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VÝROČÍ

MICHAL TUČNÝ 70

Tento měsíc si připomeneme nedožité sedmdesátiny zpěváka Michala 
Tučného. Jeho nahrávky již navždy patří do zlatého fondu české country hudby. 
O jeho písničky je i po dvaceti letech od jeho úmrtí velký zájem.
Michal Tučný vydal celkem deset řadových alb, která jsou dodnes trvalou 
hodnotou v katalogu vydavatelství Supraphon. Právě Supraphon před časem 
vydal speciální 10 CD komplet všech jeho alb z let 1982–1994.
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

Koncert k nedožitým sedmdesátinám Michala Tučného se uskuteční v pražské 
Lucerně 4. dubna za účasti řady předních osobností české country scény.
Na Supraphonline naleznete převážnou část nahrávek Michala Tučného. Jsou 
zde všechna alba – od prvního sólového sampleru až po poslední studiové 
nahrávky z Jižanského roku. U příležitosti nedožitých sedmdesátin Michala 
Tučného je na Supraphonline spuštěna i speciální podstránka s jeho diskografií.

https://www.supraphonline.cz/special/michal-tucny
https://www.supraphonline.cz/special/michal-tucny
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WANASTOWI
VJECY Alchymie
Kapela Wanastowi Vjecy vydala koncem 
loňského roku nové řadové album s názvem 
Alchymie. To obsahuje 12 nových hudebních 
počinů. Autorsky se na něm největší měrou 
podílel zakladatel tohoto hudebního 
projektu a leader kapely Robert Kodym. 
V podstatě každou z nových písní obohacuje 
nějaký host – jako například Čechomor, 
Lenka Dusilová nebo Vojtěch Dyk.

NOVINKA
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL NEIL YOUNG
Peace Trail
Fanoušci Neila Younga si na nedostatek 
materiálu svého oblíbence nemohou 
stěžovat. Hudebník připravil svou už 
sedmatřicátou studiovku s titulem Peace 
Trail, na které pracoval společně s Johnem 
Hanlonem ve studiích slavného Ricka 
Rubina Shangri-La Studios. Nahrávka 
měla být primárně akustická, nicméně 
na ní uslyšíte bubeníka Jima Keltnera 
a baskytaristu Paula Bushnella. Můžete se 
těšit na deset nových písní.

NOVINKA
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

SIMPLE MINDS
Acoustic
Simple Minds vydali koncem roku album 
Acoustic, jehož název prozrazuje mnohé. 
Kapela se vydala proti proudu času a připomíná 
převážně své hity, tentokráte v akustických 
aranžích. Simple Minds už i naznačili, že pracují 
na nové studiové desce. Nyní vyjedou na 
koncertní šňůru do Austrálie a na Nový Zéland, 
kde je čeká společné turné s The B-52‘s.

NOVINKA
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

RYTMUS
Krstný otec
Slovenský rapper na novinku zařadil hned 
čtyřiadvacet skladeb. Jak to už tak v hip 
hopu bývá, neobešel se bez řady hostů 
a producentských výpomocí. Na nahrávce 
se tak podíleli například Ego a P.A.T., 
DMS, Laris Diam, Čistychov, Majk Spirit, 
Anita Soul, Elpe, Kali, Dara Rolins, Sergei 
Barracuda, Ektor a poněkud překvapivě 
i Indy a James Cole. Produkce se pak 
ujali DJ Wich, Maiky Beatz, Special Beatz, 
Deryck, nebo Chopin Beats. 
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

CITRON
Rebelie rebelů 
Legendární tuzemská formace Citron vydala 
koncem loňského roku dlouho očekávané nové 
album. Vznikalo tři roky, nazpíval ho legendární 
Láďa Křížek a má tak jít o nejmetalovější 
nahrávku v dějinách kapely. Zásluhu na tom 
má i producent a kytarista Roland Grapow 
(Masterplan, ex-Helloween), který třinácti 
písničkám dodal moderní, průrazný zvuk. Jako 
host nechybí zpěvačka Tanja, která nazpívala 
s Křížkem duet a jednu skladbu sólově. Příběh 
nového alba začal na pohřbu někdejšího zpěváka 
Citronu Standy Hranického. Název desky Rebelie Rebelů odkazuje na postoj 
kapelníka Radima Pařízka k životu – odpor k přežitému, láska k bigbítu, 
revoltě a hledání nových cest. Vedle Radima Pařízka se na desce skladatelsky 
podílel právě také frontman Láďa Křížek, který napsal hned čtyři skladby. 
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

LP
Death Valey
Americkou písničkářku Lauru Pergolizzi 
budete znát spíše pod zkratkou LP 
a zatímco v její domovině ji registrují 
spíše jako autorku písní pro Cher Lloyd, 
Rihannu nebo Christinu Aguileru, 
v Evropě se stala velkou hvězdou. Může 
za to písnička Lost On You, která se za 
rok od svého vydání stala hitem po celém 
starém kontinentu. Původně vyšla loni na 
EP Death Valey.

TOP TIP
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

PAVEL ŠPORCL
Kde domov můj
Pavel Šporcl před rokem vydal dvojalbum Sonáty a partity pro sólové housle Johanna Sebastiana Bacha.  Následovalo 
koncertní turné Bacha na Šporcla, které vyvrcholilo předáním Zlaté desky Supraphonu.  Na začátku každého koncertu 
tohoto úspěšného turné překvapil houslista posluchače vlastními variacemi na téma písně Kde domov můj. „Snažil jsem 
se to nenapsat moc lehké a teď je to jedna z nejtěžších skladeb, které v repertoáru mám,” uvedl s úsměvem Pavel Šporcl.
Rok se s rokem sešel a nápadité, vysoce virtuózní variace na českou národní hymnu Pavla Šporcla vycházejí na CD 
i v digitální podobě.
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

https://www.supraphonline.cz/album/284130-alchymie
https://www.supraphonline.cz/album/284130-alchymie
https://www.supraphonline.cz/album/286152-peace-trail
https://www.supraphonline.cz/album/286152-peace-trail
https://www.supraphonline.cz/album/280528-acoustic
https://www.supraphonline.cz/album/280528-acoustic
https://www.supraphonline.cz/album/286758-krstny-otec/cd
https://www.supraphonline.cz/album/286758-krstny-otec/cd
https://www.supraphonline.cz/album/285754-rebelie-rebelu
https://www.supraphonline.cz/album/285754-rebelie-rebelu
https://www.supraphonline.cz/album/251232-death-valley
https://www.supraphonline.cz/album/251232-death-valley
https://www.supraphonline.cz/album/285736-kde-domov-muj-virtuozni-variace-pro-solove-housle
https://www.supraphonline.cz/album/285736-kde-domov-muj-virtuozni-variace-pro-solove-housle
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TONY BENNETT
Tony Bennett
Celebrates 90 
Americká pěvecká legenda Tony 
Bennett oslavil loni úctyhodných 
devadesát let. U příležitosti 
tohoto jubilea v září uspořádal 
narozeninový koncert v Radio 
City Music Hall a mezi gratulanty 
byli Andrea Bocelli, Billy Joel, 
Elton John, Michael Bublé, Rufus 
Wainwright, Kevin Spacey, Diana 
Krall, k.d. lang, Lady Gaga nebo 
Stevie Wonder. Ti všichni zazpívali 
na jeho počest – někteří své hity, 
někteří písničky z Bennettova 
repertoáru – a pozadu nezůstal ani 
sám oslavenec. Z koncertu vznikl záznam a vybraných osmnáct songů nyní 
vychází na albu Tony Bennett Celebrates 90.

TOP TIP
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAILSING
Dva dny před Štědrým dnem vstoupil do českých
kin nový animák od tvůrců populárních Mimoňů. Role zpívajících zvířátek si 
v něm zahráli Matthew McConaughey, 
Reese Witherspoon, Scarlett 
Johansson, Tori Kelly, Taron Egerton, 
nebo Nick Kroll. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o hudební film, řada z herců 
si zazpívala i několik přezpívaných hitů 
z hudební historie. Vedle sebe tu tak 
uslyšíte například I‘m Still Standing 
Eltona Johna, Shake It Off Taylor Swift, 
Venus, nebo My Way. Titulní píseň 
Sing mají ovšem na svědomí Stevie 
Wonder a Ariana Grande.

SOUNDTRACK

ROGUE ONE:
A STAR WARS
Fanouškům filmové ságy Hvězdné války 
by neměl uniknout soundtrack k novému 
filmu. Hudbu k snímku složil Michael 
Giacchino, jenž se proslavil zejména díky 
spolupráci se studiem Pixar na filmech 
Vzhůru do oblak, Ratatouille, Úžasňákovi, 
nebo V hlavě. Soundtrack k filmu 
zaplnilo jeho jednadvacet kompozic, do 
nichž včlenil také několik témat Johna 
Williamse z předchozích dílů.

SOUNDTRACK
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

MILUŠKA 
VOBORNÍKOVÁ
Na Supraphonline na konci loňského roku přibylo několik alb a singlových 
kompilací sympatické zpěvačky s nádherně zabarveným altem! Můžete si 
tak připomenout její start v divadle Semafor s Jiřími Šlitrem a Suchým, ale 
především Grossmannem. Oceníte jistě přitažlivou bigbandovou klenutost 
melodií i příjemné comedy songy z let následujících. Vůbec poprvé tak 
na jednom místě dostanete převážnou většinu jejich nahrávek. Nechybí 
tu samozřejmě žádná z hitovek proslulosti Gimi det ding, Pupákova 
píseň lásky, V Čibu je bál, Ráda mám ráno probuzené, Staré říční proudy, 
Pamatuju na to léto, Měj mě rád nebo Baletka Lenka.

POP GALERIE
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

BLUE EFFECT
Meditace
Album české rockové legendy Blue Effect v její první formaci: Vladimír 
Mišík, Radim Hladík, Jiří Kozel a Vlado Čech vyšlo v Supraphonu v roce 
1970. Je to první album kapely, která se zapsala souvislou řadou osmi alb 
do historie české rockové hudby v sedmdesátých a osmdesátých letech. 
V osobách Radima Hladíka a Vladimíra Mišíka, zakládajících hudebníků 
skupiny The Matadors představuje album Meditace kontinuitu, návaznost 
této linie české hudební kultury 
do minulosti, ale svým 
způsobem i do budoucnosti. 
Album obsahuje i legendární 
Slunečný hrob v mimořádné 
instrumentální podobě.

KLENOT Z ARCHIVU
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL VÁCLAV HYBŠ
SE SVÝM
ORCHESTREM A SÓLISTÉ
Album s názvem Václav Hybš a sólisté bylo v Supraphonu vydáno v roce 
1977, nyní vychází poprvé digitálně. Václav Hybš přizval do studia například 
saxofonistu Felixe Slováčka, kytaristu Otto Kotýnka, trombónistu Zdeňka 
Pulce, Sbor Lubomíra Pánka a Kühnův dětský sbor. Měsíční serenáda 
(Moonlight Serenade), Maria, 
Na krásném modrém Dunaji, 
Vídeňská krev, Víno, ženy a zpěv, 
Ave Maria, Florentinský pochod, 
Granada, Růžová krinolína a další 
nestárnoucí známé melodie 
v instrumentální podobě jistě potěší 
srdce nejen milovníků a znalců 
tvorby Václava Hybše a jeho 
orchestru. 

POPRVÉ DIGITÁLNĚ
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

https://www.supraphonline.cz/album/286857-tony-bennett-celebrates-90
https://www.supraphonline.cz/album/286857-tony-bennett-celebrates-90
https://www.supraphonline.cz/album/286593-sing-original-motion-picture-soundtrack-karaoke-version
https://www.supraphonline.cz/album/286593-sing-original-motion-picture-soundtrack-karaoke-version
https://www.supraphonline.cz/album/286737-rogue-one-a-star-wars-story-original-motion-picture-soundtra
https://www.supraphonline.cz/album/286737-rogue-one-a-star-wars-story-original-motion-picture-soundtra
https://www.supraphonline.cz/album/285937-miluska-vobornikova
https://www.supraphonline.cz/album/4477-doteky
https://www.supraphonline.cz/album/285944-co-se-skryva-za-tou-duhou
https://www.supraphonline.cz/umelec/387-miluse-vobornikova
https://www.supraphonline.cz/album/283929-meditace?artistId=1497
https://www.supraphonline.cz/album/283929-meditace?artistId=1497
https://www.supraphonline.cz/album/286781-vaclav-hybs-a-soliste
https://www.supraphonline.cz/album/286781-vaclav-hybs-a-soliste
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David Ebershoff: 
DÁNSKÁ DÍVKA
Románové zpracování skutečného 
příběhu malíře Einara Wegenera 
a jeho manželky Grety začíná nevinnou 
prosbou o pomoc, aby se na dalších 
stranách rozvinulo ve strhující vyprávění 
o neobvyklé lásce, osobní svobodě 
a odvaze vzepřít se obecnému mínění. 
„Uděláš pro mě něco?“ zeptala se Greta 
a netušila, co tím rozpoutá. Potřebovala 
dokončit obraz, a protože jí nepřišla na 
závěrečné sezení modelka, neviděla jinou 
možnost, než použít jako náhradní model 
svého muže. Sotva si však Einar oblékne punčochy, dámské šaty a střevíce, 
v jeho nitru se cosi změní: uvědomí si, že je ve skutečnosti ženou, nikoli 
mužem, a zatouží po změně pohlaví. Audioknihu načetla Dana Černá.

AUDIOKNIHA
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL Ota Pavel:
SMRT
KRÁSNÝCH 
SRNCŮ
Tragikomické povídky, které mapují život 
spisovatelovy rodiny od první republiky až 
do poloviny minulého století, vzbudily hned 
po svém prvním knižním vydání v roce 1971 
mimořádné překvapení a neuvěřitelný zájem čtenářů. Kniha se okamžitě 
stala bestsellerem a většina povídek brzy na to zažila i svou filmovou slávu. 
Citlivě a s něžnou ironií vykreslená postava obchodního cestujícího Leo 
Poppera, velkého rybáře a fenomenálního mistra v prodeji výrobků „té 
slavné švédské firmy Elektrolux“, vyvolala vřelý ohlas a vstoupila již do 
povědomí většiny z nás. Na 2 CD vypráví s neobyčejným šarmem několik 
autobiograficky laděných povídek Karel Heřmánek. Další povídky, doplňující 
téměř kompletní knižní vydání, načetl již v roce 1976 Miroslav Horníček. 

AUDIOKNIHA
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

Roald Dahl:
OBR DOBR
Kniha legendárního anglického spisovatele 
Roalda Dahla vypráví příběh, kde malá 
osiřelá Sofie, která žije v Londýně, se jedné 
noci probudí a uvidí něco, co by vlastně 
vůbec vidět neměla. Jeden moc a moc 
hodný obr se krade nocí a plní hlavy spících 
dětí samými krásnými sny. Protože ho ale 
nikdo nesmí poznat, vezme holčičku s sebou 
do své jeskyně v zemi obrů. Tam teprve 
začnou ta správná dobrodružství! Tato kniha 
se stala předlohou novému filmu Stevena 
Spielberga, který by měl mít premiéru tento 
rok. Audioknihu načetla herečka Věra Slunéčková.

AUDIOKNIHA PRO DĚTI
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL JOSEF SKUPA
125 let od narození
a 60 let od úmrtí
Josef Skupa byl otec zakladatel dodnes velice 
oblíbeného Divadla Spejbla a Hurvínka. Narodil 
se 16. ledna 1892 ve Strakonicích. Po začátcích 
v Loutkovém divadle Feriálních osad v Plzni, 
kde se postupně narodili Spejbl i Hurvínek, 
založil v roce 1930 profesionální divadlo. 
Tuto scénu přivedl k úspěchu a proslulosti. 
Po válce přestěhoval své divadlo do Prahy, 
kde sídlí dodnes. V Praze také po dlouhé nemoci 8. ledna 1957 zemřel. 
Na Supraphonline se můžete seznámit s jeho tvorbou prostřednictvím 
archivních nahrávek.

VÝROČÍ
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

MSTISLAV 
ROSTROPOVIČ
Slava!
Mstislav Rostropovič (27. března 1927 Baku 
až 27. dubna 2007 Moskva) byl světově 
proslulý ruský violoncellista a dirigent. 
Je považován za jednoho z nejlepších 
violoncellistů 20. století. Roky vrcholu 
své umělecké kariéry strávil v emigraci 
v západní Evropě a ve Spojených státech. 
Ze Sovětského svazu musel odejít, když 
v roce 1970 otevřeným dopisem podpořil 
disidenty v čele se spisovatelem Alexandrem 
Solženicynem, do Ruska se nevrátil dvacet 
let. Blízký vztah měl k Praze, kde několikrát vystoupil na festivalu Pražské 
jaro.  Supraphonline připomíná slavné nahrávky Mstislava Rostropoviče 
skvělým, novým 3CD, které bilancuje jeho životní tvorbu.

TO NEJLEPŠÍ Z KLASIKY
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL DVOŘÁK/
BEETHOVEN
Smyčcové kvartety
Smyčcový kvartet C dur, op. 61 Antonína 
Dvořáka v interpretaci Novákova kvarteta, jenž 
se představuje poprvé v digitální podobě, 
vyšel původně v Supraphonu na albu v roce 
1961. Pro zajímavost jsme jako raritní bonus 
přidali k tomuto původnímu titulu neznámou 
nahrávku Smyčcového kvartetu č. 15 a moll, 
op. 132 Ludwiga van Beethovena v interpretaci 
Smetanova kvarteta. Tato nahrávka byla 
objevena při digitalizaci originálních pásů.  
Milovníkům komorní hudby jsou důvěrně známé a již několikrát i digitálně 
vydané nahrávky Beethovenova Smyčcového kvartetu č. 15 a moll, op. 132 
v interpretaci Smetanova kvarteta. 

POPRVÉ DIGITÁLNĚ
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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.

PRIESSNITZ BEZTÍŽE DETAIL

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

www.supraphon.cz

youtube.com/supraphon facebook.com/Supraphon plus.google.com/+supraphon/

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

L I S T O PA D  2 0 1 6

MUSICA FLOREA
MAREK ŠTRYNCL
JAN ZACH REQUIEM SOLEMNE,
VESPERAE DE BEATA VIRGINIE
JAN ZACH (1713–1773) Requiem solemne c moll,
Vesperae de Beata Virgine D dur (Mariánské ne‰pory)
Michaela Šrůmová – soprán, Sylva Čmugrová – alt,
Čeněk Svoboda – tenor, Jaromír Nosek – bas, Musica Florea,
Collegium Floreum, dirigent Marek Štryncl

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
třikrát. Requiem solemne c moll patřilo na kůrech pražských kostelů
k těm nejčastěji provozovaným (svědčí o tom množství dochovaných
opisů) a zaznívalo z nich až do století dvacátého. Tuto mši lze dnes
poslouchat i jako znějící čítanku tehdy obvyklých kompozičních stylů,
s úžasem nad autorovým širokým záběrem – od přísného kontrapunktu
až po moderní koloraturní árie.
Zachovy Mariánské nešpory (zde
v novodobé premiéře) měly
v tehdejší Praze také hojné
uplatnění a zaznívají v nich již
názvuky stylu vídeňských klasiků.
Obě díla nám skýtají představu,
jaká hudba zněla v novostavbách
pražských kostelů 30. let 18. století.
Musica Florea, soubor
mezinárodního renomé, se ujal této
premiéry s nasazením sobě
vlastním.

DETAIL

NOVINKA KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ

PRAŽSKÝ
FILHARMONICKÝ SBOR
LUKÁŠ VASILEK
BOHUSLAV MARTINŮ KANTÁTY
Pražský filharmonický sbor, sbormistr Lukáš Vasilek
SÓLISTÉ: Pavla Vykopalová – soprán, Jiří Brückler – baryton,
Ivo Kahánek – klavír, Jaromír Meduna – recitace ad.

Když roku 1955 Miloslav Bureš poslal Bohuslavu Martinů svou první
báseň Píseň o studánce Rubínce, dotkl se nejhlubších míst skladatelova
srdce. Básník ji zasadil na Vysočinu, do kraje skladatelova dětství
a vzpomínek. Martinů se musel zhlédnout v osobě starého poutníka
vracejícího se do rodného kraje. S Otvíráním studánek byl hotov za 9 dní
a zhudebnění čtveřice Burešových básní uzavřel Mikešem z hor půl roku
před svou smrtí. Kantáty představovaly pro skladatele významné spojení
s domovinou v době, kdy politická situace a později podlomené zdraví
stále ubíralo naději na návrat domů. Co asi prožíval, když ve švýcarském
Schönenbergu poslouchal
gramofonovou desku s první
supraphonskou nahrávkou Otvírání
studánek, když od přátel dostával
zprávy o českých premiérách svých
skladeb… Nová nahrávka PFS na
tomto CD vychází z připravované
kritické edice, zohledňující
autorovy rukopisy a interpretační
požadavky. Nejvyšší interpretační
nároky a návrat k původní
představě skladatele, to je krédo
této nahrávky a jejích protagonistů.

DETAIL

NOVINKA

COLLEGIUM 
MARIANUM
JANA SEMERÁDOVÁ, SERGIO AZZOLINI,
XENIA LÖFFLER, LENKA TORGERSEN

FRANTIŠEK JIRÁNEK KONCERTY
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 autorstvím některých z nich zůstává otazník, neboť je některé
prameny připisují Jiránkovi, jiné Vivaldimu; těžké rozhodování, když byl
Jiránek tak nadaným žákem svého benátského učitele. Čím dál více
Jiránka objevují i sami hudebníci. Mezi jeho velké propagátory patří kromě
souboru Jany Semerádové i fenomenální fagotista Sergio Azzolini
(dokladem je už předchozí objevná
a nadšeně přijatá nahrávka jeho
koncertů, SU 4039-2) a renomovaná
hobojistka Xenia Löffler. Přes
všechny otazníky a zvláštnosti (např.
obsazení violy d'amour, zřídka
užívaného nástroje, do Trojkoncertu
A dur) se tu především posluchači
nabízí živá, temperamentní
a virtuosní muzika, skladby dosud
neslyšené, a to ve špičkové
interpretaci. V pravdě opulentní
barokní hostina.

DETAIL

NOVINKA KLASIKY – HUDBA PRAHY 18. STOLETÍ

IVAN MORAVEC
KLAVÍRNÍ RECITÁL
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 šíři Moravcova výrazového horizontu a schopnost vtažení
posluchače do klavíristova výkladu skladatelova sdělení. Recitál začíná
nejvýznamnějším polyfonním dílem klavírní literatury. Chromatickou
fantazii a fugou d moll Johanna Sebastiana Bacha, BWV 903. Skladba
vznikla v plodném šedesátiletém období, které Bach zasvětil nástrojové
hudbě a skladebnému experimentátorství, a nese všechny znaky jeho
tehdejších tvůrčích výbojů... Sonáta B dur Wolfganga Amadea Mozarta,
KV 333, je dílem dvaadvacetiletého,
k mistrovství vyzrálého skladatele ve
službách salcburského
arcibiskupství...
Dětské scény Roberta Schumanna,
op. 15 jsou z roku 1838, tedy z doby
zápasu osmadvacetiletého
skladatele o ušlechtilou, krásnou
a umělecky bohatě talentovanou
dceru jeho učitele Wiecka, Kláru. Je
to cyklus 13 klavírních miniatur
o dětech a jejich světě.

DETAIL
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https://www.supraphonline.cz/album/287062-danska-divka-mp3-cd?trackId=3335388
https://www.supraphonline.cz/album/287062-danska-divka-mp3-cd?trackId=3335388
https://www.supraphonline.cz/album/750-pavel-smrt-krasnych-srncu?artistId=3514
https://www.supraphonline.cz/album/750-pavel-smrt-krasnych-srncu?artistId=3514
https://www.supraphonline.cz/album/285800-obr-dobr-mp3-cd
https://www.supraphonline.cz/album/285800-obr-dobr-mp3-cd
https://www.supraphonline.cz/album/782-klasicky-spejbl-a-hurvinek-josefa-skupy?artistId=1660
https://www.supraphonline.cz/album/782-klasicky-spejbl-a-hurvinek-josefa-skupy?artistId=1660
https://www.supraphonline.cz/album/288223-slava-the-art-of-rostropovich
https://www.supraphonline.cz/album/288223-slava-the-art-of-rostropovich
https://www.supraphonline.cz/album/284690-dvorak-beethoven-smyccove-kvartety
https://www.supraphonline.cz/album/284690-dvorak-beethoven-smyccove-kvartety

