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Už počtrnácté vyhlásila hudební redakce Radia Proglas anketu Album roku. K hlasování jsme
jako každý rok vyzvali spřízněné publicisty, hudebníky, vydavatele, promotéry a další osobnosti.
Celkem se v letošním roce hlasování zúčastnilo 70 respondentů.

Každý z nich mohl hlasovat pro libovolný počet alb bez ohledu na žánry a také na rok vzniku.
Albem roku (tedy albem, které nejvíc poslouchal a které jej nejvíc oslovilo) může totiž pro
někoho být i nahrávka stará několik let.

Vítězem ankety Album roku 2013 se stal Jiří Smrž s titulem Kořeny. O pouhý jeden bod za
ním skončila zpěvačka a houslistka
Jitka Šuranská
s albem úprav moravských lidových písní
Nězachoď slunečko
. Na třetí příčce se umístili
Bratři Orffové
s albem
Šero
, před několika dny oceněným cenou Apollo. Všichni tři zmínění interpreti mimochodem vydali
nové album po osmi letech (u Šuranské počítáme osm let po úspěšném společném CD s Jiřím
Plockem Písňobraní).

Zajímavé je také umístění Lenky Dusilové, která s albem Baromantika v naší anketě boduje v
první desítce již třetí rok po sobě.

Nejlepší česká a slovenská alba podle ankety Proglasu Album roku 2013
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Jiří Smrž: Kořeny (Galén)
Jitka Šuranská: Nězachoď slunečko (Indies Happy Trails)
Bratři Orffové: Šero (Quazi Delict Records)
Marta Töpferová & Tomáš Liška: Milokraj (Animal Music)
Lenka Dusilová: Baromantika (100Promotion)
Ivo Cicvárek: Velký svět (vlastní náklad)
Jana Kirschner: Moruša: biela (Slnko Records)
Listolet: Malý kluk (Indies Scope)
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9. Minnesengři: Bílé místo (Galén)
10. Luboš Soukup: Through The Mirror (Animal Music)

Hodinový pořad s písněmi ze všech výše uvedených alb si můžete poslechnout v audioarchivu
Proglasu
.

Hodinový profil vítěze ankety Jiřího Smrže (včetně několika ukázek z oceněného alba Kořeny)
uvedeme v rámci týdeníku Slyšte, lidé! v sobotu 22. února od 19.15 a v repríze 25. února v
16.55. Rozhovor s Jiřím Smržem v pořadu Jak se vám líbí chystáme na 25. března (od 19.15).
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