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Nebe anebo cesta do pekel / So long / Prstoklad / Pomoz mi / Věnování / 
Hoří Notre Dame / Libeňská / Last Minute Man / Secret Song / Má vlast / 
Neříkej / Deštník / Svět naruby

13. – 15. 8. 2021, Krásný ztráty Live – Všetice
2. 9. 2021, Hradec Králové – Letní kino Širák
7. 9. 2021, Jihlava – DKO
8. 9. 2021, Ostrava – Klub Parník
14. 10. 2021, Brno – Metro Music Bar
17. 10. 2021, Plzeň – Měšťanská beseda
23. 10. 2021, Jablonec n. Nisou – Klub Na Rampě
3. 11. 2021, Říčany – KC Labuť
6. 11. 2021, Žďárky – KD
20. 11. 2021, Karlovy Vary – KD
16. 12. 2021, Litomyšl – Kotelna
Praha – Vánoční koncert (místo a datum budou upřesněny)

Michal Prokop & Framus Five
Mohlo by to bejt nebe…

Dlouho očekávané nové album naší rockové legendy

Po téměř deseti letech od vydání Sto roků na cestě je tu sestava třinácti 
nahrávek letos jubilujícího zpěváka, muzikanta, skladatele etc. Michala Prokopa. 
Dvanáct původních skladeb a jedna cover verze představují Prokopa a jeho 
kapelu Framus Five v klasické sestavě, doplněné mimořádnými hosty –  
a ve skvělé formě. Na podstatě z blues úspěšně vycházejícího elektrického 
písničkářství se logicky nic nemění. Princip jedinečně zpívaného, melodicky 
silného a pečlivě vybranými slovy opatřeného repertoáru je opět dán. Sedmkrát 
Michal Prokop sám, ale také Luboš Andršt, Jan Hrubý nebo Martin Němec do-
dali novou muziku, dostalo se i na dosud nevydaný odkaz Petra Skoumala. K již 
existujícím textům Pavla Šruta, Zdeňka Rytíře a Jiřího Žáčka přidali další Michal 
Bulíř, Tomáš Roreček, Milan Šašek, Martin Němec a Jan Lacina. Speciální prémií 
je pak Ježkův, Voskovcův a Werichův Svět naruby, připomínající osud cenzorsky 
smazané nahrávky z roku 1969 i trvalou platnost toho starého songu. Příjemné 
ohlasy amerického rocku, nejen houslemi prokázaná domácí východiska, pro-
myšleně střídmě využité klávesy, dechy a sbory. Důraz na civilní texty, účinné 
refrény a zapamatovatelné slogany. Osvědčená posluchačská funkčnost této 
muziky i přátelská pospolitost uvnitř kapely. Také proto se vznik alba dokázal 
vyrovnat s vážnou zdravotní indispozicí kytaristy Luboše Andršta, v jím  
nedokončených nahrávkách s úctou nahrazeného jednou Michalem Pavlíčkem 
a několikrát Pavlem Marcelem. CD a 2LP je graficky vyzdobeno studiem  
/3. dílna/, tedy Karlem Halounem a Luďkem Kubíkem. Zásadní vizuální koncept 
vychází ze snímků přírody jako nekonečně proměnlivého symbolu života. 
Nechybí komplet textů písniček, vložený list nabízí dokumentární fotky Framus 
Five. Vinylová verze (2x180g) navíc poskytuje unikátní kód ke stažení muziky 
ve formátu MP3 zdarma. Je to album sympaticky nesentimentální, aranžérsky 
barevné, potřebně energické. Album ukotvující Michala Prokopa  
v pozici nezaměnitelného českého rockera, věrného vlastnímu hudebnímu 
názoru i početným fanouškům.  Album po dlouhé době vydané Supraphonem, 
kde zpěvák před neuvěřitelnými třiapadesáti roky začínal.

SU6731-1
2LP / VYCHÁZÍ: 28. 5. 2021

SU6731-2
CD / VYCHÁZÍ: 28. 5. 2021

ROCK

MOHLO BY TO BEJT NEBE... TOUR

NATÁČENÍ KLIPU MÁ VLAST

foto © Ivan Prokop

foto © Ivan Prokop

https://lnk.to/MichalProkopMohloByToBejtNebeCj
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Patrik Hartl: Prvok, Šampón, Tečka a Karel
Martin Hofmann

SU6632-2
CD-MP3 / VYCHÁZÍ: 21. 5. 2021

MLUVENÉ SLOVO

Zkraťte si čekání na film poslechem audioknihy

První audiokniha Patrika Hartla! Literární předloha stejnojmenného filmu. 
Nahořklá groteska o čtyřech kamarádech, kteří se rozhodnou řešit svou krizi 
středního věku provokativní hrou. Při setkání na třídním srazu dvacet let po 
maturitě dojdou k závěru, že jejich životy jsou na hony vzdálené představám, 
které o nich měli na gymnáziu. A tak si společně vymyslí úkoly pro osvěžení 
dávné odvahy a svobodomyslnosti. Co je náročnější? Svléknout se na veřejnosti 
donaha, nebo říkat za všech okolností pravdu? Audiokniha obsahuje jako bonus 
doslov namluvený Patrikem Hartlem. CD je jediným zvukovým nosičem, na kte-
rém je vydána píseň k filmu nazvaná Dobrá zpráva autorů Romana Holého  
a Dana Bárty. Zpívají Vojtěch Dyk, Matěj Ruppert, Dan Bárta, Vladimir 518.

Nezkrácená verze / 7 hod. 13 min.

foto © Bontonfilm Studios s.r.o., © LOVE.FRAME s.r.o. foto © Bontonfilm Studios s.r.o., © LOVE.FRAME s.r.o. 

foto © Martin Kubica

https://lnk.to/PatrikHartlPrvokSamponTeckaKarelCj
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Jacques Rupnik: Střední Evropa je jako pták  
s očima vzadu / Václav Jílek, Miloslav König,  
Igor Orozovič, Karel Hvížďala

SU6637-2
CD-MP3 / VYCHÁZÍ: 21. 5. 2021

MLUVENÉ SLOVO

O rozpadu Rakousko-Uherska, o roli T. G. Masaryka, o paralelách  
Masaryk–Havel a o osmičkových letech v našich dějinách

Jacques Rupnik je v českém mediálním prostoru přítomný od roku 1989 –  
ale nepřímo zde byl přítomen už před sametovou revolucí. Nejen tím, že  
ve svém druhém domově, tedy ve Francii, o naší zemi psal, ale také proto,  
že se v Československu jeho texty i tehdy četly. Rupnik se narodil v Praze a žil 
zde do svých patnácti let, není proto při studiu pramenů omezen jazykovou 
bariérou, zároveň prostředí, o němž píše, důvěrně zná. Studia politologie na 
Sorbonně a na Harvardově univerzitě mu pak poskytla luxusní odborné zázemí, 
po listopadu pracoval dva roky jako poradce prezidenta Václava Havla. Nyní 
působí na prestižních vědeckých místech v Belgii, Francii a také v Praze. Kniha 
Střední Evropa je jako pták s očima vzadu, s podtitulem O české minulosti  
a přítomnosti (2018, nakladatelství Novela bohemica), je výborem Rupnikových 
poutavých textů, které doplňuje rozhovor s Karlem Hvížďalou. Všechny texty 
jsou psány kultivovaným jazykem a přitom – ač je jejich autor renomovaným 
vědcem – velice čtivě. Přibližně polovina jich byla přeložena z francouzštiny či 
angličtiny, tematicky se drží zmíněného podtitulu. Jejich rozčlenění do tří částí, 
nabízejících tři pohledy na naše dějiny, je vděčné. Jeho úvahy totiž vedou ke 
zpětnému probírání možná již zafixovaných představ o naší minulosti. S tím 
souvisí i na první pohled zvláštní titul knihy. Vysvětlení jeho významu najdeme 
v mottu od Jorgeho Luise Borgese: „A nezapomeňte na ptáka zvaného Goofus 
Bird, který létá pozpátku, protože mu nezáleží na tom, kam letí, ale odkud.“ Kni-
ha Střední Evropa je jako pták s očima vzadu získala ocenění Magnesia Litera 
v kategorii Publicistika a do podoby audioknihy ji soustředěně načetli na jaře 
2021 herci Václav Jílek, Miloslav König a Igor Orozovič. V závěru audioknihy  
je rozhovor Jacquese Rupnika s renomovaným publicistou Karlem Hvížďalou.

Nezkrácená verze / 6 hod. 52 min.

Léto s tebou 

SU6562-2
2CD / VYCHÁZÍ: 28. 5. 2021

POP

Největší české letní hity

Kompilace největších českých letních hitů od 60. let až po současnost.  
40 písniček od známých českých interpretů na téma léto a prázdniny. Výběr 
toho nejlepšího pro letní náladu. V naší pop-music vznikla řada nezapomenu-
telných písní plných slunce a pohody, které nám spolehlivě navodí atmosféru 
krásných slunných dnů.

CD1 Léto s tebou – Jiří Schelinger / Ahoj, léto – Hana Zagorová, Stanislav 
Hložek a Petr Kotvald / Léta prázdnin – Karel Gott / Léto je léto – Helena 
Vondráčková / Léto jak má být – Karel Zich / Bylo léto – Lilka Ročáková / 
Jó, třešně zrály – Waldemar Matuška / Letní láska – Roman Vojtek a Šárka 
Marková / Cikády – Petr Spálený / Léto – Iveta Bartošová / Windsurfing –  
Jiří Korn / Slunečné pobřeží – Věra Špinarová / Slunce – Olympic / Brzy 
bude ráno – Věra Martinová / Když je v Praze hic – Banjo Band Ivana  
Mládka / Jako Robinson – Kamelie / Mumuland – Petr Kotvald /  
Léto – Lucie Bílá / Léto 95 – Marek Ztracený / Léto mé – Václav Neckář
CD2 Léto jak má být – Karel Gott / A je tady léto – Helena Vondráčková /  
Robinson – Jiří Korn / Zůstaň tady léto – Hana Zagorová / Ven – Yvetta 
Simonová a Milan Chladil / Spím v obilí – Michal Tučný / Tam za vodou  
v rákosí – Waldemar Matuška a Eva Pilarová / Slunce, seno, jahody –  
Karel Černoch / Ideální počasí – Jitka Zelenková / Máme rádi jazz – Ondřej 
Gregor Brzobohatý a Vojtěch Dyk / Čas na prázdniny – Hana Hegerová / 
Desperado – Gipsy.cz / Pláže a slunce přejí milencům – Jiří Zmožek / Léto –  
Ilona Csáková / Poslední prázdniny – Petr Novák / Slunce a polední žár – 
Yvetta Simonová a Milan Chladil / Od zítřka máme dovolenou – Martha  
a Tena Elefteriadu / Léto – Rybičky 48 / Sluneční dům – Tam Tam  
Orchestra / Vstávej – Divokej Bill

https://lnk.to/RuzniInterpretiLetoSTebouCj
https://lnk.to/RupnikStredniEvropaJeJakoPtakSOcimaVzaduCj
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Bohuslav Martinů (1890–1959) – Kouzelné noci.  
Henri Duparc (1848–1933) – výběr písní (L’invitation au voyage,  
La vie antérieure, Chanson triste, Phidylé). Maurice Ravel (1875–1937) –  
Pět řeckých lidových písní (Cinq Mélodies populaires grecques),  
Shéhérazade. Karol Szymanowski (1882–1937) – Pentezilea

Kateřina Kněžíková – soprán, Janáčkova filharmonie Ostrava,  
dirigent Robert Jindra

Kateřina Kněžíková – Phidylé

SU4296-2
CD / VYCHÁZÍ: 28. 5. 2021

VÁŽNÁ HUDBA

Bedřich Smetana – Vyšehrad, Vltava, Šárka (3 symfonické básně z cyklu  
Má vlast). Antonín Dvořák – Suita A dur „Americká“ op. 98. Largo  
ze Symfonie č. 9 „Z Nového světa“. Josef Suk – Letní dojmy op. 22b.  
Úpravy pro harfu – Jana Boušková

Jana Boušková – harfa

Jana Boušková – Má vlast / Smetana, Dvořák, Suk

SU4292-2
CD / VYCHÁZÍ: 14. 5. 2021

VÁŽNÁ HUDBA

Osobní vyznání Jany Bouškové své zemi a hudbě, která z ní vzešla...

Jméno Jany Bouškové patří k nejvýraznějším v současném harfovém světě. 
Není divu: získaná ocenění (vítězství v USA International Harp Competition ad.), 
světová pódia i jména spoluhráčů, se kterými se na nich setkala (Rostropovič, 
Vengerov, Bashmet, Tetzlaff ad.) i hudební a pedagogické posty, kterých dosáh-
la (sóloharfistka České filharmonie, profesorka na londýnské Royal College  
of Music a Royal Conservatory v Bruselu) - to je jen nejstručnější výčet úspě-
chů, které podtrhují její renomé ve světě. Jana Boušková však nikdy nezapo-
mněla, kde jsou její kořeny a z jaké hudební tradice vyrůstá její vlastní umění 
a cítění. Nová nahrávka symbolicky pojmenovaná Má vlast má v její rozsáhlé 
diskografii výjimečné místo. Svým nejslavnějším krajanům mezi skladateli 
vzdala čest, když jejich „erbovní“ skladby upravila pro harfu. Má vlast je její 
nejosobnější vyznání lásky ke své zemi a největším osobnostem, které utvářely 
její hudební krajinu. Smetana, Dvořák i Suk učinili českou hudbu světovou –  
a Jana Boušková ji znovu ve světě rozeznívá.

Písně fin de siècle – svět blízký srdci Kateřiny Kněžíkové

Lyricko-koloraturní soprán Kateřiny Kněžíkové už potěšil posluchače mnoha 
světových hudebních metropolí jak v opeře, tak na koncertech, mj. ve společ-
nosti BBC SO, Bamberger Symphoniker, Cameraty Salzburg, České filharmonie, 
DSO Berlin či Mahler Chamber Orchestra a s dirigenty jako J. Bělohlávek,  
S. Baudo, M. Honeck, J. Hrůša, T. Netopil nebo R. Ticciati. K jejím dosavadním 
vrcholům patří pozvání do titulní role Janáčkovy Káti Kabanové v Glynde-
bourne. Svůj supraphonský sólový debut sopranistka sestavila z okouzlujících 
písní fin de siècle, „...z písní, které jsou mému srdci a hlasu obzvlášť blízké; 
všechny jsou z přelomu 19. a 20. století, s nádechem impresionismu.“ Na 
začátku stály Kouzelné noci, jež Martinů komponoval na verše čínské poesie. 
Objevem pro mnohé budou písně Henriho Duparca. Prostou a zbožnou venko-
vanku Phidylé, hrdinku jedné z nich, si sólistka vybrala pro název celého alba. 
Exotika, spojení s přírodou a s vlastní intuicí vyzařuje ze všech písní. Janáčkova 
filharmonie Ostrava s dirigentem Robertem Jindrou na nahrávce vytváří nád-
herně barevné plátno pro zlatou linku sopránu Kateřiny Kněžíkové.

https://lnk.to/KaterinaKnezikovaPhidyleCj
https://lnk.to/JanaBouskovaSmetanaDvorakSukCj
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Nanday
Rovně!

Debutové album nadějné rockové party! 

Nanday jsou pořádnou rockovou partou, která zná pouze slova teď a tady. Čtve-
řice se poprvé sešla v roce 2019. Hudebníci propojili naplno své hudební zkuše-
nosti v roce 2020. Nanday tvrdí: „Nesourodost našeho hudebního backgroundu 
jsme přetavili v přednost podobně jako sadař, co vypálil veškerou svou úrodu  
v jeden krásný destilát. Takový ten, co ti sroluje ponožky, vyčistí střeva, zlikvidu-
je játra, udobří sousedy a manželku odstěhuje na týden k mamince.“ Debutové 
album Rovně! je návratem ke všemu, co měli Nanday rádi za mladých let, když 
hráli se svými kapelami rock, metal nebo hardcore, ale třeba i moderní jazz. 
Jen k tomu přidávají léta života, novou chuť a nadšení z lidského a muzikant-
ského propojení. Nadějnou novinku české rockové scény lze charakterizovat 
rozmanitostí podobnou jak tvrdým českým legendám jako například Krucipüsk, 
tak i lyrikou příznačnou skupinám Lucie nebo Wanastovi Wjecy. Stejně tak 
můžete slyšet vlivy grungeových rockových kapel z 90. let nebo původní kořeny 
rokenrolu. Dvanáct českých autorských písní vás rozhodně nebude nudit!

ROCK

NM001
CD / V DISTRIBUCI OD 28. 5. 2021

Schola Gregoriana Pragensis, Corina Marti
Septem dies (CD)

Hudba znějící na pražské univerzitě podle pramenů z poloviny 15. století. Kniha 
s CD jako artefakt, který má své místo v knihovně každého muzikologa  
i milovníka středověké hudby.

Jan Vodňanský / Jubileum (CD)

K nedožitým osmdesátým narozeninám textaře, básníka, zpěváka, herce  
a autora svérázných proslovů vychází výběr z představení, konaných na jeho 
počest v roce 2006 a 2016 v Činoherním klubu.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

Nesmíš / Atomová dívka / Vina / Lítám / Brány / Žár / Nebudu vám lhát / 
Sen / A ty to víš / Kapka vína / Dusno / Dost!!! 

https://lnk.to/NandayRovneCj
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