní pánové Rich Costey,
Mike Elizondo, Shellback a Timbaland.
Už z tohoto výčtu je patrné, že Muse na
desce sázejí na pestrost, dokládají to ostatně i jednotlivé singly. Deska je
K dispozici ve standardní verzi na CD a LP, zároveň je k dostání i jako Deluxe
edice, jež je bohatší o pět nahrávek, tzv. Alternate Reality verzí písniček ze
standardní varianty.

Nejstreamovanější kapela letošního roku,
multiplatinoví interpreti a držitelé Grammy
Imagine Dragons vydávají v pořadí
čtvrté album Origins. Na albu se nachází
například hit číslo jedna Natural nebo singl
Zero z filmu Raubíř Ralf a internet. Origins
má být sesterským albem k předchozímu
Evolve. „Je to o hledání nového prostředí,
zároveň jde ale i o to, vážit si svých
kořenů,“ komentuje desku zpěvák Dan
Reynolds, jehož spoluhráči v kapele jsou
kytarista Wayne Sermon, baskytarista Ben
McKee a bubeník Daniel Platzman. „Když tvoříme, tvoříme bez hranic, bez
jakýchkoliv pravidel. Přijde nám strhující tvořit hudbu, která je pro nás něčím
novým a odlišným.“ Deska se pohybuje mezi artovým rockem, hip-hopem,
popem a folkem a nepostrádá typický rukopis Imagine Dragons, kterým
jsou texty, které vypráví o občasně bolestivých sebereflexích, které však
nakonec vyústí v inspiraci a povznesou duši.

OSOBNOST

MARK KNOPFLER
Down The Road Wherever
Britský kytarista, zpěvák a skladatel Mark
Knopfler vydává desku Down The Road
Wherever, která obsahuje 14 nových písní
čerpajích mimo jiné z dávných dní, kdy
Mark trávil čas s bývalou kapelou Dire
Straits v Deptfordu. Nahrávání desky se již
tradičně účastnili špičkoví muzikanti, které
Mark přesvědčil, ať do písně vloží vlastní
otisk, který však nesmí narušit původní
záměr a atmosféru skladby. Produkce
se ujal sám Knopfler spolu s Guyem
Fletcherem. Mark Knopfler za svou
kariéru vydal osm studiových sólových alb,
spolupracoval s Chetem Atkinsem nebo Emmylou Harris, složil soundtrack
pro Princeznu Nevěstu, Místního hrdinu a Altamiru a produkoval desky
mimo jiné pro Boba Dylana a Randyho Newmana. Je držitelem Řádu
britského impéria a prestižní ceny Ivor Novellos za celoživotní přínos hudbě.

FOLKROCKOVÝ TIP

MUMFORD
& SONS Delta
Anglická folkrocková kapela Mumford
& Sons oznamuje vydání čtvrtého alba
Delta. Deska byla nahrávána v londýnských
The Church Studios a produkce se
ujal renomovaný Paul Epworth. Intimní
album vykresluje hudbu kapely v různých
odstínech, barvách a texturách a vychází
deset let od založení. Skupina se vynořila
z folkové scény západního Londýna, jejíž
součástí byli umělci jako Laura Marling
nebo Noah and the Whale. Kapela za svou
kariéru obdržela několik cen. Za všechny
jmenujme Brit Award za nejlepší britské album a australskou hudební
cenu ARIA pro nejpopulárnějšího zahraničního umělce. Mumford & Sons
si rovněž vysloužili šest nominací na Grammy a v roce 2011 na předávacím
ceremoniálu vystoupili po boku Boba Dylana.

HUDEBNÍ KLENOT

THE BEATLES
The Beatles
V listopadu 1968 byly do všemožných hudebních obchodů světa vyslány
miliony kopií eponymního devátého dvojalba jedné z nejlegendárnějších
kapel hudební historie – The Beatles. Albu, které po generace nepřestává
lidstvo inspirovat, se později začalo přezdívat The White Album. Reedice
desky bude obsahovat 30 Gilesem Martinem (syn George Martina)
a Samem Okellem nově vysoce kvalitně zmixovaných písní (The White
Album), 27 dřívějších akustických demo nahrávek (Esher Demos) a 50
z většiny dosud nevydaných nahrávek pocházejících ze studiových sessions
(Sessions). The White Album bude k dostání v několika verzích. Super
deluxe verze s tradičním unikátním číslem bude obsahovat dva disky, na
kterých je nahrané album, jeden disk s Esher Demos, tři disky Sessions, čtyři
Blu-ray verze alba a je doplněna knihou plnou fotografií, plakátů, rukopisů,
poznámek a textů.
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PRO PODZIMNÍ CHVÍLE

FILMOVÉ POHÁDKY K POSLECHU

MÁME RÁDI VÍNO
Úsměvné vyprávění o víně
a vinařích

NEJLEPŠÍ
POHÁDKY O ČERTECH

Záznam představení z pražského divadla
Viola. Na jevišti se sešli hosté, kteří mají
rádi víno a umí o něm hezky vyprávět.
Mistrům slova - pánům Rudolfu Křesťanovi,
Ladislavu Špačkovi a Ivanu Krausovi
zdařile sekundují moravští vinaři. Zajímavé
a vtipné povídání o víně, čtení autorských
textů, poučná vyprávění i veselé příběhy
z moravských sklípků i francouzských vinic.

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ

ADVENTNÍ
POHÁDKOVÝ
KALENDÁŘ
Originální adventní dárek v podobě 2CD
obsahuje 24 pohádek. Na každý den jedna
pohádka, od 1. prosince až do Štědrého
dne! Viktor Preiss, Luděk Munzar, Jana
Hlaváčová, Václav Vydra, Jana Boušková,
Otakar Brousek a řada dalších herců
interpretuje klasické české pohádky a také
pohádky s vánoční a zimní tématikou.

TIP NA VÁNOCE

VELKÁ VÁNOČNÍ
AUDIOKNIHA

Vypráví Josef Somr
Vánoční koledy hraje a zpívá Conventus
Musicorum, řídí Roman Cejnar
Vyprávění herce Josefa Somra o vánočních zvycích a tradicích s koledami.
Komplet tří audioknih s vánoční tématikou pro posluchače každého věku.
Oblíbený herec poutavě vypráví o významu jednotlivých svátků, o původu
vánočního stromku i dárků, o vánočních pokrmech u nás i ve světě. Alba
nazvaná „Šťastné a veselé Vánoce“ a „Vše o Vánocích na celém světě“
doplňuje speciální titul pro děti pojmenovaný „Vánoce“ obsahující pásmo
vánočních příběhů, které zajímavou a laskavou formou pojednávají o všech
tématech patřících k Vánocům. Povídání
o vánočním stromku, vánočním kaprovi
a tradičních i zapomenutých vánočních
zvycích podbarvují nejznámější koledy.
Špičkové hudební provedení jednotlivých
koled a melodií podtrhuje jedinečnou
atmosféru nahrávky.

Komplet šesti pohádek o čertech je
kombinací klasických pohádek z archivu
Supraphonu a nově nahraných příběhů
podle oblíbených filmů S čerty nejsou
žerty a Čertoviny. Z díla Boženy Němcové
známe pohádky Čert a Káča, Čertův
švagr, z lidových pramenů pak Švec
a čert a Čertův mlýn, vše namluveno
řadou oblíbených herců, některých již
legendárních (František Filipovský, Vladimír
Brabec). S čerty nejsou žerty čte Ondřej
Vetchý, jeden z hrdinů stejnojmenného
filmu. Čertoviny, zpracované podle posledního pohádkového filmu Zdeňka
Trošky, pak vypráví jeden ze dvou hlavních představitelů Jakub Prachař.
Většinu těchto pohádek spojuje hlavní motiv – čerti jsou sice ve službách zla,
ale ve skutečnosti pomáhají dobru odhalit podvodníky, šejdíře, ziskuchtivce,
vrahy a zloděje. Při této službě se sami občas dostanou do úzkých, protože
je někteří chytráci přelstí, ale nakonec je vždy zlo spravedlivě potrestáno.

POPRVÉ DIGITÁLNĚ

DIVADLO SPEJBLA
A HURVÍNKA
Hurvínkův
sněhulák
Komplet Hurvínkův sněhulák vydal
Supraphon poprvé v roce 1973, v roce 1995
se pak snímek objevil v lehce zkrácené
formě na kompilačním CD s názvem
Vánoce u Spejblů. Nyní titul Hurvínkův
sněhulák vydáváme v původní stopáži na
albu určeném pouze pro digitální obchody.

LEGENDÁRNÍ FILMOVÁ HUDBA

ZDENĚK LIŠKA
Marketa Lazarová
Hudba Zdeňka Lišky k filmu Marketa
Lazarová je vrcholem tvůrčího odkazu
tohoto legendárního filmového skladatele.
V roce 2015 se v pražském Fóru Karlín
v rámci festivalu Struny podzimu
uskutečnilo dosud jediné koncertní
provedení devadesátiminutového oratoria,
které z autorova rukopisu v přísném
chronologickém sledu a při dodržení
původní instrumentace sestavil Petr
Ostrouchov. Vystoupili sólisté Kateřina
Kněžíková a Josef Moravec, herci Josef Somr a Jana Štěpánková, Martinů
Voices řídil Lukáš Vasilek a Baborák Ensemble dirigoval Radek Baborák.
Koncert se setkal s mimořádným ohlasem a výbornými reakcemi odborné
kritiky, a tak nyní – o tři roky později – vychází jeho studiově upravený
zvukový záznam, v koprodukci Animal Music a Strun podzimu, jako vůbec
první nahrávka této Liškovy skladby od původního nahrávání pro film.
Dvoudiskový komplet s bohatě vypraveným bookletem vychází pouze na
hmotných nosičích.
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NOVINKA
KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ
NOVINKA

NOVINKA
NOVĚ NA VINYLU

MUSICA
FLOREA
DVOŘÁKOVO
MAREK
ŠTRYNCL
KLAVÍRNÍ
KVARTETO
JAN
ZACHDvořák
REQUIEM SOLEMNE,
Antonín
VESPERAE
DE BEATA
Klavírní kvartety
č.VIRGINIE
1 a č. 2
JAN ZACH (1713–1773) Requiem solemne c moll,

PRAŽSKÝ
PAVEL
HAAS
FILHARMONICKÝ SBOR
QUARTET
LUKÁŠ VASILEK
Antonín
Dvořák
BOHUSLAV MARTINŮ
Smyčcové
kvartety KANTÁTY
G dur
Pražský 106
filharmonický
sbormistr
Lukáš
Vasilek
op.
& Fsbor,dur
op.
96
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – baryton,
Ivo Kahánek – klavír, Jaromír Meduna – recitace ad.
„Americký“

DETAIL

Dvořákovo
klavírní
Vesperae
de Beata
Virginekvarteto:
D dur (Mariánské ne‰pory)

Michaela
– soprán, Sylva Čmugrová–– klavír
alt,
SlávkaŠrůmová
Vernerová-Pěchočová
Čeněk Svoboda – tenor, Jaromír Nosek – bas, Musica Florea,
ŠtěpánFloreum,
Pražákdirigent
– housle
Collegium
Marek Štryncl

Petr Verner – viola
Jan Žďánský – violoncello

Jan Zach, nové jméno v této ediční řadě, bývá řazen mezi „českou
hudební emigraci“ 18. století. Než však ve svých 28 letech ve válečném
roce 1741 opustil Čechy, měl už za sebou hezkou řádku skladeb. Těžiště
jeho tvorby leží v oblasti hudby liturgické; jen text zádušní mše zhudebnil
Dvořákovi
byla komorní
hudba
blízká;
třikrát.
Requiem
solemne
c moll
patřilo na kůrech pražských kostelů
rád
muzicírování
s přáteli a snad
kměl
těm
nejčastěji
provozovaným
(svědčí o tom množství dochovaných
i brzy pochopil,
jakzdobrý
obchodní
artikl
opisů)
a zaznívalo
nich až
do století
dvacátého. Tuto mši lze dnes
tyto skladbyipředstavují.
ze dvou
poslouchat
jako znějící První
čítanku
tehdy obvyklých kompozičních stylů,
op. 23, širokým
napsal vezáběrem – od přísného kontrapunktu
sklavírních
úžasem kvartetů,
nad autorovým
34 po
letech,
kdy užkoloraturní
se o jeho díla
až
moderní
árie.zajímal
kdekterý Mariánské
nakladatel. nešpory
Dobový český
Zachovy
(zde tisk psal
o vymanění
z cizokrajných
vs uspokojením
novodobé premiéře)
měly
a o převažujícím
vvlivů
tehdejší
Praze také duchu
hojné slovanském.
Ten ostatně
vyzařuje ivz nich
Moravských
uplatnění
a zaznívají
již
dvojzpěvů
op.vídeňských
20 či Serenády
op. 22, jež
názvuky
stylu
klasiků.
vznikaly
stejné
době.
Výjimečnou krásu
Obě
dílavenám
skýtají
představu,
druhého
kvartetu
vídeňský kritik Eduard Hanslick: „Kvartet vyžaduje,
jaká
hudba
zněla vystihl
v novostavbách
aby se posluchač
pražských
kostelůtrochu
30. letvíce
18. soustředil
století. a byl lépe informován, což se
ovšem bohatě
Musica
Florea,vyplatí.“
soubor Soubor nesoucí jméno skladatele a jeho členové
navazují na silnou
tradici svých
mezinárodního
renomé,
se ujalvelkých
této učitelů – Ivana Moravce, Josefa
Vlacha či Milana
Škampy.
Představují nám Dvořáka v nejlepším smyslu slova
premiéry
s nasazením
sobě
tradičního a promyšleného.
vlastním.

DETAIL

Když roku 1955 Miloslav Bureš poslal Bohuslavu Martinů svou první
báseň Píseň o studánce Rubínce, dotkl se nejhlubších míst skladatelova
Tato
nahrávka
i přes své
mládí jedním
z
srdce.
Básník jijezasadil
na Vysočinu,
do kraje
skladatelova dětství
nejvzácnějších
diamantů
a vzpomínek. Martinů
sesupraphonského
musel zhlédnout v osobě starého poutníka
archívu.
Po prvních
vlaštovkách
(BBC
vracejícího
se do rodného
kraje.
S Otvíráním studánek byl hotov za 9 dní
Music
Magazine
Recording
of the Month,
a zhudebnění
čtveřice
Burešových
básní uzavřel Mikešem z hor půl roku
Sunday
Times
Album
of the
Week) její pro skladatele významné spojení
před svou
smrtí.
Kantáty
představovaly
výjimečnost
ceny situace a později podlomené zdraví
s domovinoupotvrdily
v době,prestižní
kdy politická
Gramophone
Awards;
v asi prožíval, když ve švýcarském
stále ubíralo naději
nakromě
návratvítězství
domů. Co
kategorii
komorní
hudby si mladý soubor
Schönenbergu
poslouchal
zgramofonovou
Londýna odvezl
i hlavní
cenu Recording
desku
s první
of
the Year. Osmnahrávkou
let po prvním
vydání
supraphonskou
Otvírání
na
CD přichází
s delikatesou
studánek,
kdyžSupraphon
od přátel dostával
pro
pravé
gurmány:
2LP lisované
do
zprávy
o českých
premiérách
svých
180g
virginNová
vinylunahrávka
(řezáno technologií
DMM) je doplněno digitální verzí
skladeb…
PFS na
nahrávky
rozlišenízHi-Res.
Ve vrcholném Dvořákovi se snad nejvýrazněji
tomto CDv vychází
připravované
zrcadlí
kvality ansámblu: rovnováha mezi precizností a živelností,
kritickévýjimečné
edice, zohledňující
obdivuhodná
souhra
i „sólový“ potenciál všech jednotlivých hráčů.
autorovy rukopisy
a interpretační
Antonín
Dvořák
si na interpretační
konec skici k op. 96 poznamenal: Jsem spokojen,
požadavky.
Nejvyšší
šlo
to rychle...
Krátce
po „Novosvětské“ symfonii tak v Americe vznikl
nároky
a návrat
k původní
jeden
z vůbec
nejkrásnějších
kvartetních opusů – a kritici nešetřili chválou.
představě
skladatele,
to je krédo
„Americký“
kvartet
i ten
následující, op. 106, který vznikl jako první dílo
této nahrávky
a jejích
protagonistů.
po skladatelově návratu z Ameriky, jsou pro Pavel Haas Quartet doslova
srdeční záležitostí. Slovy Sunday Times: „V tomto repertoáru jsou dnes
prostě nedostižní.“ Snad by Dvořák i pod tuto nahrávku napsal své Jsem
spokojen.

NOVINKA KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ

POPRVÉ DIGITÁLNĚ
TOP TIP

TALICHOVO
IVAN
MORAVEC
KVARTETO
KLAVÍRNÍ RECITÁL
Debussy, Ravel
Smyčcové kvartety

VARHANNÍ KONCERTY
COLLEGIUM
MARIANUM
MILAN
ŠLECHTA
JANA SEMERÁDOVÁ,
SERGIO AZZOLINI,
XENIA
LÖFFLER,
LENKA
TORGERSEN
Georg Friedrich Händel
FRANTIŠEK
JIRÁNEK KONCERTY
Barokní
instrumentální
koncerty
DETAIL

DETAIL

Tři díla, výmluvně charakterizující hudební baroko, klasicismus
a romantismus, uslyšíte v podání přední osobnosti české soudobé
interpretace,legendárního klavíristy Ivana Moravce. Obsahové
a kompoziční stylistické kontrasty kompozic na tomto albu umožňují
poznat
výrazového
a schopnost vtažení
Původníšíři
LPMoravcova
vydal Supraphon
v rocehorizontu
1987,
posluchače
do klavíristova
sdělení. Recitál začíná
v roce 1988 pak
album vyšlovýkladu
na CD. skladatelova
Nyní
nejvýznamnějším
polyfonním
dílem klavírní literatury. Chromatickou
tento titul uvolňujeme
i pro digitální
fantazii
a fugou
d moll
Johanna
Sebastiana
Bacha, BWV 903. Skladba
obchody.
Talichovo
kvarteto
začalo
hrát
vznikla
v plodném
šedesátiletém
období, které Bach zasvětil nástrojové
ve školním
roce 1962/63
jako studentský
hudbě
skladebnému
experimentátorství,
soubor apražské
konzervatoře
ve složení Jan a nese všechny znaky jeho
tehdejších
výbojů...
B dur Wolfganga Amadea Mozarta,
Kvapil, Jan tvůrčích
Talich, Jiří
Najnar, Sonáta
Evžen Rattay.
KV
333, je dílem
dvaadvacetiletého,
Inaugurační
koncert
kvarteta pod tímto
knázvem
mistrovství
vyzrálého
ve
se konal
v Prazeskladatele
v Domě umělců
službách
salcburského
na podzim
1965. Od prvopočátku proběhlo
arcibiskupství...
v souboru několik personálních změn, až se
Dětské
Roberta
Schumanna,
konečněscény
obsazení
začátkem
sedmdesátých
op.
15 jsouvztom
rokunejsilnějším
1838, tedyobsazení
z doby tj. Petr Messiereur, Jan Kvapil, Jan
let ustálilo
zápasu
osmadvacetiletého
Talich, Evžen
Rattay. V tomto složení dosáhlo Talichovo kvarteto světové
skladatele
o ušlechtilou,
krásnou
pověsti, natočilo
celou řadu
CD včetně kompletů Beethovena, Mozarta,
aBartóka
umělecky
bohatě mnoho
talentovanou
a obdrželo
cen. Na přelomu tisíciletí došlo v Talichově
dceru
jeho
učitele Wiecka,
Kláru.
Je
kvartetu
k postupné
generační
obměně.
Od té doby hraje kvarteto ve
to
cyklusJan
13 Talich
klavírních
miniatur
složení:
ml. (syn
otce zakladatele), Petr Maceček, Vladimír Bukač
o
dětech
a jejich
světě.si nadále udržuje mezinárodní renomé a pravidelně
a Petr
Prause.
Kvarteto
koncertuje v nejvýznamnějších světových kulturních centrech.

Přívlastek „český Vivaldi“ si rychle vysloužil František Jiránek, barokní
skladatel a houslista dvorní kapely hraběte Václava Morzina. Muzikologie
jej objevila teprve před několika lety a pracuje na identifikaci jeho skladeb.
Nad
autorstvímpodnikatelskou
některých z nich
zůstává
neboť
jevarhanních
některé
S
Händelovou
činností
je otazník,
spjat i vznik
jeho
prameny připisují
Jiránkovi,
jiné
Vivaldimu;které
těžkébývají
rozhodování,
když byl
koncertů,
což se jistě
vzdaluje
představám,
spojovány
tak nadaným
žákem svého
benátského
učitele.
Čímtěchto
dál více
sJiránek
varhanami
jakožto nástrojem
chrámovým.
Původní
poslání
koncertů
Jiránka objevují
i samipatrně
hudebníci.
Mezi jehopropagační.
velké propagátory
patřítotiž
kromě
bychom
dnes označili
jako reklamně
V roce 1735
souboru
Jany Semerádové
i fenomenální
Azzolinidivadle
hledal
impresário
Händel způsob,
jak zvýšitfagotista
návštěvuSergio
v Královském
je už předchozí
v(dokladem
Covent Garden,
jemuž stálobjevná
v čele. Kromě jiných opatření zavedl jako
a nadšeně
přijatá
novinku,
kterou
téžnahrávka
patřičně jeho
rozhlásil, provedení varhanních koncertů mezi
koncertů, SUakty
4039-2)
a renomovaná
jednotlivými
oratoria.
V Händelových
hobojistka Xenia
Löffler.sePřes
varhanních
koncertech
spojila tradice
všechny otazníky
zvláštnosti
(např.
německé
varhanníahry
s italskou
zpěvností,
obsazenía violy
d'amour,
lehkostí
náklonností
kezřídka
koncertnímu,
užívaného nástroje,
dotechnické
Trojkoncertu
sólistickému
uplatnění
A dur) se tu Původní
především
posluchači
dovednosti.
titul
vydal Supraphon
vnabízí
roce živá,
1967,temperamentní
nyní vychází poprvé digitálně.
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