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NOVINKA

HURVÍNKOVY VESELÉ VÁNOCE
Album Hurvínkovy veselé Vánoce je jedinečnou kompilací toho nejlepšího 
s vánoční tematikou v podání Miloše Kirschnera a Martina Kláska. Na jedno 
album se v dramaturgii současné ředitelky Divadla Spejbla a Hurvínka Denisy 
Kirschnerové dostaly vynikající nahrávky humorných scének, jež napsali zkušení 
autoři: Pavel Grym, František Nepil, Jiří Středa a Luboš Homola. 
Spejbl a Hurvínek na albu Hurvínkovy veselé Vánoce promlouvají v podání 
Miloše Kirschnera a Martina Kláska. Samozřejmě v nahrávkách nechybí ani 

Mánička v interpretaci Heleny Štáchové. K radosti dětí zaštěká i Žeryk. Album 
zajistí více než hodinu příjemné zábavy pro všechny fandy legendárních 
loutkových hrdinů. 
Nový výběrový titul, který by se také dal nazvat jako „Hurvínkovy Vánoce 
v běhu času“, přináší kromě příznačného laskavého humoru dětmi tolik 
oblíbenou neopakovatelnou atmosféru Vánoc, včetně starých zvyků, obyčejů 
a tradic, které k těmto svátkům patří. 

NEWSLETTER • LISTOPAD 2016

TIP

Fo
to

 ©
 D

uš
an

 T
om

án
ek

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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#radostzposlechu

https://www.supraphonline.cz/album/338517-hurvinkovy-vesele-vanoce
https://www.youtube.com/watch?v=uSc2WFFemlQ
https://www.supraphonline.cz/album/338517-hurvinkovy-vesele-vanoce
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RADŮZA
Studna v poušti
Po kratší odmlce se Radůza vrací 
s neobvykle vyšperkovaným albem Studna 
v poušti. Vánoční CD s originálními písněmi 
navazujícími na tradici především českých, 
ale i světových koled a vánočních písní, 
přináší neobývale něžné a láskyplné 
vyprávění nejen o tématech vánočních, 
ale i o lásce mezi matkou a dětmi, či mezi 
partnery. Krom písní zamýšlejících se 
nad hlubším smyslem Vánoc, nechybějí 
ani písně veselé, až žertovné, týkající se 
třeba vzpomínek na to, jak šel strýček 
„kupovat“ stromek s pilkou do lesa. Obvyklé nástrojové obsazení (kytara, 
klavír, akordeon, bicí) rozšířila o smyčcový orchestr, hoboj, vokální dětský 
a smíšený sbor i méně tradiční cimbál. Aranžmá svěřila Janě Vöröšové, která 
s Radůzou spolupracovala již na soundtracku k filmu Tenkrát v ráji a Josefu 
Štěpánkovi, kteří písničkám střihli na velmi elegantní a slušivý kabát. 
Posluchačům se tak nabízí album, které si jistě rádi poslechnou i ve dnech, 
kdy již ozdoby budou dávno uloženy zpátky v krabicích, aby tam čekaly, až 
znovu zasvítí na vánočních stromcích.

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 LUCIE BÍLÁ 
Bílé Vánoce 
Lucie Bílé II
Pod osvědčeným názvem vychází pokračování 
fenomenálně úspěšného alba z roku 2010. 
Producent Petr Malásek po šťastných sedmi 
létech úspěšně objevil a zaranžoval novou sadu 
vánočních a svátečních písniček. Vedle osobitě 
zpracovaných převzatých skladeb, v záběru 
předloh od 18. do 21. století, tu najdete tři 
původní domácí songy, ve kterých si zazpívají 
také jejich autoři Jan Toužimský z Arakainu 
a Radůza. Ta navíc skvěle otextovala většinu 
písniček nového alba, když další texty přidali 
Václav Kopta a Jan Macků. Studiová kombinace výtečných muzikantů – 
kapelník a klavírista Malásek si vybral například kytaristu J. Štěpánka, 
rytmiku M. Lehkého a P. Zbořila, perkusionistu M. Dvořáčka, dechaře 
F. Kopa nebo M. Čecha, je doplněna Pražským studiovým symfonickým 
orchestrem a pěveckým sborem. Parádní písničky pro luxusní hlas nabízejí 
tradiční vánoční melodie, majestátní balady i svižné swingovky. Slova pak 
pečlivě navozují adventní atmosféru, tu civilní i duchovní. Lucie Bílá zpívá 
opravdově, protože svátky klidu, míru, rodinného sblížení i ohlédnutí za 
uplynulým rokem jsou pro ni velmi důležité.

Z Vánoční diskografie Lucie Bílé

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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ZLATÉ VÁNOČNÍ 
ALBUM
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.

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
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https://www.supraphonline.cz/album/333281-studna-v-pousti
https://www.supraphonline.cz/album/333281-studna-v-pousti
https://www.supraphonline.cz/album/338345-bile-vanoce-lucie-bile-ii
https://www.supraphonline.cz/album/338345-bile-vanoce-lucie-bile-ii
https://www.youtube.com/watch?v=qel3dQCXYHQ
https://www.supraphonline.cz/album/124-bile-vanoce-lucie-bile
https://www.supraphonline.cz/album/176337-bile-vanoce-v-opere-live/cd-dvd
https://www.supraphonline.cz/album/339697-zlate-vanocni-album
https://www.supraphonline.cz/album/339697-zlate-vanocni-album
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ELVIS PRESLEY
Christmas With Elvis 
And The Royal Philharmonic 
Orchestra 
The Royal Philharmonic Orchestra a Elvise 
Presleyho funguje na výbornou. Prodej 
předchozích dvou společných alb se 
přehoupl přes dva milióny prodaných 
kusů a nějaké statisíce přidá nyní i vánoční 
speciál Christmas With Elvis And The Royal 
Philharmonic Orchestra. Je založený na 
dvou Elvisových albech - Elvis’ Christmas 
Album z roku 1957 a Elvis Sings The 
Wonderful World Of Christmas z roku 1971. 

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 DETAILSIA
Everyday 
Is Christmas
Sia se neuchýlila k převzatým 
a osvědčeným skladbám a celou vánoční 
nahrávku si napsala sama společně 
s tradičním spolupracovníkem Gregem 
Kurstinem, který album také produkoval. 
Ten prozradil něco málo o vzniku desky, 
která vznikala během dvou květnových 
týdnů: „Pořád nechápu, jak může 
přicházet s melodickými i textovými 
nápady tak rychle. Napsala de facto 
deset nových vánočních příběhů. Držela 
mě zpátky, když jsme začínali sklouzávat 
k jazzovým změnám a díky tomu na albu 
najdete opravdu zábavné vánoční jamy v rychlém tempu, stejně jako její 
tradiční balady“.  Co si pod tím představit, zjistíte na Supraphonline.

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

BEATA 
HLAVENKOVÁ
Bethlehem
Klavíristka a skladatelka Beata Hlavenková 
je na české hudební scéně již velmi 
známou osobností. Především jako 
spoluhráčka Lenky Dusilové z projektů 
Baromantika a Eternal Seekers 
a spoluautorka množství jejích písní, ale 
též z vlastních alb a ze spolupráce s řadou 
tuzemských i zahraničních umělců, jako 
jsou Iva Bittová, Justin Lavash, Dorota 
Barová, Jaromír Honzák nebo Vertigo. 
Věnuje se též divadelní a filmové hudbě. 
Nyní autorka přichází s projektem 
Bethlehem, obsahujícím především originálně upravené, spíše re-
komponované lidové vánoční melodie české, anglické, polské, německé či 
francouzské provenience, jakož i několik Vánocemi inspirovaných vlastních 
skladeb, vše v autorčině vlastním provedení pouze u klavíru. Koledy takto 
přetavené do nové originální podoby autorčiným jasně rozpoznatelným 
rukopisem přinášejí hluboké estetické zážitky.
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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

TOM CHAPLIN 
Twelve Tales 
Of Christmas 
Někdejší frontman skupiny Keane Tom Chaplin vydává své druhé sólové 
album, ovšem nečekejte tradiční koledy, rolničky a zvonečky. Twelve Tales 
Of Christmas spíše vypráví dvanáct vánočních příběhů a to spíš v indie 
stylu. Muzikant desku natáčel částečně ve studiích Abbey Road a o její 
produkci se postaral David Kosten, který se podílel nejen na jeho debutu, 
ale například i na deskách Mariny & The 
Diamonds, Gabrielle Aplin nebo Everything 
Everything. 
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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

GWEN STEFANI
You Make It Feel 
Like Christmas 
Dvanáct svátečně laděných písniček, které pro album Gwen Stefani nahrála, 
poskládala jednak z klasických koled jako Jingle Bells, Silent Night, Let It 
Snow, White Christmas, ke kterým přidala ještě coververzi Last Christmas od 
Wham!, a především šest vlastních songů, 
které napsala dohromady s Justinem 
Trantem a americkým producentem 
a skladatelem, který si říká Busbee. Titulní 
písničku se navíc střihla se svým přítelem, 
country zpěvákem Blakem Sheltonem. 
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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 NECKÁŘ
Mezi svými
Na vánočním albu Václava Neckáře nejde 
o klasické koledy ani tisíckrát natočené 
vánoční standardy. Album s prozaickým 
názvem Mezi svými, které vzniklo ve 
studiích SONO a Gui-Tón, obsahuje ryze 
původní materiál! Mnohé o jejím charakteru 
naznačuje už samotný fakt, že se na ní 
autorsky podílela velmi pestrá paleta 
osobností domácí hudební špičky. Neckářova 
hudební rodina se za poslední roky rozrostla 
díky Dobrým časům o další generaci, tak se kromě výše zmíněných na albu 
jako autoři objevují dříve zcela nečekané osobnosti. Důkazem jsou jména 
jako 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 aby těch premiér nebylo málo, zní zde historicky první 
Neckářův duet s Martou Kubišovou v podobě velmi emotivní písně Noc. Na 
Mezi svými nechybí samozřejmě ani duo Jaromír Švejdík a Dušan Neuwerth, 
které stojí za albem Dobrý časy a svým dílem přispělo i nyní. Švejdík coby 
textař a skladatel, Neuwerth jako producent. 
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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/344205-everyday-is-christmas/cd
https://www.supraphonline.cz/album/338771-christmas-with-elvis-and-the-royal-philharmonic-orchestra
https://www.supraphonline.cz/album/338771-christmas-with-elvis-and-the-royal-philharmonic-orchestra
https://www.supraphonline.cz/album/344205-everyday-is-christmas/cd
https://www.supraphonline.cz/album/344063-bethlehem
https://www.supraphonline.cz/album/344063-bethlehem
https://www.supraphonline.cz/album/340617-under-a-million-lights
https://www.supraphonline.cz/album/340617-under-a-million-lights
https://www.supraphonline.cz/album/338524-you-make-it-feel-like-christmas
https://www.supraphonline.cz/album/338524-you-make-it-feel-like-christmas
https://www.supraphonline.cz/album/89192-mezi-svymi
https://www.supraphonline.cz/album/89192-mezi-svymi


P R O S I N E C  2 0 1 7

VÁNOCE 
S KARLEM 
GOTTEM
Na Supraphonline naleznete rozsáhlou diskografii dvaačtyřiceti násobného 
zlatého slavíka Karla Gotta. V době adventu a Vánoc připomínáme jeho 
legendární vánoční alba a rovněž kompilace, jež vyšly v poslední době. 
Nahrávky Karla Gotta patří mezi nejoblíbenější hudební dárky. V naší 
nabídce nechybí ani singl z filmu Anděl Páně 2. Duet Karla Gotta s dcerou 
Charlotte Ellou Andělská od autorů Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové 
se pomalu stává další vánoční klasikou. 

NOVINKA

NEWSLETTER • LISTOPAD 2016

TIP

Fo
to

 ©
 D

uš
an

 T
om

án
ek

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

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, vydal loni 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. Dnes již Zlatou deskou 
oceněné album patří k tomu nejlepšímu, co Supraphonline nabízí.

TOP TIP

NEWSLETTER • LISTOPAD 2016

TIP

Fo
to

 ©
 D

uš
an

 T
om

án
ek

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

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. 
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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

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 duet s Karlem Gottem Zlatý 
sníh. Zaposlouchejte se do písní, které 
zná celý svět a budou patřit i k vašim 
nejkrásnějším svátkům roku.
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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

PETR KOTVALD
Vánoce hrajou 
glórijá (vánoční koncert)
Jedinečný záznam vánočního koncertu Petra Kotvalda má skvělou 
atmosféru a přináší zpěvákovy 
převážně vánoční hity v akustickém 
i orchestrálním provedení. Vánoční 
koncerty Petra Kotvalda mají už svou 
tradici a jejich protagonista se na nich 
představuje i v šansoniérské poloze. 
Tento záznam je toho důkazem!
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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 DIAMOND
Acoustic Christmas
Neil Diamond má nepřekonatelnou 
schopnost jakoukoliv melodii přetavit do 
svého vánočního názoru. Jeho vánoční 
album je v překrásném akustickém 
aranžmá, které vytváří intimní atmosféru 
v kruhu nejbližších.
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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/279897-vanoce-ve-zlate-praze
https://www.supraphonline.cz/album/279897-vanoce-ve-zlate-praze
https://www.supraphonline.cz/album/274776-40-slaviku
https://www.supraphonline.cz/album/1745-bile-vanoce
https://www.supraphonline.cz/album/109675-duety
https://www.supraphonline.cz/album/284205-andelska
https://www.supraphonline.cz/album/338326-zpiva-karel-gott
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/343186-vanoce-hrajou-glorija-vanocni-koncert
https://www.supraphonline.cz/album/343186-vanoce-hrajou-glorija-vanocni-koncert
https://www.supraphonline.cz/album/280075-acoustic-christmas
https://www.supraphonline.cz/album/280075-acoustic-christmas
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KATIE MELUA
In Winter
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 ženský sborem Gori 
Women‘s Choir. Společně dámy nahrály 
celkem deset písní, které jsou mixem 
původních věcí a několika coververzí. 

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

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.

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

RUMCAJSOVA 
LOUPEŽNICKÁ 
KNÍŽKA & VÁNOCE 
U RUMCAJSŮ
Letos oslavily televizní Večerníčky s postavou loupežníka Rumcajse padesát 
let od svého prvního zfilmování. Klasické příběhy z lesa Řáholce a města 
Jičína před lety načetl Karel Höger. K letošnímu jubileu jsme připravili četbu 
z dalších pokračování dobrodružství loupežníka Rumcajse, jeho ženy Manky 
a syna Cipíska, vodníka Volšovečka, obra Rabijáka, jičínského knížepána 
a kněžny, starosty, apatykáře, loupežníka Čeliše a zvířátek z řáholeckého 
lesa. Tato nová dobrodružství jsou objevy z archivu pohádek Václava 
Čtvrtka, tentokrát čtené mladým Vojtěchem Kotkem. Kotkův výklad je plný 
humoru, každá z postaviček má svůj vtipný charakteristický hlas, zároveň 
dokázal zvýraznit napínavost, ale i tajemné kouzlo děje tak, že je rovnocenný 
předchozí slavné interpretaci. Bonusem je 
pohádka o tom, jak šel Rumcajs s Cipískem 
k vodníku Volšovečkovi pro vánočního 
kapra a jak měli u Rumcajsů nakonec ke 
štědrovečerní večeři černého kubu.

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

MARTA 
KUBIŠOVÁ 
& BRATŘI EBENOVÉ
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 jí 
zpřístupnil na Supraphonline.

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

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
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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

JAN SMIGMATOR 
Vánoce / Christmas
Swingový zpěvák Jan Smigmator vydává své třetí sólové album, které 
se tentokrát rozhodl zcela zasvětit nejkouzelnějšímu období v roce - 
Vánocům. Velice vkusná a něžně působící hudební aranžmá na pomezí 
jazzu, swingu, francouzského šansonu a popové balady napsal pro album 
klavírista Vladimír Strnad, kterého se zpěvákem pojí dlouhá léta koncertní 
činnosti a blízké přátelství, které je z 
nahrávek dokonale patrné. Strnad je 
zároveň součástí doprovodného tria, jež je 
základem celé nahrávky. Jeho spoluhráči 
jsou vynikající swingový kontrabasista 
Jan Greifoner a česká jazzová legenda, 
bubeník Josef Vejvoda.

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

https://www.supraphonline.cz/album/279298-in-winter
https://www.supraphonline.cz/album/279298-in-winter
https://www.supraphonline.cz/album/279900-vanocni-vypraveni
https://www.supraphonline.cz/album/279900-vanocni-vypraveni
https://www.supraphonline.cz/album/338331-rumcajsova-loupeznicka-knizka-vanoce-u-rumcajsu
https://www.supraphonline.cz/album/338331-rumcajsova-loupeznicka-knizka-vanoce-u-rumcajsu
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/2375-vanocni-album-hvezd-cas-svatecnich-melodii?artistId=578
https://www.supraphonline.cz/album/231111-vanocni-album-hvezd-splnena-prani/cd
https://www.supraphonline.cz/album/345677-vanoce-christmas
https://www.supraphonline.cz/album/345677-vanoce-christmas
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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.

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 různých alb s českými koledami, které pro nejednoho z nás patří k adventnímu a vánočnímu období.

VÁNOČNÍ EVERGREENY

KLASICKÉ VÁNOČNÍ KOLEDY

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.

VÁNOČNÍ 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 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.

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

https://www.supraphonline.cz/album/173644-kylie-christmas-deluxe
https://www.supraphonline.cz/album/8953-this-christmas
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/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/4230-dudacke-koledy
https://www.supraphonline.cz/album/91670-britten-chvala-koled-honegger-vanocni-kantata
https://www.supraphonline.cz/album/365-nejkrasnejsi-koledy
https://www.supraphonline.cz/album/279386-vanocni-koledy
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/1713-ryba-ceska-mse-vanocni
https://www.supraphonline.cz/album/1713-ryba-ceska-mse-vanocni
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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

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 DETAILW. A. MOZART
The Christmas Album
Vánoční album vydavatelství klasické hudby 
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.

DOPORUČUJEME

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
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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

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.

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

SONGY 
COLE PORTERA 
ZPÍVÁ MAGDALENA 
KOŽENÁ 
HRAJE ONDŘEJ HAVELKA
& HIS MELODY MAKERS
Světoznámá mezzosopranistka Magdalena 
Kožená se rozhodla na chvíli opustit klasickou 
hudbu a zakoketovat si s múzami lehkými. 
Pro svou exkurzi do světa amerického 
muzikálu zvolila autora oduševnělého 
a nesmírně vtipného - Colea Portera. Jeho 
proslulé jazzem inspirované hity zazpívá za 
doprovodu Ondřeje Havelky a jeho Melody 
Makers, orchestru, který představuje špičku 
v oblasti autentické interpretace jazzu, swingu 
a taneční hudby 30. a 40. let. Poslechněte si 
slavné melodie Night And Day, I‘ve Got You 
Under My Skin, Love For Sale či Begin To Beguin v podání Magdaleny 
Kožené, která vás láká slovy: Let‘s Misbehave! – Pojďme si zařádit!

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

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.
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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/279825-mozart-the-christmas-album
https://www.supraphonline.cz/album/279825-mozart-the-christmas-album
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/87777-sehling-vanoce-v-prazske-katedrale-hudba-prahy-18-stoleti
https://www.supraphonline.cz/album/3623-zelenka-hudba-prahy-18-stoleti
https://www.supraphonline.cz/album/3623-zelenka-hudba-prahy-18-stoleti
https://www.supraphonline.cz/album/343510-cole-porter#utm_source=HP_SO&utm_term=Kozena_Cole_Porter&utm_content=Kozena_Cole_Porter
https://www.supraphonline.cz/album/343510-cole-porter#utm_source=HP_SO&utm_term=Kozena_Cole_Porter&utm_content=Kozena_Cole_Porter
https://www.supraphonline.cz/album/165471-velka-vanocni-kolekce
https://www.supraphonline.cz/album/165471-velka-vanocni-kolekce

