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ABBA AMADOU 
& MARIJAM

BRYAN ADAMS

BECK BLACK SABBATHARCADE FIRE

THE ALBUM
LA CONFUSION

ULTIMATE

COLORS THE ENDFUNERAL
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Páté album švédské Abby vyšlo v roce 
1977 a stalo se jedním ze základních 
alb europopu. Jeho základem byl  
„minimuzikál“ The Girl With The Golden 
Hair s hymnickou písní Thank You For 
The Music. Se třemi dalšími hity (Eagle, 
The Name Of Game a Take A Chance 
On Me) se The Album stalo evropskou 
odpovědí na tehdy úspěšné americké 
filmové muzikály Horečka sobotní noci 
a Pomáda. 

Osmé album legendy world music. 
Slepecká dvojice pochází z Mali a 
bývá považována za nejvýznamnější 
představitele soudobého afrického 
blues, které je syntézou různorodých 
afro-arabských hudebních stylů 
s prvky elektrifikovaného rocku. 

Nová kompilace nejlepších nahrávek 
kanadského rockera, rozšířená o dvě 
nové skladby, je průřezem jeho více 
než třicetileté kariéry. Adams je mistr 
řízného rocku a vášnivých balad, které 
zvláště v devadesátých letech okupo-
valy žebříčky světových hitparád. 

Alba kalifornského kytaristy a zpěváka 
Becka Hansena jsou typická autorovým 
oscilováním mezi různými hudebními 
žánry a někdy i neobvyklou formou 
písní. Jeho novinka Colors je podle 
některých „hudba, která se snaží říct 
tři různé věci v jedné skladbě“, podle 
jiných „ani retro, ani moderna“. 
V každém případě je na desce, která 
vznikala celé čtyři roky, znát inspirace 
nejexperimentálnějšími výboji Beatles.  

Závěrečným LP v bohaté hudební 
historii Black Sabbath je třídeskový vinyl 
The End, jenž je záznamem koncertu 
skupiny v rodném Birminghamu. 
Dokonale sestavená přehlídka nej-
větších hitů skoro padesátileté kariéry 
mistrů metalu. 

Jeden z nejobdivovanějších debutů 
nultých let se dostal dokonce do 
publikace 1001 alb, které musíte slyšet, 
než umřete. Kanadská experimentální 
kapela přišla s neobvyklou konstrukcí 
písní a s instrumentací, v níž se objevují 
pro běžný rock netypické nástroje.  
Místy se, podobně jako třeba 
Radiohead, úplně vymykají běžným 
představám o rockové hudbě. 
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BLUE EFFECT DIVOKEJ BILLDAVID BOWIE

EAGLES FRANKIE GOES 
TO HOLLYWOOD

BOB DYLAN

MEDITACE TSUNAMIA NEW CAREER 
IN A NEW TOWN

THEIR GREATEST HITS, 
VOL.1 & 2 WELCOME TO THE 

PLEASURE DOME

DESIRE
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Debut skupiny Blue Effect z roku 1970 
spojil dohromady  pět z nejlepších 
českých rockových muzikantů 
šedesátých let v čele s kytaristou 
Radimem Hladíkem a zpěvákem 
Vladimírem Mišíkem.  Album bylo 
rozděleno na českou a anglickou 
stranu, současná remasterovaná 
verze obsahuje sedm bonusů, mezi 
nimi i klasický hit Slunečný hrob. 

Aktuální album populární rockové 
skupiny pokračuje v tradici keltského 
rocku, prolínajícího se s typickým 
českým písničkářstvím. Pestrá kolekce 
obsahuje z rádií známé hity 
Dobrý časy, Tsunami a Kořala. 

Výběr toho nejlepšího ze střední etapy 
tvorby jedné z nejinspirativnějších 
osobností rockové hudby, v níž se 
pokoušel nalézt nové přístupy k rockové 
hudbě. Pokrývá léta 1977-1982, kdy 
Bowie koketoval s diskotékovou hudbou 
a hlavně elektronickou hudbou. 

V roce 2011 bylo oznámeno, že první 
díl kompilace největších hitů kalifornské 
skupiny The Eagles se prodal v nákladu 
29 milionů kusů v USA a víc než 42 
milionů kusů ve světě, což jej činí druhou 
nejprodávanější americkou deskou 
všech dob.  Druhý díl vyšel o šest let 
později a obsahoval nejslavnější hit 
kapely Hotel California. 

Slavná deska anglické skupiny z roku 
1984 změnila na řadu let chápání 
populární hudby. Charismatické dílo 
producenta Trevora Horna překypovalo 
nápady a hravostí a odstartovalo éru 
dlouhých tanečních remixů. 

V rámci reedice všech Dylanových alb 
na vinylu vychází i album Desire 
z ledna roku 1975. I na Dylanovy 
náročné poměry výjimečně dobré 
album, na němž je doprovázen 
muzikanty, kteří s ním hráli v Rolling 
Thunder Revue,  je většinou postaveno 
na epických příbězích, vycházejících 
z textařské tradice amerického folku 
a country. Jedna z hudebně 
nejpestřejších desek Dylanovy kariéry.
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LIAM 
GALLAGHER

DHANI 
HARRISON

GREEN DAY

BILLY IDOL INXSHOLLYWOOD
UNDEAD

AS YOU WERE IN /// PARALLEL
REVOLUTION RADIO

REBEL YELL KICK
FIVE
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Do roku 2009 sólový zpěvák klasické 
britpopové skupiny Oasis se letos  
zmohl na své zatím nejlepší sólové 
album. Kultivovaný brit-pop s retro 
inspirací šedesátých let je považován 
za nejlepší, co Liam Gallagher 
za posledních deset let natočil. 

Devětatřicetiletý syn George Harrisona 
pokračuje v díle svého otce. Skládá 
neobvyklé písně, v nichž se anglická 
rocková hudba decentně snoubí 
s orientálními vlivy. 

Základní dílo amerického 
pop-punku vyšlo v roce 2016 
a přineslo tři významné rádiové hity. 
Reaguje na některé americké sociální 
jevy, které se pozvolna dostávají 
i k nám - myšlenková prázdnota 
sociálních sítí, školní násilí, osamělost 
člověka uprostřed komunikačních 
technologií atd. 

Zdaleka nejlepší album anglického 
rockového bouřliváka je mixem pop 
punku a anglické novoromantické 
hudby. Obsahuje brilantně produkova-
nou proslulou „vypalovačku“ Rebel Yell 
a dramatické skladby Eyes Without 
a Face nebo Flesh For Fantasy. 
I když album vzniklo v roce 1983, 
zní aktuálně dodnes. 

Album Kick je v rámci vinylové reedice 
většiny titulů australské kapely 
považováno za tzv. MTV record, tj. 
patří mezi desky, k jejichž popularitě 
výrazně přispěly videoklipy, vysílané 
na hudební televizi MTV.  Deska 
obsahovala neuvěřitelných pět hitů, 
které se hrají dodnes. Energický rock 
je ještě umocněn charismatickým 
projevem Michaela Hutchence. 

Řízný americký rap-rockový soubor 
vydal od roku 2008 pět komerčně 
úspěšných alb. Páté album 
z podzimu 2017, příznačně nazvané 
Five, udělalo z kapely nejobdivovanější 
soubor rockové a metalové fúze 
od dob Korn. Špičkový rap-metal. 
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ELTON JOHN KABÁTJUDAS PRIEST

LANA DEL REY LINKIN PARKMARTA 
KUBIŠOVÁ

DIAMONDS ČERT NA KOZE JELPAINKILLER

LUST FOR LIFE MINUTES TO MIDNIGHT
SONGY A BALADY
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Diamonds je nejnovější, tj. letošní  
kompilace Eltonových největších hitů. 
Dvoualbová verze obsahuje 21 
nejznámějších písní, mezi nimiž nechybí 
famózně zazpívaný duet Don´t Let The 
Sun Go Down On Me s Georgem 
Michaelem a na deskách málo 
dostupný pop gospel Are You Ready 
For Love ve stylu Philly Soundu. 

S odstupem času je zřetelně znát, že 
nejpopulárnější česká skupina dosáhla 
v roce 1997 na albu Čert na koze jel 
jednoho z nejvyšších vrcholů své tvorby. 
Dokázala spojit řízný rock se společen-
sko-kritickými, utopickými a osobními 
tématy, aniž při tom ztratila svůj typicky 
český smysl pro humor. 

Jeden z vrcholů tvorby Judas Priest 
vyšel na podzim roku 1990 a okamžitě 
se stal klasikou britského heavy metalu. 
Album mělo vzdor svému názvu jakýsi 
bojový charakter, v němž se tvrdý zvuk 
kapely výtečně snášel s ostrým, až 
laserovým hlasem zpěváka Roba 
Halforda. Painkiller byl poslední deskou, 
na níž ještě Halford vystupoval. Po jejím 
natočení se s kapelou rozešel skoro na 
deset let. 

Pod jménem Lana del Rey se skrývá 
Američanka Lizzy Grant, specializovaná 
na stylizovanou éterickou a roman-
tickou hudbu, v níž je přítomno cosi 
tajemného. Letošní titul Lust For Life je 
její pátou deskou. 

Jedno z nejzdařilejších alb Linkin Park 
vyšlo v roce 2007 a ve světě se ho 
prodalo 20 milionů nosičů. Obsahuje 
klasické skladby Bleed It Out, Leave Out 
All The Rest a několik skladeb s ekolo-
gickou tématikou.  Jedna ze základních 
desek nultých let, klasický příklad fúze 
rocku, elektronické hudby a hip-hopu.

Legendární a stále populární album 
vychází při příležitosti definitivního 
ukončení pěvecké kariéry Marty Kubi-
šové. Deska obsahuje kromě Modlitby 
pro Martu řadu dalších písní, které 
jsou považovány za české evergreeny 
- Proudy, Všechny bolesti utiší láska, 
Magdalena, Dobrodružství s bohem 
Panem a další. Nejkrásnější možná 
vůně šedesátých let, plná neopakova-
telné naděje a optimismu. 
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VLADIMÍR MIŠÍKMETALLICA

JAN P. MUCHOW NINE INCH NAILSMOTÖRHEAD

VLADIMÍR MIŠÍK (JUBILEJNÍ EDICE)MASTER OF PUPPETS

THE ANTAGONIST THE DOWNWARD SPIRALUNDER CÖVER
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Král horror-shock rocku se letos dostal 
posedmé za sebou hned po vydání 
alba přímo do amerického LP žebříčku. 
Jeho hudba se pohybuje mezi gotickým 
rockem a industriálním metalem. 
V produkci multiinstrumentalisty Tylora 
Batese natočil své desáté album plné 
mytických a astrologických odkazů, 
vztahujících se k černé i bílé magii. 

Jednohubky, Proč ta růže uvadá, 
Stříhali dohola malého chlapečka, 
Obelisk. Víc říkat netřeba. Reedice 
slavného Mišíkova sólového debutu 
z roku 1976 je kolekcí deseti písní, 
které tvoří jeden ze základních kamenů 
českého rocku. Krásné texty, skvělá 
doprovodná kapela a přesvědčivý, 
tehdy devětadvacetiletý zpěvák.

Remasterovaná verze v pořadí třetí 
a zároveň první platinová deska klasiků 
amerického metalu z roku 1986. Do 
letošního roku se jí prodalo 10 milionů 
kusů a skladby jako Battery, Master Of 
Puppets nebo Disposable Heroes se 
dostaly do zlatého fondu světového 
thrash metalu. Poslední deska s 
basistou Cliffem Burtonem, který brzy 
po vydání alba tragicky zahynul při 
autobusové nehodě.  

Pozoruhodná kolekce nahrávek, na níž 
se producent a skladatel Jan P. Muchow 
představuje jako autor filmové hudby.  
Dvacet z různých filmů sesbíraných 
kompozic je sestaveno do harmonického 
celku, který volně prochází různými styly 
- od vyššího populáru po soudobou 
novoromantickou klasiku. Album, které 
lze bez nadsázky srovnat s podobnými 
snímky, vycházejícími z hollywoodské 
produkce.

Flexibilní skupina  pod vedením Trenta 
Reznora otevřela v roce 1994 svým 
druhým album The Downward Spiral 
široké veřejnosti svět industriální hudby.  
Směs metalu, elektronického impresio-
nismu a techna líčí „stavy deprese bez 
antidepresiv“. Je v nich bezvýchodnost, 
beznaděj, odlidštěnost společnosti 
a svět násilí, zachycený v těžko rozklíčo-
vatelných metaforách. Ve své kategorii 
základní a nepřekonatelná deska. 

Šéf anglické punkmetalové legendy 
Lemmy je sice už dva roky mrtev, 
ale na trhu se objevila jeho nová deska. 
Má lehce sentimentálního ducha - 
obsahuje Lemmyho verze skladeb 
spřátelených a blízkých skupin. Kromě 
LP verze existuje ještě LP/CD verze. 
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GARY NUMAN PINK FLOYD

PINK FLOYD

ALAN PARSONS

ROBERT PLANT

SAVAGE (SONGS FROM A BROKEN WORLD) A COLLECTION OF 
GREAT DANCE SONGS

DELICATE SOUND 
OF THUNDER

I ROBOT

CARRY FIRE
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Jeden z nejneočekávanějších comebac-
ků roku 2015:  král elektropopu ze 70. let 
se vrátil s přesvědčivým koncipovaným 
albem o setkání evropské a východní 
kultury v postapokalyptickém světě, 
zničeném globálním oteplováním. 

Ironicky pojmenovaná kompilace šesti 
skladeb z prostředního období klasiků art 
rocku vyšla v roce 1981. Dvě kompozice 
jsou speciálně editovány a slavná píseň 
Money dokonce nahrána v jiné verzi, než 
na řadovém albu. Ve své době to byl 
nepochopitelný výběr, ale z dnešního 
pohledu soubor skladeb do sebe dobře 
zapadá a výstižně navozuje atmosféru, 
která zachycuje tvorbu Pink Floyd upro-
střed sedmdesátých let 20. století.   

První rockové album, které bylo přehráno 
v kosmu. Delicate Sound Of Thunder 
je vrcholné art rockové dílo Pink Floyd, 
vydané v roce 1988. Představuje Pink 
Floyd jako koncertní kapelu, schopnou 
složit ze skladeb alba Momentary Lapse 
Of Reason a několika nejlepších songů 
z předchozích desek  jedno z nejlepších 
živých alb všech dob. Bylo natočeno při 
vystoupení v Nassau Colisseum v Atlantě 
v listopadu 1987.

Alan Parsons je mistrem konceptuál-
ních alb, zhudebňujících různé literární 
a výtvarné podněty. I Robot je jeho 
druhé album, inspirované stejnojmen-
ným sci-fi románem Isaaka Asimova. 
Parsonsovy kompozice jsou vzdáleně 
inspirovány hudbou Pink Floyd, 
využívají různých vokalistů nebo jsou 
jako v případě této desky často jen 
instrumentální. Deska z roku 1977 
obsahuje i Parsonsův velký britský 
hit I Wouldn´t Want to Be Like You. 

Zpěvák legendárních Led Zeppelin 
v originálním mixu rocku, blues a prvků 
world music. Zralé dílo z podzimu 2017 
představuje Planta v nebývale křehké 
podobě. Podle některých názorů je to 
až folková deska.  V každém případě je 
Carry Fire schopno posluchače pozvol-
na, až hypnoticky  vtáhnout do svého 
postmoderního světa.  

Letošní pocta velkému interpretovi 
čtyřicátých a padesátých let 
v provedení šestačtyřicetiletého 
harlemského jazzového zpěváka 
vzbudila různorodé reakce, které 
se shodují na tom, že přesně taková 
deska na trhu chyběla. 
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SUZI QUATRO R.E.M.

ROLLING STONES

CHRIS REA

SEAL SAM SMITH

LEGEND: THE BEST OF AUTOMATIC FOR THE 
PEOPLE

THEIR SATANIC 
MAJESTIES REQUEST

ROAD SONGS FOR LOVERS

STANDARDS THE THRILL OF IT ALL
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Slavná americká rockerka ze sedmde-
sátých let a její nejslavnější hity Can The 
Can, Devil Gate Drive nebo Stumblin´ In. 
Příjemná vzpomínka na éru rockového 
písničkářství  a bujarého glam-rocku. 

Album z vrcholného období slavné 
kytarové čtveřice obsahovalo šest 
úspěšných singlů, mezi nimiž je titulní 
píseň k Formanovu filmu Muž na Měsíci 
a legendární balada Everybody Hurts, 
z níž se stal rockový evergreen, který 
existuje v několika desítkách verzí z 
celého světa. 

Nejnovější deska renomovaného
a v Česku oblíbeného anglického 
písničkáře potvrzuje, že ani po šedesát-
ce neztratil nic ze své skladatelské 
a muzikantské invence. Po období 
velkých konceptů a experimentů 
s blues přišel návrat k původnímu 
jakoby vypravěčskému civilnímu stylu.  
Album jako šité na středoevropský 
vkus.

Úžasný soulový hlas z devadesátých 
a nultých let se tentokrát vydal neob-
vyklou cestou - adaptoval do svého 
kultivovaného stylu klasické standardy 
třicátých až padesátých let. Další deska 
z trendu oživování klasických standar-
dů, který odstartovali Rod Stewart 
a Paul McCartney.  

Výjimečný pěvecký talent, teprve pět-
advacetiletá hvězda britského bílého 
soulu. Mistr dokonalého falzetu udělal  
ze svého druhého alba jeden z největ-
ších popových bestsellerů roku 2017.

Podle některých nejhorší, podle ně-
kterých nejpodivnější nebo dokonce 
nejodvážnější deska Rolling Stones 
byla odpovědí na beatlesovského Sgt. 
Peppera. Psychedelická hudba se úpl-
ně odpoutala od původních bluesových 
kořenů kapely a experimentovala 
s různými zvukovými fantaziemi, sci-fi 
tématikou, magií a hudebními popisy 
drogových stavů. Kdyby takhle vypada-
ly nejhorší desky všech kapel... 

Warner Music

Universal Music

Universal Music

Warner Music

Universal Music Universal Music



STEVE MILLER 
BAND

HELENA
VONDRÁČKOVÁ

HELENA
VONDRÁČKOVÁ

TATA BOJS

WHITESNAKE STEVIE WONDER

ULTIMATE HITS ZLATÁ HELENA

PLATINOVÁ HELENA

FUTURETRO

1987 SONGS IN THE KEY OF LIFE
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Americký bluesman, blues-rocker 
a v poslední fázi i jazzman má na svém 
kontě řadu velkých hitů jako The Joker, 
Space Cowboy nebo Fly Like An Eagle. 
Všechny najdeme na této kompilaci. 

2LP edice úspěšné kompilace, poprvé 
vydané v roce 1999. Dvacet nejslavněj-
ších písní Heleny Vondráčkové je na ní 
seřazeno neobvyklým  „zpětným“ způ-
sobem - od nejnovější písně (Já půjdu 
dál) po nejstarší (Červená řeka).

Další 2LP kompilace je pokračováním 
koncepce desky Zlatá Helena z roku 
2002. Byla sestavena stejným „zpět-
ným“ způsobem  jako Zlatá Helena 
- od nejnovější písně Sundej kravatu 
po jeden z jejích nejstarších hitů Pátá. 
Najdeme na něm i její největší polis-
topadový hit Dlouhá noc a dokonce 
nahrávku Bulhaři od skupiny J.A.R., 
v níž účinkovala jako host. 

Český zázrak roku 2000, album, které 
na naše poměry neobvyklým způso-
bem vydestilovalo z řady hudebních 
podnětů od klasiky přes pop-rock až 
k drum´n´bassové elektronické hudbě, 
svérázný a nenapodobitelný mix. První 
deska Tata Bojs u velké firmy se stala 
jedním z úhelných kamenů  moderního 
českého rocku nultých let. 

Nejúspěšnější deska anglického hard 
rockového souboru letos slaví 30 let 
od svého vydání. Jedno ze základních 
alb britského rocku osmdesátých let 
obsahovalo dva hity Is This Love a Here 
I Go Again, které díky svému elegant-
nímu zvuku inspirovaly tehdejší kritiku 
úvahám o fúzi hard rocku s popem. 

Songs In The Key Of Life bylo jedním 
z největších bestsellerů roku 1976. 
Geniální muzikant na ní vytvořil pes-
trobarevou tapetu angloamerického 
popu, v němž se prolínají černé a bílé 
hudební styly s pop jazzem. Skladby 
Isn´t She Lovely, Sir Duke nebo často 
samplovaná Pastime Paradise se staly 
inspiracemi pro další vývoj bílého soulu, 
diskotékové hudby a jazzu. V roce 2003 
bylo časopisem Rolling Stone vyhláše-
no 57. nejlepším albem všech dob. 
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První album bez nedávno zemřelého 
baskytaristy Chrise Squirea. Záznam 
skladeb z koncertního turné z února 
roku 2017 představuje kapelu s novým 
zpěvákem Jonem Davisonem.  
Za klávesami místo Ricka Wakemana 
byl tentokrát Geoff Downes. Obsahuje 
především verze skladeb z alb Drama 
(1980) a Tales From Topographic 
Ocean (1983)

Kolekce oblíbených Žbirkových písní, 
nahraná v roce 2011 s orchestrem 
Cappela Istropolitana. Obsahuje skoro 
všechny jeho největší hity z osmdesá-
tých a devadesátých let v zajímavých  
adaptacích za doprovodu symfo-
nického orchestru. Pozoruhodná je 
především úprava skladby Jesenná 
láska, která se v této podobě po víc než 
dvaceti letech od svého vzniku stala 
rozhlasovým hitem. 

Jedné srpnové noci roku 1976 vychrlil 
kanadský písničkář Neil Young ve studiu 
v jednom zátahu deset písní, které měly 
tvořit jeho nové album. S výsledkem 
nebyl spokojen a některé písně později 
přepracoval na jiných deskách. Po jed-
načtyřiceti letech se rozhodl tehdejší 
nahrávky vydat jako celek v původních 
verzích. Výsledkem je perfektní obraz 
hudební post-hippie atmosféry polovi-
ny sedmdesátých let.  

Nezapomenutelný pražský koncert 
klasika filmové hudby, realizovaný 
s dvaasedmdesátičlenným orchestrem. 
Na repertoáru byla témata 
z nejznámějších Zimmerových 
soundtracků včetně Lvího krále, Pirátů 
z Karibiku a Temného rytíře. 
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