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Populární zpěvačka a herečka Barbora Poláková proměnila dvě ze tří nominací 
Cen Anděl 2018. Okřídlenou sošku získala v kategorii Sólová interpretka roku  
a oceněn byl také její, na Instagramu živě přenášený, klip k písni 2–8–5 z loňské-
ho alba ZE.MĚ. V nově zavedené kategorii Klasická hudba zabodovalo poslední 
album Jiřího Bělohlávka a České filharmonie se světovou premiérou opery  
Bohuslava Martinů What Men Live By (Čím lidé žijí) a Symfoií č. 1. Do Síně  
slávy byl uveden Michal Prokop.

27. ročník Hudebních cen Žebřík již také zná své vítěze. Barbora Poláková 
zvítězila v kategorii Zpěvačka a zaujala i svým originálním klipem k písni  
2–8–5 z alba ZE.MĚ, za který získala 3. místo v kategorii Videoklip. Zpěvákem 
roku se stal Marek Ztracený a Album roku patří Tomáši Klusovi za desku Spolu. 
Bronzovou pozici v kategorii Skladba zaujala kapela Imodium, která společně 
se skupinou Portless nahrála píseň No Man.

OBCHODNÍ NABÍDKA

Barbora Poláková získala 
dva Anděly

V anketě Žebřík zabodovali 
Barbora Poláková, Marek Ztracený 
a Tomáš Klus

Barbora 
Poláková 
ZE.MĚ

Tomáš Klus 
a Cílová 
skupina 
Spolu

Česká 
filharmonie, 
Jiří Bělohlávek 
Bohuslav Martinů 
What Men Live 
By, Symfonie č. 1

Marek 
Ztracený
Vlastní svět

SU6389-2

8590233020705

SU4233-2

SU6534-2

SU6389-1

8590233022518

CD / KATEGORIE: FLTS1 
VYŠLO 2018

CD / KATEGORIE: FLTS3C 
VYŠLO 2018

CD / KATEGORIE: FLTS
VYŠLO 2018

CD / KATEGORIE: FLTS
VYŠLO 2018

LP / KATEGORIE: FLT
VYŠLO 2018

2LP / KATEGORIE: FLTS4A 
VYŠLO 2018

V souvislosti s vyhlášením Cen Anděl 2018 jsme pro vás připravili zvýhodněnou nabídku na všechny dostupné tituly Báry Polákové se slevou 25% z VOC bez podmínky 
množstevního odběru. Akce je platná do 30. 4. 2019 nebo do doprodání zásob.

KAT. ČÍSLO ČÁROVÝ KÓD INTERPRET TITUL FORMÁT KATEGORIE

SU6300-2 099925630027 POLÁKOVÁ BARBORA BARBORA POLÁKOVÁ (LAMPA) CD FLTS3A

SU6313-2 099925631321 POLÁKOVÁ BARBORA BARBORA POLÁKOVÁ CD FLTS1

SU6389-2 099925638924 POLÁKOVÁ BARBORA ZE.MĚ CD FLTS1

SU6389-1 099925638917 POLÁKOVÁ BARBORA ZE.MĚ LP FLT

foto © archiv Barbory Polákové 

foto © Petr Kurečka 
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POP / COUNTRY / ROCK

POP / COUNTRY / ROCK

SU6565-2

SU6565-1
CD / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 12. 4. 2019

2LP+CD / KATEGORIE: FLS / VYCHÁZÍ: 12. 4. 2019

Tam Tam Batucada, Miloš Vacík
Tam Tam Batucada

20 let fenoménu – dobrodružství s rytmem, 
sambou a perkusemi
Strhující rytmy skupiny Tam Tam Batucada pod vedením kapelníka Miloše Vacíka 
vychází na nové nahrávce. Bílo-zelení bubeníci slaví tento rok 20 let na hudební 
scéně a při této příležitosti vydávají nové album nejen na CD, ale i jako výpravné 
vinylové 2LP/CD . Je to ohlédnutí za dvaceti lety plnými úžasných dobrodružství  
s rytmem, sambou a perkusemi, jak nahrávku definuje sám Miloš Vacík, který  
album také produkoval. Součástí 2LP je booklet s dobovými fotografiemi, album 
na CD a také speciální kapsa jako upozornění na budoucí DVD, které se chystá 
na rok 2020. Tato ojedinělá nahrávka nemá v rámci žánru na domácím trhu 
obdoby. Je unikátní množstvím rytmů, bohatou a pestrou aranží a také tím, že 
je určitou kronikou originálního hudebního tělesa, které se zúčastnilo mnoha 
prestižních akcí a koncertů doma i v zahraničí. Tam Tam Batucada slaví 20 let se 
sambou v srdci Evropy. A není náhoda, že za propagaci brazilské kultury převzal 
Miloš Vacík cenu přímo v Rio de Janeiru.

GAIA SAMBA / AFRO MAMMA WE / TIMBALADA / SAMBA SOYA / MARACATÚ 
MASSA / REGGAE NOVA / ZUKI MERENGE / TALE / TIMBASAO / TALKING 
DRUMS AND CINK / YO YO ILÉ AYÉ / SABAR SONG / BERIMBAO RUN /  
BA TUCAN

ŽELVA / VZPOMÍNKA PLÍŽIVÁ / LÍNEJ SKAUT / DÁM ZEJTRA ZAS FLÁM / 
MODRAVÉ MÁMENÍ / NIKDO NEOTVÍRÁ / NEBEZPEČNÁ POSTAVA / 
SNAD JSEM TO ZAVINIL JÁ / DĚDEČKŮV DUCH / JEN BŮH VÍ / TELEFON / 
PSYCHIATRICKÝ PRÁŠEK VARIANTNÍ BONUSY ŽELVA / VZPOMÍNKA PLÍŽIVÁ /  
LÍNEJ SKAUT / DÁM ZEJTRA ZAS FLÁM / NIKDO NEOTVÍRÁ / NEBEZPEČNÁ 
POSTAVA / SNAD JSEM TO ZAVINIL JÁ / PLEASE DON´T LEAVE ME 
(SNAD JSEM TO ZAVINIL JÁ) / GROSSVATERS GEIST (DĚDEČKŮV DUCH)
SPECIÁLNÍ PSYCHO BONUS PSYCHIATRICKÝ PRÁŠEK / EIN PSYCHIATRISCHES 
BONBON (PSYCHIATRICKÝ PRÁŠEK)

TRACKLIST

TRACKLIST

Kultovní bigbít v mimořádné reedici: 11 bonusů
V roce 1968 vyšlo několik historicky debutových československých beatových 
alb – a to úplně první se jmenovalo Želva. Diskuze o tehdy nejpopulárnějších 
domácích kapelách byly fandovsky vzrušené a Olympic vs. Matadors spolu „bojo-
vali“ tak trochu jako Beatles vs. Rolling Stones. Obě naše slavné sestavy se tehdy 
konečně dočkaly elpíček, viz také nedávné supraphonské vinylové reedice. Želva 
nebyla natočena v rámci uceleného pobytu ve studiu, ale album je složeno  
z nahrávek vznikajících v různých měsících roku 1967. Jde také o průnik repertoá-
ru z hned několika let, zachycujícího východiska z poloviny šedesátek i nadějné 
náznaky kompozičního a instrumentálního progresu příštího směřování kapely. 
Na CD se Želva objevuje již poněkolikáté, tentokrát je však doplněna speciálně 
vybranými bonusy, včetně těch málo známých či dokonce nevydaných. Jejich 
objevitel, kompilátor i autor přehledného textu v šestnáctistránkovém bookletu 
Oldřich Zámostný vybral několik variantních nahrávek z rozhlasového archivu  
a přidal také cizojazyčné podoby. Ty jsou občas pěvecky i zvukově dost kuriózní, 
ale zároveň jsou důkazem tehdejších mezinárodních snah a nadějí. Olympic 
za dlouhou dobu existence prošel několika stylovými zákrutami a natočil řadu 
výborných alb, ale jen jedno z nich mohlo být na úplném začátku – a tady vám 
ho předkládáme v takříkajíc ultimátní podobě. Písničkám se dostalo nového zvu-
kového remasteringu, bonusům maximálně možné studiové péče, obalu nutné 
rekonstrukce a celé Želvě cédéčkového doplňku k již reedovanému LP.

SU6206-2
CD / KATEGORIE: FLS / VYCHÁZÍ: 26. 4. 2019

Olympic / Želva

ZNOVU K DISPOZICI I NA LP

SU6206-1 / LP / KATEGORIE: FLS / VYŠLO 2013



NOVINKYYOUTUBE.COM/SUPRAPHON FACEBOOK.COM/SUPRAPHON04 OBCHODNÍ NABÍDKY

Zvláštní cenu Asociace vydavatelů audioknih za mimořádný přínos v oblasti mluveného slova letos získává herecká legenda Josef Somr. Jako jedinou zveřejňuje  
AVA tuto cenu ještě před oficiálním vyhlášením všech výsledků, které proběhne 24. 4. 2019 v pražském kině Atlas. U příležitosti Cen AVA jsme pro vás připravili  
zvýhodněnou nabídku na všechny dostupné tituly Josefa Somra se slevou 25% z VOC. Akce je platná do 30. 4. 2019 nebo do doprodání zásob.

Supraphon získal letos hned tři nominace, a to v kategoriích Nejlepší vícehlasá četba, Nejlepší interpretka a Nejlepší audiokniha pro děti a mládež. V kategorii Mluvené 
slovo mimo kategorie byl nominován titul vydavatelství Fonia, který má Supraphon v distribuci. Na nominované audioknihy jsme pro vás připravili zvýhodněnou nabíd-
ku se slevou 25% z VOC. Akce je platná do 30. 4. 2019 nebo do doprodání zásob.

Zvláštní cena Asociace vydavatelů audioknih pro Josefa Somra

Nominované audioknihy roku 2018

V souvislosti s vydáním audioknihy Strážce nádrže v březnu 2019 jsme pro vás připravili zvýhodněnou nabídku na všechny dostupné tituly Zdeňka Svěráka se slevou 
25% z VOC. Akce je platná do 30. 4. 2019 nebo do doprodání zásob.

Audioknihy Zdeňka Svěráka

KAT. ČÍSLO ČÁROVÝ KÓD INTERPRET TITUL FORMÁT KATEGORIE

55173-2 8590442051736 SOMR JOSEF DESET PŘIKÁZÁNÍ CD MDS

55124-2 8590442051248 SOMR JOSEF NEPIL: PROČ JSEM NECHODIL NA ALEXANDROVCE 2CD BGL1

55259-2 8590442052597 SOMR JOSEF POVÍDKY A PŘÍBĚHY CD BGT

SU5853-2 099925585327 SOMR JOSEF A BAMBINI DI PRAGA LADA: ŘÍKADLA  CD MDT

55233-2 8590442052337 SOMR, TÖPFER, JAVORSKÝ, PRAGER MAREK: PANOPTIKUM HŘÍŠNÝCH LIDÍ MĚSTA PRAŽSKÉHO  2CD BGL

SU5757-2 099925575724 VARIOUS ČTVRTEK: TO NEJLEPŠÍ PRO NEJMENŠÍ CD MDS

55300-2 8590442053006 VARIOUS HAŠEK: OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA 2CD-MP3 MDL

55281-2 8590442052818 VARIOUS   NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚHY PRO MALÉ I VELKÉ CD BGT

SU6443-2 099925644321 VARIOUS  O VÍNĚ CD MDS

55156-2 8590442051569 VARIOUS PAVEL: POHÁDKA O RAŠKOVI CD MDS

SU6441-2 099925644123 SOMR JOSEF, TÁBORSKÝ MIROSLAV PETIŠKA: ČTENÍ O HRADECH, ZÁMCÍCH A MĚSTECH 2CD BGL

SU6419-2 099925641924 VARIOUS POD HVĚZDAMI 2CD BGT

SU6453-2 099925645328 VARIOUS  POVÍDKY Z KAVÁRNY CD MDS

SU6444-2 099925644420 VARIOUS SAINT-EXUPÉRY: MALÝ PRINC / DRAMATIZACE CD MDS

55232-2 8590442052320 VARIOUS   SLOVA ÚTĚCHY CD BGS

55251-2 8590442052511 VARIOUS   VELIKONOČNÍ POHÁDKOVÝ KALENDÁŘ CD BGT

SU6137-2 099925613723 VARIOUS VELKÁ AUDIOKNIHA POHÁDEK 7CD BGS

KAT. ČÍSLO ČÁROVÝ KÓD INTERPRET TITUL FORMÁT KATEGORIE

SU6468-2 099925646820 MACIUCHOVÁ HANA FRÝBOVÁ: ROBIN CD-MP3 FLS

SU6526-2 099925652623 VARIOUS PRASÁTKO PIGY A KOUZELNÁ POHLEDNICE PLNÁ PÍSNIČEK CD MDT

SU6451-2 099925645120 DYK VOJTA, VILHELMOVÁ TATIANA SKÁLA: SVATEBNÍ CESTA DO JILJÍ CD-MP3 FLS

59565-2 8590442095655 KRAUS JAN, KRAUS IVAN KRAUS: VANILKOVÉ ROHLÍČKY CD MDS

KAT. ČÍSLO ČÁROVÝ KÓD INTERPRET TITUL FORMÁT KATEGORIE

SU5933-2 099925593322 SVĚRÁK, KOLÁŘOVÁ, ŠAFRÁNKOVÁ SVĚRÁK: POVÍDKY 2CD BGT

SU6185-2 099925618520 LASICA MILAN, SVĚRÁK ZDENĚK LASICA: O LIDECH A LIDECH CD MDT

SU6403-2 099925640323 SVĚRÁK ZDENĚK SVĚRÁK: HORKÁ NEDĚLE ANEB VYNECHANÉ POVÍDKY 2CD BGT

SU6161-2 099925616120 KOLÁŘOVÁ DANIELA, SVĚRÁK ZDENĚK SVĚRÁK: NOVÉ POVÍDKY 2CD BGT

SU6139-2 099925613921 SVĚRÁK ZDENĚK SVĚRÁK: PAN BUŘTÍK A PAN ŠPEJLIČKA  CD MDT

SU6194-2 099925619428 SVĚRÁK ZDENĚK SVĚRÁK: PO STRNIŠTI BOS 3CD BGS5

SU6170-2 099925617028 VARIOUS SVĚRÁK: POHÁDKY 4CD BGS

SU6410-2 099925641023 SVĚRÁK ZDENĚK SVĚRÁK: POVÍDKY A NOVÉ POVÍDKY (KOMPLET) 8CD BGS

SU5439-2 099925543921 SVĚRÁK ZDENĚK ZDENĚK SVĚRÁK VYPRÁVÍ SVÉ POHÁDKY „TATÍNKU, TA SE TI POVEDLA“ CD MDS

SU7132-9 099925713294 SVĚRÁK ZDENĚK, UHLÍŘ JAROSLAV OPERKY CD+DVD FLT2

SU6355-2 099925635527 SVĚRÁK ZDENĚK, UHLÍŘ JAROSLAV TY NEJLEPŠÍ PÍSNIČKY V NOVÉM KABÁTĚ CD FLTS
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Zvuková dramatizace s herci, originálními zvuky  
a hudbou ze stejnojmenného filmu
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa,  
Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili  
v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za úplně nejlepší. 
S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem 
napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem fantastickou cestu do ves-
míru a s Fifinkou vánoční návštěvu u malých čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?

Originální příběh z filmu jako audiokniha.

MLUVENÉ SLOVO

SU6448-2
CD / KATEGORIE: MDT / VYCHÁZÍ: 5. 4. 2019

Velké dobrodružství Čtyřlístku

ÚČINKUJÍ TEREZA BEBAROVÁ, BOHDAN TŮMA, JIŘÍ PLOYHAR, JAN MAXIÁN, 
MIROSLAV TÁBORSKÝ, JIŘÍ LÁBUS, PETR RYCHLÝ, OTA JIRÁK, JAN VONDRÁČEK, 
LUCIE NĚMEČKOVÁ, PETRA JINDROVÁ, SOFIE HORÁKOVÁ, MATEO KLIMEK, 
TOMÁŠ POLÁČEK

ŠTĚSTÍ NOSÍ ČTYŘLÍSTEK / ĎÁBLŮV PALEC / VLKODLAK / PIRÁTI VESMÍRU /  
MIKULÁŠ V PEKLE / PÍSEŇ TÁBOROVÉHO OHNĚ ANEB ŠTĚSTÍ NOSÍ ČTYŘLÍSTEK

TRACKLIST

CELKOVÝ ČAS: 79 MIN.

OBCHODNÍ NABÍDKA

U příležitosti oslav 50 let legendárního komiksu Čtyřlístek jsme pro vás připravili zvýhodněnou nabídku na níže uvedené tituly této nezapomenutelné čtveřice se slevou 
25% z VOC. Akce je platná do 30. 4. 2019 nebo do doprodání zásob.

55105-2 SU6420-2
2CD / KATEGORIE: BGL
VYŠLO 2010

CD / KATEGORIE: MDS
VYŠLO 2016

4 x Čtyřlístek Čtyřlístek 
Nová dobrodružství

SU6171-2 55229-2
2CD / KATEGORIE: BGT
VYŠLO 2012

2CD / KATEGORIE: BGL
VYŠLO 2013

Čtyřlístek v pohádce Čtyřlístek 
ve službách krále

55281-2 SU6432-2
CD / KATEGORIE: BGT
VYŠLO 2015

CD / KATEGORIE: MDS
VYŠLO 2017

Nejkrásnější příběhy 
pro malé i velké

To nejlepší pro malé 
i velké posluchače
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VÁŽNÁ HUDBA

VÁŽNÁ HUDBA

NOVÁ NAHRÁVKA

NOVÁ NAHRÁVKA

Hudba terezínských skladatelů podle 
Bennewitzova kvarteta: kongeniální spojení

Osudy a tvorba skladatelů této nahrávky jsou spojeny s hudebním životem 
Československa v období mezi dvěma světovými válkami, ale také s židovským 
ghettem v Terezíně a zrůdností německého nacismu. Viktor Ullmann působil  
mezi válkami jako kapelník Nového německého divadla v Praze. Jeho Kvartet  
č. 3 vznikl přímo v Terezíně. Hans Krása své Téma s variacemi dokončil roku  
1936, ale provedení se dočkal až v Terezíně společně s dětskou operou Brundibár. 
Erwin Schulhoff napsal svých Pět kusů z nadšení pro rytmus a tanec; je z nich 
zřejmá inspirace hudbou vídeňských salónů, Itálie i Španělska. Druhý kvartet 
Pavla Haase z roku 1925 potvrzuje skladatelovo označení za nejnadanějšího  
žáka Leoše Janáčka. V říjnu 1944 odvážel Pavla Haase stejný transport společně  
s Viktorem Ullmannem a Hansem Krásou na smrt do koncentračního tábora  
v Osvětimi. Bennewitzovo kvarteto si svůj mezinárodní respekt začalo budovat 
vítězstvím na prestižních soutěžích v Ósace (2005) a Prémio Paolo Borciani  
v Itálii (2008). Od té doby jsou pravidelnými hosty na nejvýznamnějších pódiích 
(Wigmore Hall, Musikverein Vídeň, Konzerthaus Berlín, Théâtre des Champs-Ely-
sées Paříž, New York, Seoul) a festivalech (Salzburger Festspiele, Luzerne Festival, 
Rheingau Musik Festival ad.). Hudba terezínských skladatelů má v tomto souboru 
skvělého interpreta.

SU4265-2
CD / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 26. 4. 2019

Ullmann – Krása – Schulhoff – Haas
Bennewitzovo kvarteto

VIKTOR ULLMANN (1898–1944) – SMYČCOVÝ KVARTET Č. 3 
HANS KRÁSA (1899–1944) – TÉMA A VARIACE PRO SMYČCOVÉ KVARTETO 
ERWIN SCHULHOFF (1894–1942) – PĚT KUSŮ PRO SMYČCOVÉ KVARTETO 
PAVEL HAAS (1899–1944) – SMYČCOVÝ KVARTET Č. 2 „Z OPIČÍCH HOR“ 

BENNEWITZOVO KVARTETO: JAKUB FIŠER – 1. HOUSLE, ŠTĚPÁN JEŽEK – 
2. HOUSLE, JIŘÍ PINKAS – VIOLA, ŠTĚPÁN DOLEŽAL – VIOLONCELLO. 
PAVEL REHBERGER J. H. – BICÍ (HAAS)

JOHANN SEBASTIAN BACH – GOLDBERGOVY VARIACE BWV 988, SUITA Č. 1 C 
DUR BWV 1066 V ÚPRAVĚ PRO DECHOVÉ KVARTETO (ARR. VÁCLAV VONÁŠEK)

ARUNDO QUARTET: JAN SOUČEK – HOBOJ, JAN MACH – KLARINET, 
KAREL DOHNAL – BASETOVÝ ROH, VÁCLAV VONÁŠEK – FAGOT

TRACKLIST

TRACKLIST

Goldbergovy variace v půvabných barvách 
dřevěných dechů

Legendou opředené Goldbergovy variace patří k nejčastěji nahrávaným dílům 
Johanna Sebastiana Bacha; vedle bezpočtu nahrávek klavírních a cembalových 
najdeme nejroztodivnější úpravy včetně např. verze pro banjo. Jakkoli se na první 
pohled zdá být úprava pro kvarteto dřevěných dechů vzdálená od původního 
záměru skladatele, při poslechu se možná neubráníte pocitu, že měl sám Bach  
při komponování v hlavě právě takové obsazení. Barvy plátkových nástrojů  
se krásně pojí do společné harmonie, přitom jejich odstíny umožňují sledovat 
vedení jednotlivých hlasů v polyfonní sazbě; to je zřejmý bonus oproti původní 
klávesové verzi. V Arii a třiceti variacích je dost prostoru pro kantilénu a půvabné 
barvy nástrojů i pro jejich vrcholnou virtuositu. Intimní svět Goldbergových  
variací je na nahrávce vystřídán slavnostní Suitou C dur BWV 1066, nejstarší  
a „nejfrancouzštější“ z Bachových čtyř orchestrálních suit. Pod touto pozoruhod-
nou nahrávkou je podepsaná čtveřice výjimečných hudebníků, kteří jsou skvělými 
sólisty, komorními hráči i ozdobou nejvýznamnějších orchestrů včetně Berlínské  
a České filharmonie.

SU4261-2
CD / KATEGORIE: FLTS / VYCHÁZÍ: 26. 4. 2019

Johann Sebastian Bach
Goldbergovy variace
Arundo Quartet



NOVINKY YOUTUBE.COM/SUPRAPHON FACEBOOK.COM/SUPRAPHON 0710 NOVINKY

Nestárnoucí příběh malého Vaška a jeho rodičů ve volném pokračování komedie Jak vytrhnout velrybě 
stoličku. Vašek, Anna a Luboš jedou na prázdniny k dědovi do Českého ráje. Zatímco maminka se těší 
na rodinnou pohodu, táta a malý Vašek si ji představují po svém – zdolat zakázanou skálu…

SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 91 MIN.

Jak dostat tatínka do polepšovny

ECT322
DVD / KATEGORIE: BGL4
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Výpravná pohádka plná kouzel, humoru i písniček. Co se stane, když se čertice zamiluje do obyčejného 
smrtelníka a ten se zase zamiluje do princezny? Kořenářka Apolena nalezne v žitném lánu odložené 
novorozeně. Ujme se ho a dá mu jméno Žito. Žito vyroste v mladíka s citem pro právo a čest, a proto – 
než by sloužil u krále jako výběrčí daní a zrazoval tak svou spravedlivou povahu – skončí v jeho stájích. 
Tam se seznámí s královou schovankou, princeznou Adélkou. Kromě princezny najde ale v Žitovi zalíbení 
také čertice Filištína, která se rozhodne získat jej stůj co stůj. Nabídne mu proto bohatství a moc, ovšem 
nic z toho by nenabyl poctivou cestou. Odolá Žito svodům a nástrahám pekla?

SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 104 MIN.

Kouzelník Žito

ECT323
DVD / KATEGORIE: BGL4
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Obrazová dokumentární féerie, vyvolávající zmizelou krajinu pražské periferie kolem Botiče. 
Předlohou pro konfrontaci s její dnešní podobou se stal nerealizovaný scénář režiséra Jiřího Lehovce, 
fotografie Josefa Sudka a obrazy Kamila Lhotáka. Film vznikl za finanční podpory Hlavního města Prahy 
a Agentury ochrany přírody a krajiny České krajiny.

SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 52 MIN.

Výtečné filmové zpracování humoristického románu Zdeňka Jirotky. Teta Kateřina je živoucí upomínkou 
přísloví, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Naštěstí také platí host do domu, Bůh do domu, 
a to v případě svérázného sluhy Saturnina. Ten totiž pomůže svému pánovi dostat se z řady svízelných 
situací, které by ovšem bez jeho přičinění těžko vznikly.

SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / 152 MIN.

Obrazy pražské periferie

Saturnin

ECT325

ECT326
DVD / KATEGORIE: BGL4
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Doktor Martin Elinger je špičkový chirurg, hvězda svého oboru. Na sklonku své úspěšné kariéry 
přijme práci praktického lékaře v malebném podhorském městečku v Beskydech. Strohý, racionální 
a v komunikaci velmi neohrabaný doktor se místním obyvatelům jeví jako arogantní přistěhovalec 
z Prahy. Svérázní obyvatelé malého města ale také nejsou zrovna jednoduchými sousedy. I přes 
počáteční konflikty a nedorozumění si však nakonec k sobě všichni najdou cestu.

SKRYTÉ TITULKY PRO NESLYŠÍCÍ / ZVUKOVÝ POPIS PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ / 16 X 52 MIN.

Doktor Martin

ECT324
4DVD / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

DVD / KATEGORIE: BGL4
V DISTRIBUCI OD 2. 4. 2019

Kapela Tata Bojs oslavuje 30 let existence vydáním první souhrnné knihy, díky které máte možnost 
připomenout si jejich bohatou kariéru. Jak už může napovědět název TATALOG, kniha bude zčásti 
sloužit jako katalog k právě ukončené úspěšné výstavě, kterou kapela měla v Centru současného umění 
DOX přes 4 měsíce, ale nabídne také řadu přesahů třeba v podobě podrobného zmapování historie 
populární kapely rozdělené stejně jako na výstavě do deseti kapitol. Ty sepsal za pomoci hlavního 
archiváře kapely Mardoši editor Reflexu Matěj Bartošek. Svým esejovitým textem přispěl též hudební 
publicista Pavel Turek. Odborný kunsthistorický pohled na vizualitu Tata Bojs a její zasazení do kontextu 
doby pak dodal Radek Wohlmut. Krátký úvod ke knize obstaral jeden ze zakladatelů vydavatelství Bigg 
Boss Vladimír 518. To vše ve velkoformátovém tisku na kvalitním papíře a s pestrou řadou fotografií  
a faximilí, které se ani na výstavu všechny nevešly.  Obálku tvoří portréty zakladatelů kapely Milana 
Caise a Mardoši, kteří jsou zobrazeni technologií letikulárního tisku, kdy se jejich obličeje prolínají  
v jeden a neustále se prolínají dle úhlu pohledu. 

Tata Bojs / TATALOG

9788090738331
KN / KATEGORIE: FLT5
V DISTRIBUCI OD 1. 4. 2019

KNIHA

FILM / SERIÁL / TV

FILM / SERIÁL / TV

FILM / SERIÁL / TV

FILM / SERIÁL / TV

FILM / SERIÁL / TV

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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Skladatelka a multiinstrumentalistka Bára Zmeková, pohybující se na pomezí jazzu, folku a elektroniky, 
vydává druhé album LUNAVES. Dvanáct skladeb s českými texty je inspirováno mezilidskými vztahy  
i přístupem k sobě samému. Bára Zmeková se na desce ukazuje jako suverénní textařka, zpěvačka  
a hudebnice, která často opouští pro ni typický klavír a využívá elektrické piano nebo syntezátory.  
LUNAVES vzniklo, stejně jako její debut, ve spolupráci s producentem Ondřejem Ježkem  
ve studiu Jámor.

Dovolujeme si vás upozornit na změnu cenové kategorie a data vydání uvedeného v Co je nového 
Březen 2019.

Bára Zmeková / LUNAVES

TRZ025
CD / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD 5. 4. 2019

JAZZ / ELEKTRONIKA

Skupina Kreyson Memorial vydává debutové CD Strážci plamenů. Album obsahuje 12 skladeb,  
z kterých je 11 autorských a jeden bonus, kterým je známá skladba od skupiny Black Sabbath –  
She´s Gone z roku 1978, kterou čeští a slovenští posluchači znají pod názvem Lásko, voníš deštěm  
od zpěvačky Marie Rottrové. Český text napsal Jaromír Nohavica. Kapelu založili bývalí a zakládající 
členové skupiny Kreyson.

Kreyson Memorial / Strážci plamenů

13042019
CD / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD 12. 4. 2019

MELODIC METAL

První EP před vydáním nového studiového alba navazující na desku Rebelie rebelů z roku 2016.  
EP obsahuje singl Valašský věk a první rychlý duet frontmana Ládi Křížka a zpěvačky Tanji Máme  
ruce nad hlavou. O mix a mastering EP se postaral Roland Grapow (Masterplan, ex-Helloween).

Citron / Valašský věk

CITRON21-2
CD (EP) / KATEGORIE: BGS
V DISTRIBUCI OD 5. 4. 2019

ROCK

Desáté řadové autorské album zlínské skupiny Premier obsahuje 10 písní. Novinka byla nahrána ve 
zlínském studiu V. K písním Na popel, Hlasolamy a Bar ztracených existencí byly natočeny videoklipy. 
Na albu hostuje 5 muzikantů a podíleli se na něm 2 textaři.

Premier / Hlasolamy

8590233026707
CD / KATEGORIE: FLS
V DISTRIBUCI OD 12. 4. 2019

POPROCK

Nová deska Khoiby je hlubokým ponorem do společného světa Emy Brabcové a Filipa Míška. Může 
evokovat pocity dvojakosti, je obnažená i zahalená, brutální i jemná, rozrušující i zklidňující, obsahu-
je naději i beznaděj, je plná odstupu i spojení, zákoutí a vrstev, do kterých se dá zapadnout. Album 
balancuje na hraně více žánrů. Není důležité, s jakými přísadami elektronické hudby Khoiba pracuje. 
Podstatné pro Khoibu je odnést si pocit, i kdyby vám z něj nemělo být příjemně. Riskujete totiž, že se 
dotknete něčeho opravdu citlivého. Nové album Khoiby vychází na jantarovém a černém vinylu, CD 
a digitálně. Mix a produkci měl na starosti Filip Míšek, mastering Matouš Godík a vizuál alba připravil 
Roman Přikryl. V dubnu Khoiba vyráží na turné a vystoupí také na několika festivalech. Křest proběhne 
17. dubna v pražském klubu MeetFactory. Na většině koncertů se svým projektem Čáry života zahraje 
také songwriter a zpěvák Jan Boroš. 

Khoiba / Khoiba
ALTERNATIVA

MIN46-2

MIN46-1

CD / KATEGORIE: FLTS
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

LP / KATEGORIE: FLTS
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019
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Harmonikář a zpěvák Matěj Ptaszek se svými spoluhráči Janem Stehlíkem a Janem Čihákem natočil 
nové album Screaming The Blues. Deska vznikla ve studiu, ale natáčelo se živě. Hudebníci ji věnují 
letošnímu významnému výročí půlstoletí od legendárního festivalu Woodstock, pořádaného na louce 
u amerického městečka Bethel. Album se nese v duchu bluesových kapel, které na festivalu hrály – 
Canned Heat nebo The Paul Butterfield Blues Band – a dalších bluesmanů, kteří významně oslovili 
tehdejší rockery. Woodstock navždy ovlivnil několik generací a stále působí jako důkaz toho, že láska, 
svoboda a hudba k sobě nerozlučně patří.

Matěj Ptaszek, Jan Stehlík, Jan Čihák / Screaming the Blues

G191362
CD / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Trojalbum sólových koncertních nahrávek Filipa Topola (1965–2013) zpřístupňuje jednu důležitou, 
svébytnou podobu hudebníkova a básníkova světa. Možná tu „nejniternější a nejosobnější, nezaštítě-
nou nějakým kolektivem,“ jak sám říkal. Filip Topol začínal jako zpěvák za pianem. Poprvé se představil 
publiku 22. dubna 1978, necelé dva měsíce před svými třináctými narozeninami, na Hrádečku u Václava 
Havla. Největší díl tvůrčí práce nezpochybnitelně odvedl v rámci skupiny Psí vojáci, založené krátce 
poté. Ale jeho paralelní samostatné hraní má logiku uměleckou. Koncertní nahrávky pocházejí z klubu 
Na Rampě v Jablonci nad Nisou z prosince roku 2000 a 2001, mají klubovou atmosféru i zvuk a přináší 
obrázek jedné z nejzajímavějších osobností a velkého talentu Filipa Topola.

Filip Topol / Nebe je zatažený

2664515-2
3CD / KATEGORIE: BGT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Cimbálová muzika Danaj oslavila v roce 2018 30. narozeniny. K tomuto výročí vyšlo kompilační 2CD, 
které zahrnuje výběr písní ze všech vydaných CD, a že jich bylo.... Tři dekády muzikantského života jsou 
v cimbálové muzice Danaj protkány pevnou i úměrně vlídnou rukou umělecké vedoucí Magdaleny 
Múčkové a primášem Janem Gajdou.

Album The Tramp! skupiny Ty Syčáci volně navazuje na album Eldorado z roku 2013. Společně tvoří  
dvě části jednoho celku, posledního dílu syčácké trilogie o dětech, rodičích a prarodičích, kterému 
předcházely experimentální „opery“ SSSS (2002) a Lišák je lišák (2005). Čeští trampové, třikrát vyhnaní 
ze své země kvůli svobodomyslným písním, putují během dvacátého století kolem světa, tak dlouho  
na Západ, až se dostanou zpátky domů. Celou tu dobu hledají na svých cestách Domov, Řeč, Píseň, 
Pravdu. Jsou zasvěcováni do různých tradic posvátného umění. Jsou na stopě odhalení tajemství Hud-
by a Poezie. Nacházejí poklad, jehož mimořádnou hodnotu ale není snadné ocenit. Jejich vnukové se  
o to pomocí retro-futuristických trampských písniček pokoušejí.

Cimbálová muzika Danaj / Toto je tá cesta

Ty Syčáci / The Tramp!

MAM767-2

MAM763-2
CD / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

Desatero tvoří už tisíce let základní pravidla člověčenství. V dnešním bezpáteřním a do jisté míry 
morálně pokřiveném světě si opět začínáme uvědomovat, že bytí podle určitého řádu je tisíciletími 
prověřeným modelem, ke kterému se lidstvo dříve nebo později vrátí. Zásady většiny náboženství mluví 
stejnou a srozumitelnou řečí. Jejich pilířem je spokojená rodina a mezi základní mravní principy patří 
úcta k druhým. Víra představuje jistotu, že naše kroky kdosi směřuje, naději, že krátkým pozemským 
bytím naše existence nekončí, a přesvědčení, že život podle desatera, s hudbou kolem sebe navíc, 
je to nejlepší, co nám „ten nahoře“ mohl dát.

Cimbálová muzika Danaj / Desatero

MAM757-2
CD / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

2CD / KATEGORIE: BGT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

FOLKLOR

FOLKLOR

ROCK

Koncert zaznamenaný na tomto CD se uskutečnil v rámci Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby 
Prix Bohemia Radio 21. 3. 2017 v Olomouci. Spolupráce Jany Koubkové a Ondřeje Kabrny začala 
v roce 2004. „Tímto CD chceme vzdát hold naší skvělé patnáctileté spolupráci – ať už v jazzovém 
kvartetu, nebo v bluesovější a beatovější sestavě. Zrovna tak hrát v duu nás velmi baví a náš repertoár 
je velmi rozmanitý. Nejsme ničím vázáni, doslova si hrajeme a sami sebe umíme překvapit osobitými 
improvizacemi… Českému rozhlasu Olomouc patří velký dík nejen za to, že nás pozval k účinkování na 
33. Festival Prix Bohemia Radio, ale že celý náš koncert skvěle nahrál. Koncert má báječnou atmosféru  
i díky publiku, na CD je zaznamenán bez jakéhokoliv zásahu.“

Jana Koubková, Ondřej Kabrna / Duo

CR1012-2
CD / KATEGORIE: MDS
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

JAZZ

BLUES

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

ALTERNATIVA
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Kompilační CD Valmez 2018 navazuje na předchozí 4 tituly, které vyšly v letech 1995, 1999, 2004  
a 2009. Ideou této nahrávky je zmapovat aktuální hudební dění ve městě, které je proslaveno svými 
hudebními interprety a pestrostí hudebních žánrů. Tato kompilace se zaměřuje především na autorskou 
rockovou hudbu a zaznamenává jak interprety z Valmezu pohybující se na špičce hudební scény, tak  
i mladé, perspektivní hudebníky a kapely.

Valmez 2018

MAM765-2
CD / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Eponymní album brněnské zpěvačky Dáši Ubrové přináší na domácí hudební scénu spojení šansonu, 
jazzu, blues, latinsko-americké hudby a rocku ve svébytné podobě. Zpěvačka nespoléhá na profesionál-
ní textaře, ale na vlastní autorskou schopnost nejlépe vyjádřit svoje pocity a dojmy, které citlivě vkládá 
do zpívaného sdělení. Posluchače zaujme čistá intonace, jasná výslovnost a zajímavý feeling. Doprovod 
tvoří skupina mladých talentovaných hudebníků pod vedením skladatele a aranžéra Vojtěcha Svatoše 
a kytaristy Pavla Šmída, kteří dokázali zajímavě skloubit podmanivé texty s vícežánrovou hudbou. 
Především je to hudba, která se vzdaluje mainstreamovému popu, kterou jsou zahlcena komerční rádia.

Dáša Ubrová / Dáša Ubrová

MAM766-2
CD / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Minimálně v moravské části naší republiky po osmi letech hraní zavedená parta ukulelistů, vystupu-
jící pod jménem Ukulele Orchestra jako Brno, potěší tentokrát všechny, kdo na jejich vystoupeních 
postrádali české texty a zpěv. Ke konci prázdnin, uprostřed znojemských vinic, se všichni společně vydali 
ke „kořenům“ a vznikly ukulele-coververze ryze moravských a slováckých písní vycházející na labelu 
Indies Happy Trails pod názvem Štěglivá moravská písnička. Na albu tak najdete v zajímavém podání 
známé lidové melodie, často s lehce lechtivým textem, jak to už u takových písní bývá. Součástí  
bookletu je zpěvníček s texty a akordy.

Ukulele Orchestra jako Brno / Štěglivá moravská písnička

MAM769-2
CD / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

CD / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

CD / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

Kvarteto Naima bylo jedním z největších objevů českého jazzu osmdesátých let. Klavírista Zdeněk 
Zdeněk, saxofonista František Kop, kontrabasista Jaromír Honzák a bubeník Martin Šulc spojovali 
instrumentální mistrovství s muzikantskou osobitostí. Nahrávka z roku 1985 teď poprvé vychází 
na kompaktním disku, doplněna o tři další skladby z té doby.

Naima / Naima

MAM772-2

Pohádka pro Beritku je první sólové album jedinečného jazzového kytaristy Rudolfa Daška. Natočil ho 
v roce 1970, kdy už byl významnou osobností české hudby a měl i nepominutelné úspěchy v zahraničí. 
Pohádka pro Beritku obsahuje vlastní skladby i jazzové standardy. Nahrávka teď poprvé vychází na 
kompaktním disku.

Rudolf Dašek / Pohádka pro Beritku

MAM771-2

Album kapely Původní Bureš Láska, pivo a rokenrol obsahuje šestnáct nových písní, kapelou charakteri-
zovaných jako flowerpunk. V textech se opět objevují příběhy, ale i odkazy na literární inspirace, osobní 
zážitky s medvědem a oslavou masopustu, dadaistickou hříčku o Fidelu Castrovi či píseň o spřátelených 
muzikantech a mnohém dalším. Přátelé muzikanti rádi zahostovali, takže kromě základní čtveřice kytara, 
basa, bicí a flétna uslyšíte i banjo, dechový syntetizátor, mandolínu, housle, violu, klarinet, varhany, 
theremin a další. Ve videoklipu obsaženém na datové stopě CD pak můžete vidět obrazové zpracování 
písně Na cestu. Kapela nahrávala co nejvíce naživo, sběrnou, dokumentární metodou na zkouškách 
v letech 2016–2018. Syrový záznam i mix bez studiových kouzel a úprav.

Původní Bureš / Láska, pivo a rokenrol

MAM764-2
CD / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

PUNKFOLKROCK

ROCK

JAZZ / BLUES / ROCK

JAZZ / BLUES / ROCK

JAZZ

JAZZ
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Album Jazz In My Soul bylo první – a na mnoho let také poslední – sólovou dlouhohrající deskou  
kontrabasisty a skladatele Luďka Hulana. Vyšlo v roce 1965, kdy Hulan za sebou měl účinkování  
v přelomovém souboru Studio 5 i několik let fungování vlastních skupin Jazzové studio a Jazzové trio. 
Svou dlouhohrající desku sestavil z nejlepších studiových nahrávek z let 1962–1964. Nahrávka teď 
poprvé vychází na kompaktním disku.

Luděk Hulan / Jazz In My Soul

MAM774-2
CD / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

Fusion music – neboli v Československu známý termín jazz rock – v jihomoravské metropoli kupodivu 
nenašel tak úrodnou půdu jako v Praze. Samozřejmě i zde byly tendence vytvořit vlastní variantu této 
fúzující, většinou instrumentální hudby. Například z renomovaného Orchestru Gustava Broma se občas 
oddělovalo menší sdružení vedené kytaristou Igorem Vavrdou a prezentovalo svou formu fusion music, 
z pohledu úhlu rockerů jazz rock nějaký čas prezentovala skupina Nucleus, ale za skutečné reprezen-
tanty daného žánru lze považovat skupinu Ch.A.S.A.

Ch.A.S.A. / Live 1975

MAM775-2
CD / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Mozartovské inspirace a fabulace v podání Ivy Bittové, Ireny Troupové, Moniky Knoblochové, Martina 
Opršála, Martina Kleibla, Miloslava Študenta, Petry Klementové, Dady Klementové, Antonína Mühlhana 
a dalších.

Miloš Štědroň / Amadeo divino

CR0942-2
CD / KATEGORIE: MDL1
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

CD / KATEGORIE: BGT1A
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Mládí voní medem, hořkne trapasy a sládne vzpomínkou. V pozadí klukovských rošťáren a trápení  
s láskou jsou jen lehce načrtnuty příběhy lidí, které semlela doba. Nepřátele lidu a strach potlačující 
člověka najdete v knize také, ale starosti dospívání hrdinu a jeho klukovskou partu zaměstnávají 
nejvíce. Všichni jsme prošli trápením dospívání, každý si někdy o sobě myslel, že je na něj děsná 
podívaná a chová se jako dřevo, ale jen Ivan Kraus to dokáže skvěle popsat.

Ivan Kraus / Medová léta

CR1009-2

Rozhlasová hra roku 2011. Hlavní hrdinkou komedie Koule je bývalá slavná atletka, která v rozhlasovém 
studiu rekapituluje svůj dosavadní život plný komických, trapných, ale i bolestných protikladů. Uvedení 
inscenace v lednu 2011 vyvolalo nebývalý ohlas.

Pavla Tomicová-Malá, Jan Vondráček ad. / David Drábek / Koule

CR0583-2

Třetí samostatné album Traditional Jazz Studia, natočené v roce 1972, tvoří z poloviny skladby Antonína 
Bílého, autorem hudby na druhé straně gramofonové desky je Pavel Smetáček. I když soubor v roce 
1959 – tehdy ještě jako Studijní skupina tradičního jazzu – začínal s co možná nejvěrnějšími rekon-
strukcemi skladeb z repertoáru mistrů raného neworleanského jazzu, vlastní tvorba v něm měla místo 
od počátku. V tomto směru tvoří album Entomologův sen jeden z vrcholů tvorby skupiny – sešly se na 
něm výborné skladby, nasbírané za několik let, a tehdejší sestava Traditional Jazz Studia také patřila  
k nejlepším. Nahrávka nyní poprvé vychází na kompaktním disku.

Traditional Jazz Studio / Entomologův sen

MAM773-2
CD / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

VÁŽNÁ HUDBA

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

JAZZ

JAZZ

JAZZ

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Nemocnice, operační sály 
i malé ordinace soukromých lékařů, to všechno jsou kulisy, do nichž spisovatelé rádi zasazují svoje 
příběhy. Než se chirurg a anesteziolog Gordon Stanley Ostlere stal profesionálním spisovatelem  
Richardem Gordonem, prožil v takovém prostředí velkou řádku let svého života. Potkal mnoho  
roztodivných lidí, kolegů v bílých pláštích i pacientů. Ze svých zážitků pak čerpal náměty pro sérii  
knížek, jejichž hlavní postavou byl on sám. 

Aleš Procházka / Richard Gordon / Doktor v domě

CR1011-2
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

Zběsilá jízda napříč alternativními dějinami Slovenska. Pikantní jako dobře uleželá kořalka, kyprá jako 
ženské tvary a úderná jako rána valaškou mezi oči. Slovutný hrdina Juro Jánošík, pravá ruka palatina 
Turzy, vyjíždí na svém jízdním Kempelenu vstříc nervy drásajícímu dobrodružství, aby obhájil svou čest 
a zachránil Habsburskou monarchii před intrikami nebezpečného Dračího řádu. Akční příběh z alterna-
tivních slovenských dějin je první částí knižní ságy tajemného autora Svetozára Olovranta.

Ladislav Hampl / Svetozár Olovrant / Juraj Jánošík® proti Dračímu řádu

TYM323-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Pět rozdílných žen, pět pohnutých příběhů ve válkou sužovaném Afghánistánu. Osudy dvou Afghánek, 
dvou Američanek a jedné Angličanky se střetnou v jedné neobyčejné kavárně uprostřed Kábulu. Provo-
zuje ji přátelská Američanka Sunny, která v Afghánistánu najde nový domov. Její kavárna je místem, kde 
se potkávají cizinci s místními a kde se střetává přísná afghánská tradice se světem západu. Příběh lásky 
a přátelství pěti silných žen, který překonává zkostnatělé tradice, strach i předsudky.

Eva Novotná / Deborah Rodriguez / Kavárnička v Kábulu

TYM360-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS3
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Autentická zpověď českého chirurga Tomáše Šebka z mise v Jižním Súdánu. Jižní Súdán, nejmladší  
stát světa, už celá desetiletí sužují ozbrojené konflikty. Na začátku roku 2017 se do míst s nedostatkem 
potravin, kde se až příliš daří infekčním a tropickým nemocem, vydává lékař Tomáš Šebek jako jeden 
ze zástupců mezinárodní organizace Lékaři bez hranic. Po zkušenostech s úrazovou chirurgií na Haiti 
a válečnou medicínou v Afghánistánu se ocitá v prostředí, kde má tradiční léčitel daleko větší respekt 
než lékař vzdělaný na Západě. Zápisky Tomáše Šebka v jedinečném podání Lukáše Hlavici představují 
originální pohled na místa, o nichž se z médií nedozvíte.

Lukáš Hlavica / Tomáš Šebek / Africká zima

TYM372-0

První z hrdinských písní Zeměmoří. Zeměmoří je fascinující svět, kde se někteří lidé rodí obdařeni 
magickým talentem. V obyčejném kovářském synku Dunym rozpozná jeho teta, vesnická čarodějka, 
velké kouzelnické schopnosti. Když pak krajem prochází mlčenlivý mág Ogion, pošeptá chlapci při 
obřadu průchodu jeho skutečné jméno – Ged a nabídne mu, že jej vezme do učení. Ctižádostivému 
a nadmíru zvědavému Gedovi však brzy Ogionova moudrost přestává stačit. Odchází tedy do Velkého 
přístavu a pak ještě dál, na ostrov čarodějů, aby se zde učil od devíti mistrů. Netuší však, jaký osud mu 
jeho ctižádost a slepá odvaha připraví...

Tomáš Juřička / Ursula K. Le Guinová / Čaroděj Zeměmoří

TYM362-0

Tribeč – hory nedaleko slovenské Nitry, odkud se nemusíte vrátit. Magické místo, kde se mísí křesťanská 
a pohanská mystika, se stalo v nedávné historii posledním výletem řady lidí. A kdo se přece jen vrátil, 
ten o svých zážitcích odmítá mluvit… Slovenský spisovatel Jozef Karika napsal vlastně jednoduchý 
příběh, ve kterém jednu z hlavních postav hraje atmosféra.

Josef Kaluža, Norbert Lichý, David Viktora / Jozef Karika / Trhlina

CR1010-2
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU
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Pozoruhodný psychologický román, oceněný Literární cenou Costa. V anglické vesnici Gladstone poblíž 
malebného národního parku Peack District se na Silvestra ztratí nezletilá dívka Rebecca Shawnová.  
I přes rozsáhlé pátrání nenalezne policie jediné vodítko, co se s ní mohlo stát. Tragická událost rezonuje 
s životy místních a ani neúprosně uplývající čas nedokáže umlčet otázky, k čemu ten večer skutečně 
došlo. Někteří si představují, že dívčino tělo leží na dně jednoho z rezervoárů, jíní jsou přesvědčeni, že 
nastoupila do auta k nějakému cizinci, či prostě utekla a žije někde jinde. Důkazy, které by mohly vést  
k rozuzlení případu, jsou neprůkazné a obraz dívky se postupně mění v jakýsi stín minulých událostí, 
který však v životě komunity ve zlomových okamžicích znovu ožívá.

Otakar Brousek / Jon McGregor / Rezervoár č. 13

TYM376-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS3
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Královský písař Jiří Adam z Dobronína spolu se svým pomocníkem Petrem Korcem řeší zapeklitý  
případ na samém jihu Čech. Z cestování přes Šumavu mají v té době všichni strach, všude nekonečné 
hvozdy, kam snad ještě nevkročila lidská noha. Vesnic poskrovnu, jen tu a tam pár samot. A pořádných 
cest pár. Není proto divu, že královská města tu bohatnou z tučných cel a mýt, a tak původně Jiří Adam  
z Dobronína na Šumavu cestuje kvůli sporu o solné clo mezi Vimperkem a Prachaticemi. Cestou přes 
rozbouřenou říčku ale málem přijdou o život a útočiště jim poskytnou na místním dvorci. Uprostřed 
noci však přijde Jiřího Adama navštívit panská dcerka Lucie a prosí o pomoc pro nespravedlivě  
odsouzeného...

Jan Hyhlík / Vlastimil Vondruška
Falešný tolar – Letopisy královské komory

TYM433-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Audiokniha čerpá z osobní zkušenosti autorky, která několik let působila v paliativní péči. Setkání  
s lidmi, jimž perspektiva blízké smrti naléhavě otevřela palčivá osobní témata a možná trochu 
pozapomenuté hodnoty, proměnila i její vlastní život. Rozhovory s umírajícími naznačily několik hlavních 
směrů lítosti – kéž bych měl odvahu žít opravdu podle sebe, ne podle očekávání druhých, kéž bych tolik 
nepracoval, kéž bych měl odvahu vyjádřit své city, kéž bych si udržel vztahy se svými přáteli, kéž bych 
si dovolil být šťastnější… Příběhy lidí loučících se se životem se prolínají s osobním příběhem autorky, 
která se díky nim učí vnitřně svobodnému životu v přítomnosti.

Jana Štvrtecká / Bronnie Ware / Čeho před smrtí nejvíce litujeme

TYM435-0
CD-MP3 / KATEGORIE: FLT
V DISTRIBUCI OD ÚNORA 2019

CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS1
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

CD-MP3 / KATEGORIE: FLTS3
V DISTRIBUCI OD BŘEZNA 2019

Téměř celé 20. století probíhalo ve znamení střetu demokracie s fašismem. Po hrůzách druhé světové 
války se zdálo, že svět už nepřipustí, aby se duchovní dědicové Hitlera a Mussoliniho pokusili o návrat. 
Audiokniha přední osobnosti světové diplomacie s českými kořeny Madeleine Albrightové v jedi-
nečném podání Táni Fischerové tento optimistický předpoklad zpochybňuje. Kyvadlo dějin směřující  
po pádu Berlínské zdi k demokracii se vydává opačným směrem. V řadě zemí světa posilují extrémy  
a objevují se vůdcové s podobnými taktikami, které používali ve dvacátých a třicátých letech fašisté  
a nacisté. Audiokniha Fašismus – Varování je výzvou k pochopení vážnosti situace, jež je nezbytné  
k tomu, abychom se vyhnuli opakování tragických chyb minulosti.

Táňa Fischerová / Madeleine Albrightová / Fašismus – Varování

TYM484-0

Ulička Na Plechárně v kalifornském městě Monterey je báseň a smrad, randál a skřípění, záchvěv  
světla a útržek hudby a síla zvyku a stesk a sen... A její obyvatelé? To jsou hráči, děvky, umělci,  
prosťáčci i okouzlující pobudové. Zápletka prvního poválečného románu držitele Nobelovy ceny  
za literaturu Johna Steinbecka se točí kolem snahy povaleče Macka a jeho přátel překvapit všemi 
oblíbeného mořského biologa Doktora večírkem na jeho počest. Mozaika osudů obyvatel pobřežní 
uličky v Monterey je poetickým, melancholickým ohlédnutím za obdobím Velké hospodářské krize  
a jejími dětmi, lidmi na okraji společnosti a bez životní perspektivy, ale s touhou po kráse a nekonečnu.

Ladislav Mrkvička / John Steinbeck / Na Plechárně

TYM451-0

Tohle není obyčejný příběh o lásce a Sam není obyčejný superhrdina... Sam Holloway se zdá být 
zcela normální šestadvacetiletý mladík se dvěma trochu podivínskými kamarády a jednotvárnou prací. 
Několikrát týdně však oblékne masku svého superhrdinského alter-ega a pod rouškou noci dopadá 
padouchy narušující noční klid, zachraňuje ztracená zvířata a pomáhá babičkám s nákupy. Ačkoliv se 
jedná o drobné skutky, Sam si aspoň na chvíli připadá šťastný a neporazitelný. Když však potká Sáru, je 
celý jeho přehledný rutinní život, který pro sebe vytvořil a v kterém bezpečně přežíval, v ohrožení. Najde 
hrdina dostatek odvahy na to, aby se konečně postavil čelem minulosti, před níž tak dlouho utíkal?

Jaromír Meduna / Rhys Thomas / Neuvěřitelná hrdinství Sama Hollwaye

TYM373-0
2CD-MP3 / KATEGORIE: MDT
V DISTRIBUCI OD 8. 4. 2019

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

MLUVENÉ SLOVO

V DISTRIBUCI SUPRAPHONU



NOVINKYYOUTUBE.COM/SUPRAPHON FACEBOOK.COM/SUPRAPHON NOVINKY14 V DISTRIBUCI SUPRAPHONU

Nový animák s šesti Spider-Many. Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump 
Street spojili svůj um a talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana  
v přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího 
chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než 
jen jeden maskovaný hrdina.

Spider-Man: Paralelní světy

D008398
DVD / KATEGORIE: FLS1
V DISTRIBUCI OD 17. 4. 2019

Držitel Ceny Akademie® Steve McQueen, režisér filmu 12 let v řetězech, a Gillian Flynnová, 
scenáristka snímku Zmizelá uvádí strhující thriller s hvězdným hereckým obsazením. Držitelka 
Oscara® Viola Davisová, Michelle Rodriguezová, Elizabeth Debickiová a Cynthia Erivová září  
v rolích čtyř žen, které spolu zdánlivě nemají nic společného. Když však zjistí, že jim po nepove-
deném zločinu jejich dnes již mrtvých manželů zbyly ohromné dluhy, berou své osudy do vlast-
ních rukou. V dalších rolích filmu, který je nabitý napínavými akčními scénami, se představují 
Colin Farrell, Robert Duvall a Liam Neeson. 

Vdovy

D008376
DVD / KATEGORIE: FLS1 
V DISTRIBUCI OD 10. 4. 2019

Šokující vymítání ďábla, které se vymklo kontrole, stálo mladou dívku život. O několik měsíců 
později přiváží do márnice, kde pracuje Megan Reed (Shay Mitchell), zohyzděnou mrtvolu. 
Megan, sama uprostřed sklepních chodeb, se stává obětí děsivých vizí a roste v ní podezření,  
že mrtvé tělo je posedlé krutými démonickými silami. 

Ve spárech ďábla

D008397
DVD / KATEGORIE: FLS1 
V DISTRIBUCI OD 10. 4. 2019

Píší se 80. léta minulého století, Detroit zachvátila epidemie cracku a drogám byla vyhlášena 
nemilosrdná válka. Mladý gangster vypráví působivý skutečný příběh dělníka a jeho dospívají-
cího syna Ricka Wershe Jr., který se stal tajným policejním informátorem a později drogovým 
dealerem, aby nakonec skončil na doživotí ve vězení. 

Mladý gangster

D007794
DVD / KATEGORIE: FLS1 
V DISTRIBUCI OD 3. 4. 2019

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným 
životem řemeslníků nebo sedláků, možná ani netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti 
jsou pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně 
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat. Lucifer se rozhodne pověřit doru-
čením nového čertího brka na pobočku Pervidle trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten 
nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a hned jeho první 
zkušeností je, že mu zdejší šejdíř kouzelné brko ukradne. Tím se spustí řetěz událostí, kdy Pytlov 
ovládnou místní vychytralci, lenoši a podvodníci, jimž se nakonec podaří uvěznit i samotného 
vládce pekel. Je na Bonifácovi, aby v sobě našel ty nejlepší vlastnosti a osvobodil Pytlov, Lucife-
ra i získal srdce krásné Markétky. 

Čertí brko

D008346
DVD / KATEGORIE: MDS 
V DISTRIBUCI OD 3. 4. 2019

FILM / SERIÁL / TV

FILM / SERIÁL / TV

FILM / SERIÁL / TV

FILM / SERIÁL / TV

FILM / SERIÁL / TV
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Zdeněk Svěrák
Strážce nádrže

Jiří Schelinger, F. R. Čech
Báječní muži
Nemám hlas jako zvon

SU6478-2SU6538-2
3CD / KATEGORIE: BGS52CD / KATEGORIE: BGT

SU6558-2

SU6558-1

2CD / KATEGORIE: MDL

LP / KATEGORIE: FLS

SU6555-2

SU6555-1

CD / KATEGORIE: FLS

LP / KATEGORIE: FLTS

Helena Vondráčková
Kvítek mandragory

Marsyas
Marsyas

SU6489-2
CD / KATEGORIE: MDS

Divadlo Spejbla 
a Hurvínka
Hurvínkův kouzelný 
gramofon 

SU6481-2
CD-MP3 / KATEGORIE: FLS

Norbert Lichý
I. M. Jedlička
Slavné české 
kriminální příběhy

SU4263-2
CD / KATEGORIE: MDS

Klasika pro maminky 
a děti

SU4258-2
CD / KATEGORIE: FLTS

Zemlinsky, 
Rachmaninov, Arensky
Klavírní tria
Smetanovo trio

SU4259-2
2CD / KATEGORIE: MDT1

Viktor Kalabis
Kompletní dílo 
pro klavír
Ivo Kahánek

SU6485-2
CD-MP3 / KATEGORIE: FLS

Pohádkovník 
aneb Herci čtou 
své oblíbené pohádky
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Panoptikum 
Města pražského

ECT313

Norbert Lichý
Jedlička: Slavné české 
kriminální příběhy

SU6481-2

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce všech 15 her 
na 16 LP

SU6434-1

Šimek & Grossmann
Komplet 1966–1971

SU6183-2

Jan Kanyza
33 pověstí o hradech 
a zámcích

SU6471-2

Smetanovo trio
Zemlinsky, 
Rachmaninov, 
Arensky:
Klavírní tria

SU4258-2

Martina Janková
Tomáš Král
Ivo Kahánek
Martinů: Písně

SU4235-2

Hop Trop
Komplet

JU-036

Helena Vondráčková
Kvítek mandragory

SU6558-1/2

Marsyas
Marsyas

SU6555-1/2

Michal Tučný
Snídaně v trávě

SU6557-2

Divadlo S + H
Hurvínkův kouzelný 
gramofon

SU6489-2

Divadlo Járy Cimrmana
Všech 15 her a texty, 
na které se nedostalo

SU6125-2

Šimek & Sobota
Komplet 1977–1983
Klasika a objevy

SU6474-2

Hříšní lidé Města 
pražského

ECT295

Malý pitaval 
z velkého města

ECT271

Doktor Martin

ECT324

Tomáš Klus
Cílová skupina
Spolu

8590233022518
8590233020705

Vyprávěj – kompletní 
vydání seriálu

ECT287

Rapl

ECT266

Radůza
Muž s bílým psem

RR10

Pohádkovník 
aneb Herci čtou své 
oblíbené pohádky

SU6485-2

Zdeněk Svěrák
Strážce nádrže

SU6478-2

Bára Hrzánová
Aneta Langerová
Fynn: Pane Bůh, 
tady Anna

SU6458-2

i Flautisti
Douce Dame Jolie

SU4254-2

Ivo Kahánek 
Kalabis: Kompletní  
dílo pro klavír

SU4259-2

Česká filharmonie
Václav Neumann
Dvořák: Symfonie č. 9
„Z Nového světa“

SU4218-1

Česká filharmonie
Jiří Bělohlávek
Martinů: 
What Men Live By
Symfonie č. 1

SU4233-2

Divadlo Járy Cimrmana
Kolekce 15 her na DVD

ECT181

Pavel Haas Quartet
B. Giltburg, P. Nikl
Dvořák: Kvintety 
op. 81 & 97

SU4195-1/2

Česká filharmonie
Rafael Kubelík
Smetana: Má vlast

SU4255-1

Panochovo kvarteto 
Dvořák: Souborné 
vydání smyčcových 
kvartetů

SU3815-2

Pavel Haas Quartet
Dvořák: Smyčcové 
kvartety op. 106 & 96

SU4038-1/2

SU6287-1/2

Karel Kryl
Bratříčku, zavírej vrátka

SU5990-2

Blue Effect
1969–1989
Alba & singly & bonusy

SU6553-2

Swing & Big Band
To nejlepší

Hana a Petr Ulrychovi
Nikola Šuhaj loupežník

SU6556-1/2

Jiří Schelinger 
F. R. Čech
Báječní muži
Nemám hlas jako zvon

SU6538-2

Radim Hladík
Má hra 1969–2018

SU6516-2

Hitparáda Supraphonu   březen 2019

Rock Line 1970–1974

SU6554-2


