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Technologie povrchových úprav
Gema, DeVilbiss, Ransburg, Binks

realizace projektů na klíč
pro aplikace práškových plastů,
mokrých barev, lepidel aj.

Plánická 1241/36, 153 00 Praha 5, Ceská republika

REKLAMA
PROPAGAČNÍ 
GRAFIKA
FIREMNÍ IDENTITA
LOGO
SAZBA A ZLOM 
TISKOVIN
VIZITKY
KATALOGY
LETÁKY
INZERÁTY
WEB DESIGN

Mokropeská 703
252 28 Černošice
tel.: 602 613 731
grafir@grafir.cz
www.grafir.cz

VSTUPENKY
Vstupenky na jednotlivé koncerty je možno zakoupit od 1.5. 
2013 v předprodeji v Clubu Kino, ul. Fügnerova 263, 252 28 
Černošice.
Permanentní vstupenka v ceně 400,- Kč pla� na všechny kon-
certy od středy 22.5. do soboty 25.5. a zároveň jako sleva ve 
výši 50,- Kč na koncert Poogie Bell Band v neděli 26.5.

Jazz k vínu?
Víno k Jazzu!

Obchod a distribuce: Vrážská 73 Praha 5 Radotín

Vinný Bar: Zámecké sklepení  Dobřichovice „U Karolíny“
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Letos jsme pro vás opět připravili hvězdnou mezikon�nen-
tální show, která se tak jako loňské ročníky bude rozpros�-
rat nejenom napříč celým jazzovým vesmírem, ale i napříč 
samotným městem Černošice, které se tak na jeden týden 
stane jazzovou metropolí v tom nejlepším slova smyslu. Ven-
kovní Open Air produkcí počínaje, přes „gastro jazz“ v černo-
šických restauracích, až po finále, které se bude po tři hlavní
fes�valové večery odehrávat v
Clubu Kino, si budete moci do sy-
tos� užít hudební žánrovou pest-
rost od klasického jazzu až třeba 
po blues, nebo ethno music.

Celý fes�val startuje ve středu
22.5. ve vybraných místních re-
stauracích. U Mlynáře a Libuše v 
Mokropsech si můžete od 19-�
hodin poslechnout Trio Jakuba Ur-
bana, v Bolletě též od 19-� hodin
zahraje světoběžník Bobby Houda, 
na Vráži od 20-� hodin v sále re-
staurace Pod Lípou černošická le-
genda Ad Hoc Milana Čejky a večer 
v Clubu Kino od 19-� hodin vy-
stoupí dětský pěvecký sbor Mi-
fun, progresivní dívčí trio Tritonus 
Priest a sólisté z pop oddělení 
pražské konzervatoře pod vede-
ním Jiřího Polívky. Večer uzavře 
vokální kvintet „Šestet“.

Open Air produkce na pro-
stranství centra Vráž ve spojení 
s téměř letním počasím je vy-
hledávaným místem nejenom 
milovníků dobré hudby, ale i ná-
hodných návštěvníků, kteří tak často spojí všední nákupy s 
nevšedním hudebním bonusem. Tím bude ve čtvrtek 23.5. 
od 16-� hodin Dech Band a Black Notes ZUŠ Černošce, 
po nich pak Old Fashion Trio v čele s Darjou Kuncovou. Pá-
teční odpoledne 24.5. zpříjemní svým vystoupením na Open 
Air scéně Petra Vlková Trio, sobotní odpoledne 25.5. od 15-�
hodin bude již tradičně patřit klasickému street Dixie Road 
bandu.

Fes�val, který si neklade za cíl pouze mapovat kla-
sickou jazzovou scénu, ale také objevovat neotře-
lý zvuk a vedle již etablovaných interpretů dát prostor 
i novým, především mladým talentům a projektům, 
dá letos opět prostor nejenom černošickému hudební-
mu podhoubí kolem ZUŠ Černošice, ale i tělesu, které 
působí na ZUŠ Biskupská. Je jím Big Band Biskupská, kte-
rý spolu s pěveckým sborem Arie�a ze Žirovnice tvoří té-
měř šedesá�členné hudební těleso. To se v plné parádě
představí na dvou samostatných koncertech v Clubu Kino 
ve čtvrtek 23.5. od 10-� a 11-� hodin pro školy. Ve-
čer pak též v Clubu Kino od 19-� hodin ještě doplněno 
o sólisty Tomáše Savku a Mar�nou Talpovou slibuje skutečně
nevídaný hudební zážitek v rozměru, který Club Kino nepa-
matuje.

Pátek večer v Clubu Kino je prvním z hlavních fes�va-
lových večerů. Tradičně jej v 19 hodin odstartuje vel-
ký big band, kterým je tentokrát Avion Swing Band 
ze Zlína. Hned po něm vystoupí Steve Walsh Band (USA) v 
čele s kytaristou, skladatelem a producentem Steve Wal-
shem, který je spoluhráčem např. Norah Jones, nebo Vik-
tora Krausse, produkoval alba skupiny Erasure, ale třeba 
i českých kapel Druhá tráva, nebo November 2nd. Steve 
Walsh je v neposlední řadě také absolventem Berklee Col-
lege of Music, což samo o sobě je záruka té nejvyšší kvality. 
Z USA do Čech se po mnoha letech vrací Marta Töpferová, 
jež si za velkou louží vydobyla též renomé té nejvyšší úrovně. 
Ve spojení s Tomášem Liškou vznikl nový projekt „Milokraj“, 

který rozhodně stojí za to slyšet. Páteční večer pak uzavře 
česká bluesová legenda, virtuózní kytarista Luboš Andršt se 
svým Blues Bandem.

Sobotní dopoledne bývají po páteční noci trochu ospalejší. 
To však vůbec nebrání tomu, navš�vit kolem desáté hodiny
zahrádku restaurace Bolleta a prožít tak spolu s Mar�nou Tal-

povou, její kapelou a míchanými 
vajíčky neopakovatelnou atmo-
sféru jazzové snídaně. Minulý 
rok byl ve znamení pruhovaných 
triček, tak uvidíme, kolik se jich 
sejde letos.

Sobota večer, to je již druhý hlav-
ní fes�valový večer v Clubu Kino,
který nabídne hned na začátek 
od 19-� hodin kapelu Five Bones,
což je mimo pě� trombonů i ryt-
mická sekce a zpěv, dále pak špič-
kového černošského klavíristu 
a zpěváka Jus�na Echolse (USA)
se svou česko-americkou kape-
lou, slovenskou jazzovou legendu 
Juraje Grigláka & Copany a na 
samotný závěr trochu exo�ky v
podání kapely Al Yaman se zpě-
vačkou Ashwaq Andulka Kulaib 
z Adenu (Jemen), která na scénu 
přináší originální fúzi orientální 
melodiky s novými prvky taneční 
hudby.

Na závěr fes�valu, nedě-
li 25.5. od 20-� hodin jsme
pro vás v Clubu Kino připravi-

li jednu ze světových špiček současné jazzové hudby Po-
ogie Bell Band (USA). Poogie Bell Band je mezi bubeníky 
po celém světě pojmem s velkým P. Tento Pan bubeník při-
jíždí s vlastním projektem, který je tak neuvěřitelně groovy, 
že nevěnovat mu pozornost by bylo velkou chybou. Není 
tajemstvím, že Poogie Bell vedle špičkových jazzových mu-
zikantů spojil své síly také s některými klasickými jmény hip-
-hopu a jiných moderních hudebních stylů. Když už bubnuje 
s Afrikou Bambaatou a Soulsonic Force, tak asi nebude zrov-
na ignorant, že? Poogie Bell, mimochodem spoluhráč takové 
světové extratřídy jakou je např. Marcus Miller je skutečným 
králem groove. Když vezme do ruky paličky, lítají třísky. A to 
se v neděli večer stane, na to vemte jazz.

Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, těšíme se na 
vaší návštěvu a věříme, že letošní ročník bude opět zážitkem, 
na který se jen tak nezapomíná.

Za projevenou finanční podporu děkujeme městu Černošice,
všem sponzorům, jejichž příspěvku si nesmírně vážíme, Od-
boru kultury města Černošice za organizační pomoc a všem, 
kteří se zcela nezištně na přípravě fes�valu podílejí.

Celotýdenní, nebo denní vstupenky na jednotlivé koncerty 
je možno zakoupit v předprodeji v Clubu Kino v Černošicích 
od 1.5. 2013.

Kompletní program a veškeré další informace naleznete na 
fes�valových webových stránkách

www.jazzcernosice.cz

Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu,
další rok utekl jako voda a vy se opět můžete těšit na další, již osmý ročník mezinárodního jazzového fes�valu Jazz Černošice
2013, který se bude konat v Černošicích od středy 22.5. do neděle 26.5. 2013.

JAZZ ČERNOŠICE 2013
www.janaroskot.cz

Veronika Kubíková
gsm: +420 739 109 350
e-mail: info@janaroskot.cz
www.janaroskot.cz

Mokropeská 2026
Černošice, 252 28
Praha-západ

http://www.itw-lit.cz/

Komerční příloha
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Dětský sbor Mifun s dívčím triem Tritonus Priest a dalšími 
hosty se představí během úvodního večera v Clubu Kino. Kdo 

by ale čekal roztomilé dě�čky, co jen přezpívají pár známých
šlágrů, bude jistě velmi překvapen. Jak blízko má Mifun k jazzu 
a současným hudebním trendům je již černošickému publiku 
dlouho známo, ať už z jeho provedení jazzové kantáty Balta-
zar Stanislava Poslušného, nebo z loňského fes�valu, kdy sbor

MIFUN, TRITONUS PRIEST
a sólisté pop oddělení pražské kon-
zervatoře

JAKUB URBAN TRIO

BOBBY HOUDA

AD HOC MILANA ČEJKY

DECH BAND
BLACK NOTES

DARJA KUNCOVÁ 
& OLD FASHION TRIO

PETRA VLKOVÁ TRIO

Bobby Houda se objevil na české hudební scéně v 60. letech 
a patřil v té době k našim nejosobitějším rockovým zpěvá-
kům. Vedl kapelu „Bobby And His New Society“, ve které hráli 
např. Tolja Kohout či Luboš Andršt.
 Raději než přizpůsobit svůj hudební styl poli�cké reali-
tě sedmdesátých let, rozhodl se Houda odejít do USA. 
Začal studovat na Berklee School Of Music (kytara, aran-
žování, kompozice). Školu absolvoval v roce 1982, po-
tom hrál v klubech, učil hře na kytaru, koncertoval 
a nahrával. Hrál též v kapele americké soulové legendy Ar-
thura Conleyho. Svá americká léta ukončil na pódiích univer-
sitních klubů.
 V roce 1991 přesídlil zpět do Čech a natočil velmi kladně 

Petra Vlková je mladá jazzová zpěvačka s vlastní kapelou, 
která hraje (nejen) zjazzované Beatles. Její hudba se stylově 
pohybuje mezi jazzem, popem a soulem. V repertoáru má jak 
vlastní skladby, tak jazzové standardy a také slavné popové 
písně, které se ale vždy snaží se svými hudebníky uchopit po 
svém.

DIXIE ROAD

Urban trio vzniklo na podzim roku 2011, kdy se odehrál první 
improvizovaný koncert v Jihlavě. Od té doby kapela začala pra-
videlně zkoušet a koncertovat. Autorskou zodpovědnost na 
sebe z velké čás� převzal klavírista Jakub Urban, který je au-
torem většiny skladeb. Velkým dílem mu však přispívají Jakub 
Antl (kontrabas, baskytara) a Ondřej Sluka (bicí nástroje). Vše 
se odehrávalo na půdě Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, 
takže se všichni členové velmi dobře znají. Jak hudebně, tak 
i lidsky, což přispívá k vzájemnému porozumění a vnímá-
ní na jeviš�, tak i v osobním životě. Začátkem roku 2012
již Urban trio mohlo oslovit pražské jazzovou scénu a 
i kluby v ostatních městech. V listopadu kapela dostala mož-
nost koncertovat v egyptské Káhiře, kterou patřičně využila a 
získala kontakty na africkém kon�nentu.

Darja Kuncová patří mezi přední zpěvačky naší jazzové scény 
a můžeme ji slýchat s kapelami různého stylového zaměření i 
velikos� – od tříčlenného Old Fashion Tria až po bigbandy.

Klasický „dixík“ hraje již řadu let na všech možných fes�va-
lech, slavnostech v klubech a dalších hudebních křižovatkách 
kapela Dixie Road z Prahy. Nejvíce jim však svědčí křižovatky 
ulici. Konec konců je to Dixie „Road“.
V blízkos� jedné takové významné křižovatky je můžete sly-
šet i v Černošicích, na prostranství centra Vráž.

Dech Band a Black Notes, to je jazzový dorost ZUŠ Černošice 
pod vedením Pavlíny Tomášové. Jako host opět vystoupí ky-
tarista slovutné kapely Klika Honza „Šlésa“ Šlesinger.

Ad Hoc Milana Čejky „vaří“ v restauraci Pod Lípou.

přijaté, anglicky zpívané CD „Wanderer“ (Happy Music/Mo-
nitor), které obsahuje blues a skladby složené pod silným vli-
vem pobytu ve Státech. Je natočeno spolu s muzikanty z Etc. 
(Kulhánek, Skála, Nejezchleba). Na konci roku 1999 vyšla dru-
há deska, „Hlas básníků“, tentokrát zpívaná česky. Textově se 
na ní podílejí nejen současní básníci, ale i klasikové světové 
poezie. Bobby Houda často účinkuje v klubech v Česku, Ně-
mecku či Holandsku.

vystoupil s francouzským muzikantem Arnaudem Mathieu. 
S ním se dě� vedle jazzové hudby pus�ly i do stylů
jako R´n´B a Hip-Hop. Spolupráce sboru s profesionály 
se vždy osvědčila a není pochyb, že i tentokrát přinese jim i 
publiku skvělý zážitek.
 Kontroverzní dívčí kapela Tritonus Priest  představuje zcela 
nový styl, zahrnující prvky jazzu, art rocku, popu, world mu-
sic, ale i vážné hudby a elektroniky. Autorské skladby vynikají 
především originalitou a neotřelé zvukové plochy dotváří vý-
razné emocionální poselství. Také pro to si je na podzim mi-
nulého roku vybrala česká kytarová legenda - Michal Pavlíček 
jako support pro svoje Symfonické rockování v Kongresovém 
centru v Praze.
Členky kapely, tři sestry, jsou zároveň špičkovými hráčkami 
ve svých oborech
 Lucia Priester studuje MgA. program na Hamu v Praze a zá-
roveň konzervatoř Jaroslava ježka, obor jazzové housle. Její 
koncertní a umělecká činnost je v současné době velice roz-
sáhlá, působí jak sólové, tak v různých ansámblech, mimo 

jiné spolupracovala s Českou filharmoníí na jejím turné v USA
a Japonsku. Několikrát získala s�pendium pro účast na fes�-
valu California Summer Music v Pebble Beach/USA.
 Petra Victoria Priester je absolventkou skladby na Kon-
zervatoři Jaroslava Ježka, kde nyní studuje obor klavír. 
V roce 2011 byla premiérována její symfonie Crucific�on
Západočeským Orchestrem v Mariánských lázních, na svém 
kontě má mimo jiné také dvě vydaná alba filmové hudby. V
roce 2007 získala s�pendium pro účast na hudebním fes�va-
lu California Summer Music Fes�val (Pebble Beach – Califor-
nia/USA), v roce 2006 získala 2. místo v Mezinárodní klavírní 
soutěži Anglo-Czechoslovak Trust v Londýně. 
 Barbora Priester studuje od roku 2007 hru na kytaru na 
Hochschüle für Musik und Theater Rostock a od roku 2010 
také na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Vystupovala na 
pódiích Německa, České Republiky, Slovenska nebo Francie. 
Výčet její koncertní činos� je velice rozsáhlý, z posledních
jmenujme např. loňské turné v Německu, kde provedla jako 
sólistka s orchestrem Theater Vorpommen slavný kytarový 
koncert J. Rodriga - Concerto Aranjuez.
 Sestavu ještě doplní studen� populárního zpěvu z pražské
konzervatoře Veronika Spiegelová, Lucie Švestková a Štěpán 
Piller. A samozřejmě dirigent dětského sboru Mifun, trumpe-
�sta Jiří Polívka.
 Pro každého byť náročného posluchače, zazní stan-
dardní jazzové hity od Franka Sinatry, Arethy Franklin 
a mnoha dalších, argen�nské rytmy ve skladbách Astora Piaz-
zoly i současná mul�žánrová tvorba skupiny Tritonus Priest.

Luboš Andršt byl ve svých začátcích, ostatně jako mnoho ji-
ných, postaven před dvojí volbu. Buďto jít svou vlastní cestou 
a zůstat umělecky nezávislý, nebo zvolit méně riskantní a vý-
nosnější existenci v bezpečných vodách domácí pop music. 
Naštěs� pro své posluchače zvolil první možnost. Přestože
hrát rockovou a jazzovou muziku nebylo v tehdejším totalit-
ním systému nic lehkého, vydržel po této cestě kráčet více 
než 35 let a dodnes zůstává svému ideálu umělecké svobody 
věrný.
 Během této doby postupně spolupracoval s celou špičkou 
české  jazzové  i  rockové  scény   (M. Prokop,  M. Kratochvíl, J. 
Hrubý, J. S�vín, P. Lipa, R. Dašek, E. Viklický, M. Svoboda aj.),
ale vystupoval také se zahraničními osobnostmi (Toto Blanke, 
Ignaz Netzer, Tonya Graves, Dana Gilespie, Tadeusz Nalepa, 
Paul Jones, Ka�e Webster, B.B.King).

LUBOŠ ANDRŠT & BLUES BAND
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POOGIE BELL BAND

Kapela Al-Yaman přináší originální fůzi orientální melo-
diky s novými prvky taneční hudby. Zvuk kapely je spo-
jením akus�ckých nástrojů s elektronikou a mísí se zde
i vliv stylů jako dub, trance, ambient, bhangra a další.
 Po velmi dobře přijatém debutu Hurryia odehráli Al-Ya-
man nespočet koncertů u nás i v zahraničí. V létě roku 
2007 se ale Al-esh a Ashwaq dohodli na pozastavení čin-
nos�. Ashwaq se chtěla více věnovat rodině, Aleš po-
třeboval více času na jiné projekty (např. Cartonnage)
a celkově cí�li potřebu si od Al-yaman odpočinout. Avšak 
koncem roku 2008 se dohodli na obnovení koncertní činnos� 
a zároveň natočení nového alba Insanyya.
 Proud arabského vlivu do skupiny Al-Yaman přináší zpěvač-
ka Ashwaq Abdulla Kulaib z Adenu. Její zpěv je emo�vním 
vyjádřením tradičních písní především duchovního rozměru 
nebo vlastních zkušenos� a příběhů ze svého života. Aleš 
Hyvnar obsluhuje samply, kytaru, perkuse a klávesy. Zbytek 
kapely tvoří Tomáš Herian – bicí, Jan Urbanec - basová kyta-
ra, Tomáš Reindl - tabla, didgeridoo, perkuse a Filip Spálený 
- bass.

AL-YAMAN

Fenomenální baskytarysta Juraj Griglák pochází z hudebnic-
ké rodiny (otec klarine�sty, máma zpěvačka). V dětství začal s 
klavírem, od puberty hrál na bicích a na kytaru. Během studia 
kontrabasu na konzervatoři si našetřil na první Jolanu a bas-
kytaru již neodložil. Vypracoval se na jednoho z nejlepších 
basáků na Slovensku a dnes má za sebou množství výjimeč-
ných spoluprací s vynikajícími muzikanty z celého světa (na-
příklad dodnes nezapomenutelný spontánní jam se Stanley 
Clarkem na jazzákoch v ‚85).
 V roce 2001 vydal Juraj s hvězdnou muzikantské sestavou 
dnes už kultovní album Bass Friends, které vyvolalo nadšené 
odborné ohlasy a loni vyšlo k mnoha žádostem fanoušků v di-
gitální reedici. Kromě jazzových a občas funkových projektů 
hraja Juraj Griglák i s filharmonií a pravidelně vyučuje jazzové 
dílny u nás a v zahraničí.

Jméno Poogie Bell se u nás v poslední době skloňovalo pře-
devším v souvislos� s jedním z nejlepších současných basis-
tů, s Marcusem Millerem. Spolu s ním to�ž Poogie Bell pravi-
delně přilétal do Česka, aby zde potěšili Millerovy příznivce. 
Tentokrát se však rodák z New Yorku chystá předvést vlastní 
kapelu, s níž vydal již dvě povedené desky. Na Thinking Out-
side the Box z roku 2004 a Get on the Kit, jež vyšla dva roky 
nato, zúročil své četné zkušenos�, které ve své mnohaleté 
kariéře nasbíral například ve spolupráci se Stanleym Clarkem, 
Victorem Wootenem, Johnem Scofieldem, Alem Jarreauem, 

Chakou Khan, Erykah Badu, Davidem Bowiem, ale také za 
zády zakladatelů hip-hopu Afriky Bambaaty & The Soulsonic 
Force.
 Aktuálně podepsalo vydavatelství Moosicus GmbH smlou-
vu s  POOGIE BELL BANDem. Nové album “Suga Top”, které 
představuje Patche Stewarta, Bobby Sparkse a mnoho dal-
ších skvělých muzikantů vyšlo  26.dubna a Poogie Bell si jistě 
nenechá ujít příležitost představit jej i na koncertu v Clubu 
Kino v něděli 26. května.

JURAJ GRIGLÁK & Company

JUSTIN ECHOLS

Černošský jazzový zpěvák a pianista Jus�n Echols žije ve měs-
tě Oklahoma City, stát Oklahoma (USA). Jako zpěvák i sólista 
začínal v kostelních sborech ve městech St. Louis a Houston. 
Později vystudoval i jazzové piano, na které se občas sám 
doprovází. Jus�m zpívá jazzové standardy ze „zlatého fon-
du zámořského jazzu“ a výborně scatuje. Mezi jeho hudební 
vzory patří Nat King Cole, Frank Sinatra, Tony Bene� a Harry 
Connick Jr.

MARTINA TALPOVÁ TRIO

Jazzová snídaně s Mar�nou Talpovou již tradičně patří v so-
botu dopoledne na zahrádku restaurace Bolleta. Že Mar�na 
Talpová krásně zpívá, o tom není pochyb. Když k tomu vyjde 
také krásné počasí jako minulý rok, dá se jazz hrát i dopoled-
ne v zahradní restauraci.

Česká zpěvačka Marta Töpferová, žijící v USA, a kontrabasista 
Tomáš Liška vydali se svými spoluhráči nové album Milokraj. 
Nechali se tentokrát inspirovat mimo jiné českou a moravskou 
lidovou hudbou. Album je složeno ze spoluautorské tvorby 
obou protagonistů, jež je inspirována především moravskou
a českou lidovou hudbou, ale i světem jazzu, soudobé hudby, 
world music a mnoha dalšími vlivy. Do studia si Töpferová s 
Liškou pozvali kytaristu Davida Dorůžku, slovenského hous-
listu Stana Palúcha a moldavského hráče na cimbál Marce-
la Comendanta. Texty skladeb jsou dílem Marty Töpferové, 
Anny Hodkové, Věry Provazníkové a Rity Erben. Publicista 
Petr Dorůžka o dílu řekl: „Jsem velmi rád, že zde vznikl pro-
jekt, jehož cílem je přinést českou a moravskou hudbu do 
světového kontextu.“
 Töpferová a Liška spolu vystupují již přes pět let. Liška dopro-
vázel Töpferovou na jejích koncertech, ona na oplátku účin-
kuje na jeho debutovém a oceňovaném projektu Invisible 
World. Po mnohých turné a hudebních inspiracích vytvořili 
v Milokraji projekt, který čerpá z hudby jejich kořenů a po-
souvá ji do nových barev a významů. Jejich hudba je nová a 
přesto zachycuje ducha a hloubku tradice.

MARTA TÖPFEROVÁ
& TOMÁŠ LIŠKA

FIVE BONES

Američané používají vedle názvu nástroje trombon též krat-
šího názvu bone. Složení orchestru ze samých trombonů není 
žádná novinka. Již před hodně lety vystupovala u nás skupina 
v tomto složení pod vedením trombonisty Zdeňka Pulce, a 
ještě před dalšími více lety hrál americký trombonista Urbie 
Green  dokonce s 21 trombony.
Sestava Five Bones je složena z profesionálních trombonistů s 
bohatou praxí jak v jazzových big bandech, tak i v hudbě sym-
fonické (Česká filharmonie, orch. ND v Praze atd.). Samozřej-
mě skupina Five Bones je doprovázena 4 člennou rytmickou 
skupinou. Orchestr doplňuje i zpěvačka Tereza Bergmanová. 
Vedoucím této formace je Jiří Odcházel.

Komerční příloha

Naše i světové evergreeny zahrají a zazpívají Big Band Bis-
kupská pod vedením dirigenta  Milana Tolknera a pěvecký 

sbor Arie�a ZUŠ Žirovnice pod vedením sbormistryně Lud-
mily Zadražilové. Hostem večera bude muzikálový zpěvák 
Tomáš Savka a jazzová zpěvačka Mar�na Talpová. Vystoupe-

BIG BAND BISKUPSKÁ
pěvecký sbor ARIETTA
Tomáš Savka, Martina Talpová

AVION SWING BAND
Avion Swing Band vznikl v roce 1980 v kavárně a restaura-
ci Avion na náměs� ve Zlíně. U zrodu stáli zlínš� hudebníci 
Petr Chlud, Václav Tomášek a Fran�šek (Fredy) Lach. S nimi 
se sešlo v uvedené kavárně dalších sedm nadšenců k první 
zkoušce nového jazzového tělesa, které pojmenovali Avion 
Swing Band.
 Kapela dlouhou dobu čerpala z úprav seniora kapely P. To-

máška. Ten oprášil archiv z originálů Glenna Millera, R. A. 
Dvorského, Karla Vlacha, Gustava Broma a dalších význam-
ných osobnos� jazzu. Velkou měrou se na repertoáru po 
dobu svého působení podílel pan Štětkář, který napsal, upra-
vil a aranžoval více jak 500 skladeb.
 Dnes kapela hraje v obsazení 20 muzikantů, 4 zpěváků, 1 
dirigenta a produkuje živou hudbu od 30-tých let po součas-
nost od různých interpretů. Nedílnou součás� je také úzká 
spolupráce se základní uměleckou školou Morava vedenou 
Liborem Miklem, dále Velkým dechovým orchestrem Města 
Zlína a zlínských tanečníků a mažoretek.

STEVE WALSH BAND

Spoluhráč Norah Jones a Viktora Krausse, producent Erasure, 
ale i českých kapel Druhá tráva nebo November 2nd vydal 
loni na české značce Animal Music album Daily Specials.
 Walsh udržuje kontakty s českou hudební scénou od roku 
2007. Tehdy se v newyorském klubu Bi�er End seznámil s 
českou kapelou November 2nd, která ho pozvala do Prahy, 
aby s ní nahrál desku. Právě tady se Walsh seznámil s jazzo-
vou scénou.
 „Na varhaníka Jana Kořínka a bubeníka Daniela Šol�se jsem 
narazil u November 2nd, s Tomášem Liškou jsem se seznámil 
přes kapelu Druhá tráva,“ vzpomíná na první setkání Walsh, 
který si české spoluhráče chválí.
 Steve Walsh pochází z Bostonu a je absolventem Ber-
klee College of Music. Strávil deset let hraním na kyta-
ru, produkováním alb a skládáním písniček v New Yorku.
V současné době žije v Nashvillu. Právě tam si jej vyhlé-
dl Grammy ověnčený Viktor Krauss (bratr zpěvačky Alison 
Krauss), který mu nabídl uvolněné místo kytaristy ve své ka-
pele po Billu Frisellovi.
 Mnoho času věnuje Steve rovněž vlastnímu „all stars“ se-
skupení The Brooklyn Boogaloo Blowout, kde hraje po boku 
Norah Jones, Richarda Juliana, Chrise Cheeka či Tonyho Ma-
sona.

ní tohoto téměř šedesá� členného hudebního tělesa spolu 
se sólisty je zcela jedinečným zážitkem, který se příliš často 
neopakuje. Již samotná potřeba mobilního rozšíření pódia v 
Clubu Kino o několik metrů vypovídá o nevídaném hudebním 
rozměru večera. Pokud se chystáte navš�vit tento koncert, 

doporučujeme včas zakoupit vstupenky, které rychle mizí z 
předprodeje.

VÁCLAV TOBRMAN

Václav Tobrman je mul�instrumentalista působící v několika 
hudebních tělesech (Jazz Rabble, Party Swingers, Free Wal-
kers, Honza Roušar a kapela). Pochází z Rakovníka, kde v roce 
2004 zabodoval v místní anketě Forte, když se umís�l na prv-
ním místě v kategorii Piano.
 V Praze vedly jeho cesty pianisty a zpěváka přes bary, kavár-
ny, restaurace a hotely až do Divadla Na Fidlovačce, Státní 
opery Praha a Mezinárodní konzervatoře Praha, ve které je 
korepe�torem na Muzikálovém oddělení.
 Letos se stal finalistou soutěže NY Café a PETROF Pi-
anista 2013. Kromě piana ovládá také hru na ukulele
a imituje hru na různé dechové nástroje.

ŠESTET

Kapela, která si dnes říká Šestet, vznikla v roce 2000, kdy se 
k trojici zpěváků ze skupiny Znenadání, mezzosopránu Majce 
Urbanové, barytonu Jirkovi Urbanovi a basu Arnoštovi Ve-
selému přiipojili postupně soprán Hanka Lisová (tehdy ještě 
Hloušková) a tenor Mar�n Píštěk. Původní záměr byl rozšířit 
počet členů kapely na šest, a tak kapela vystoupila poprvé a 
naposled v sestavě s altem jako šes�hlavá, tedy Šestet.
Podobně jako se formovalo obsazení, formoval se i repertoár 
a to od sborové klasiky a vícehlasých úprav pop standardů 
až k něčemu, co se dnes může směle označit slovy jazz, či 
vokální jazz.
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ČISTÍRNA ODĚVŮ
BYTOVÉHO TEXTILU
KŮŽÍ
KOŽEŠIN
PRANÍ
MANDLOVÁNÍ

Dr. Janského 954, 252 28 Černošice
tel.: 251 643 173-4          www.cernosickacistirna.cz

Sběrny:
Radotín, Černošice, Dobřichovice, Řevnice,
Všenory, Dolní Břežany,Loděnice,
Rudná, Beroun, Vrané nad Vltavou,
Mníšek pod Brdy,
Praha 2, Praha 4-7, Praha 9-10,
Praha 13, Plzeň, Brno, Tábor, Těrlicko,
Klatovy, Rakovník

...už 20 let v Radotíně!

PLASTICKÁ
A VLASOVÁ CHIRURGIE

Zvětšení prsou
jen 59 900 Kč!
(cena včetně implantátů
a pobytu na klinice)

Polní 450, 252 29 Lety
www.elektromontazesro.cz

ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.
všem přejí, ať Vám život hází
jen ty správný noty.
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Máte nimimálně středoškolské vzdělání?
Chcete změnu?

Přijmeme obchodníky na pozici pojišťovacího poradce,
finančního poradce, manažery skupin.
Pro oblast: pojišťovnictví, investice, hypotéky,
                   penzijní reforma

Nabízíme: Školení + certifikace, registrace u ČNB zdarma, 
Odborné vzdělání a karierní růst, kancelářské prostory.

Vícesložkové odměňování: fixní odměna, provize, bonusy, 
kvartální benefity.

Počáteční finanční podpora 85.000 až 255.000 Kč.
Na funkci manažera s podporou až 360.000 Kč

Slunečná 1326
Černošice

tel.: 251 641 208
mobil: 736 710 244

www.zlatnictviaz.cz
e-mail: info@zlatnictviaz.cz

Otevřeno:
Po: zavřeno
Út:     ---          14-18
St:     9-11        14-18
Čt:     ---           14-18
Pá:     ---           14-18
So:  9-11.30

Víte, co bakterie a plísně
provedly s klimatizací
Vašeho vozu přes zimu?
Čištění klimatizace ozonem provádíme
n a  p o č k á n í  a  b e z  o b j e d n á n í

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PARTNER ŠKODA

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ
VYZKOUŠENÉ OJETÉ VOZY
AUTOSERVIS, PNEUSERVIS

Kuchyně

Obývací pokoje

Ložnice

Dětské pokoje

Šatny

Dveře

Skleněné příčky

Koupelny

Karla Majera 177, 25231 Všenory
tel.: 775 558 200,  e-mail: info@bvstudio.eu

www.bvstudio.eu

BV studio - interiéry s.r.o.
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DELICIA – AKORDEON SERVIS
Zdeněk Koutný
Buková  ul. 1339
268 01 HOROVICE

90 let tradice  ruční výroby akordeonů

Značky  DELICIA , SONOREX,  HLAVÁČEK

Odborné opravy všech druhů akordeonů + heligonek.
Montáž el. ozvučení akordeonů + MIDI systemy

e-mail: info@deliciaaccordions.com
www.delicia.cz
+420 311 513 521
+420 724 118 607
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Co očekáváte od vstupu do sítě CENTURY 21 a co mohou očekávat klienti?
CENTURY 21 je největší světovou realitní značkou, která byla založena v USA před více 
než 40 lety. Za tu dobu získala společnost obrovské renomé, ale hlavně know-how, které nyní 
využívají realitní kanceláře po celém světě. Hlavním mottem společnosti je „The Gold Standard“, 
tedy služby v nejvyšší kvalitě a to je i naším cílem – poskytovat klientům rychlé 
a především kvalitní služby, díky nimž budou moci bezpečně prodat, pronajmout či koupit 
nemovitost. CENTURY 21 má dnes po celé ČR zhruba 70 kanceláří, které mezi sebou spolupracují, 
nabídky a poptávky klientů vidí všech více než 500 makléřů sítě. Můžeme tak pružně reagovat na 
klientovy požadavky, které se týkají nejen nemovitostí v našem regionu.

Kvalita realitních služeb závisí z velké části na samotných makléřích. Podle čeho je vybíráte?
V první řadě by měli mít chuť a vůli uspět, snahu učit se novým věcem, být podnikatelský typ
 a mít zodpovědnost. Všichni makléři sítě CENTURY 21 procházejí procesem pravidelného 
vzdělávání v rámci akademie CENTURY 21. Tento vzdělávací systém je jeden z nejlepších na světě 
vůbec. Díky němu i člověk, který se dříve nepohyboval v realitním světě, získá nejen makléřské 
a obchodním dovednosti, ale také základní přehled v oblasti práva a financí. 

Přibírá vaše kancelář nové spolupracovníky? Co jim můžete nabídnout?
Ano, máme volná místa nejen pro makléře, ale i manažery a asistentky. 
Všem nabízíme zázemí světové realitní značky a samozřejmě celou řadu výhod. 
Máme dva modely spolupráce s makléři. Pro začátečníky model, který makléře nezatěžuje 
a je bez rizika, pro zkušené a zdatné makléře vysokoprocentní odměňovací model, 
na základě kterého je možné obdržet až 80% z realitní provize!

w.realitas.czww

s.
r.o

.

realitní  a  aukční  společnost

Společnost REALITAS je nyní součástí
největší světové realitní sítě CENTURY 21

     

   

Máte zájem vědět více o naší kanceláři? 
Potřebujete bezplatně poradit? Přijďte na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍvčetně bezplatného poradenství pro kohokoli

21. 5. 2013 od 13 do 17 hodin
Chcete rozšířit náš tým a splnit si své sny?KARIERNÍ DEN

chcete se dovědět více o práci makléře?21. 5. 2013 od 17 hodin

Pokud Vám termín nevyhovuje, dohodněte si jiný na tel.: 608 666 555

Mokropeská 2026, Černošicee-mail: realitas@century21.cz

PRO NOVÉ MAKLÉŘE

Společnost REALITAS se již od roku 1997
věnuje realitní činnosti a také provádění
veřejných dražeb. Během patnácti let se
zařadila mezi přední realitní společnosti
v regionu. „Chceme se stát lídrem realitního
trhu na Praze-západ a Berounsku, a proto
jsme se rozhodli vstoupit do CENTURY 21,
největší realitní sítě na světě,“ vysvětluje
v rozhovoru Mgr. Jiří Kozumplík, manažer
kanceláře CENTURY 21 Realitas. Právě
pod tímto novým názvem od konce
roku 2012 tato nová franšízová kancelář
CENTURY 21 vystupuje.
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Veškeré práce
TOPENÍ - VODA - PLYN - KANALIZACE

Prodej kotlů a montáž náhr. dílů EMKA-VIADRUS-DAKON

Prodej a výměna elektrických ohřívačů vody

Rekonstrukce koupelen, bytů, stavební úpravy

Čištění kanalizace elektrickým pérem

Zámečnické práce - výroba a montáž plotů

Vyklízení bytů, sklepů, půd a pozemků

Zemní a výkopové práce

firma: Zdeněk Pichrt
           Praha 5 - Rado�n
tel.:     602 376 917
zdenek-pichrt@centrum.cz

privat: Havlíčkova 1348
             Černošice - Vráž
tel.:      251 642 036

VÝTVARNÉ PROJEKTY PRO ZAKLÁDÁNÍ 
ZAHRAD A OBYTNÝCH TERAS

DESIGN, DEKORACE, REALIZACE
BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

PRODEJ UMĚLECKÉ FOTOGRAFIE
OBRAZY, GRAFIKA

VÝUKA KRESBY, PŘÍPRAVA STUDENTŮ
K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

RESTAUROVÁNÍ KÁMEN, DŘEVO, ŠTUK
OŠETŘENÍ, KONZERVACE, POSUDKY

tel.: 603 763 068       e-mail: vitvar.dan@seznam.cz
CENTRUM VRÁŽ ČERNOŠICE

ŽELEZÁŘSTVÍ U KONÍČKŮ

Dobřichovická 736
252 28 Černošice

Tel./fax: 251640057
E-mail: konicek@iol.cz

Prodej hutního materiálu - dělení a krácení 

vrata, vrátka, sloupky, klempířské výrob-
ky, zahrádkářské nářadí, zednické nářadí, 
sekačky na trávu, elektrické nářadí Narex, 
Protool, popelnice, žebříky, štafle, spojova-
cí materiál, elektrody, dráty do CO2, ková-
ní, zámky, vložky, kotouče řezné a brusné, 
montážní pěny, silikonové a akrylátové tme-
ly, lepidla, násady, vázací dráty, zednická ko-
lečka, míchačky, komínové roury a kolena, 
nářadí Tona, Stanley, Sandvik

ZAHRADNÍ
ZEMINA

Velká Chuchle
tel.: 606 605 076 

špičkové akustické nástroje,
 banja a mandolíny Čapek

www.capek.us

Mike Marshall, Darol Anger, Jaromír Honzák
jedinečný jazzový zážitek - 26.10.2013

informace na www.capek.us

Špičková vína ze světa i z Moravy!
Luxusní des�láty, Portské, Champagne, 
Prosecco.
Nabídka sýrů, oliv, domácích klobás. 
Přijďte ochutnat jamon serrano,
prosciu�o crudo a jiné delikatesy.
Otevřeno denně od 10 - 20h

www.cellarius.cz      tel.: 734 709 275

Caffeteria | Vinotéka | Delikatesy

Instalatérství Nikolský

mobil: 603 444 823                   tel.: 251 643 266

veškeré instalatérské práce
rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace, kanalizace - odpadů

nové instalace dle projektu
výměny boilerů včetně dodání domácích vodáren, sacích košů

připojení praček, myček - opravy

Černošice
centrum Vráž

Velkoobchod a maloobchod s veškerým 
elektroinstalačním materiálem.
10 prodejen elektromateriálu
K & V ELEKTRO a.s. po České republice,
doprava zdarma,
�síce položek skladem jako vodiče, jis�če, 
vypínače, rozvaděče, zásuvky, relé,
hromosvody, přímotopy, stykače,
světelné zdroje nebo ohřívače vody. w

w
w

.k
ve

le
kt

ro
.c

z

AUTODOPRAVA
KAREL PEŠATA

veškeré zemní práce
s nakladačem BOBCAT a bagrem

Objednávky na tel.: 737 880 333
Karel Pešata, Karlštejnská 1510

25228 Černošice
kpdoprava@seznam.cz

kontejnerová doprava
odvoz suti a nepořádku

likvidace odpadu
dovoz písku, štěrku, zeminy

Vyhlášená restaurace rodinného 
typu s více jak 12-� letou tradicí 
a s luxusním výhledem na brdské 
lesy. Místní kuchyně nabízí speci-
ality středomořské a mezinárodní 
kuchyně.
Dr. Janského 603, Černošice
Email: luna@lunarestaurant.cz
Rezervace: 251 642 126

jazz_noviny_02_04_05.indd   1 29.4.2013   20:49:48



Máte nimimálně středoškolské vzdělání?
Chcete změnu?

Přijmeme obchodníky na pozici pojišťovacího poradce,
finančního poradce, manažery skupin.
Pro oblast: pojišťovnictví, investice, hypotéky,
                   penzijní reforma

Nabízíme: Školení + certifikace, registrace u ČNB zdarma, 
Odborné vzdělání a karierní růst, kancelářské prostory.

Vícesložkové odměňování: fixní odměna, provize, bonusy, 
kvartální benefity.

Počáteční finanční podpora 85.000 až 255.000 Kč.
Na funkci manažera s podporou až 360.000 Kč

Slunečná 1326
Černošice

tel.: 251 641 208
mobil: 736 710 244

www.zlatnictviaz.cz
e-mail: info@zlatnictviaz.cz

Otevřeno:
Po: zavřeno
Út:     ---          14-18
St:     9-11        14-18
Čt:     ---           14-18
Pá:     ---           14-18
So:  9-11.30

Víte, co bakterie a plísně
provedly s klimatizací
Vašeho vozu přes zimu?
Čištění klimatizace ozonem provádíme
n a  p o č k á n í  a  b e z  o b j e d n á n í

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PARTNER ŠKODA

PRODEJ NOVÝCH VOZŮ
VYZKOUŠENÉ OJETÉ VOZY
AUTOSERVIS, PNEUSERVIS

Kuchyně

Obývací pokoje

Ložnice

Dětské pokoje

Šatny

Dveře

Skleněné příčky

Koupelny

Karla Majera 177, 25231 Všenory
tel.: 775 558 200,  e-mail: info@bvstudio.eu

www.bvstudio.eu

BV studio - interiéry s.r.o.
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DELICIA – AKORDEON SERVIS
Zdeněk Koutný
Buková  ul. 1339
268 01 HOROVICE

90 let tradice  ruční výroby akordeonů

Značky  DELICIA , SONOREX,  HLAVÁČEK

Odborné opravy všech druhů akordeonů + heligonek.
Montáž el. ozvučení akordeonů + MIDI systemy

e-mail: info@deliciaaccordions.com
www.delicia.cz
+420 311 513 521
+420 724 118 607
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Co očekáváte od vstupu do sítě CENTURY 21 a co mohou očekávat klienti?
CENTURY 21 je největší světovou realitní značkou, která byla založena v USA před více 
než 40 lety. Za tu dobu získala společnost obrovské renomé, ale hlavně know-how, které nyní 
využívají realitní kanceláře po celém světě. Hlavním mottem společnosti je „The Gold Standard“, 
tedy služby v nejvyšší kvalitě a to je i naším cílem – poskytovat klientům rychlé 
a především kvalitní služby, díky nimž budou moci bezpečně prodat, pronajmout či koupit 
nemovitost. CENTURY 21 má dnes po celé ČR zhruba 70 kanceláří, které mezi sebou spolupracují, 
nabídky a poptávky klientů vidí všech více než 500 makléřů sítě. Můžeme tak pružně reagovat na 
klientovy požadavky, které se týkají nejen nemovitostí v našem regionu.

Kvalita realitních služeb závisí z velké části na samotných makléřích. Podle čeho je vybíráte?
V první řadě by měli mít chuť a vůli uspět, snahu učit se novým věcem, být podnikatelský typ
 a mít zodpovědnost. Všichni makléři sítě CENTURY 21 procházejí procesem pravidelného 
vzdělávání v rámci akademie CENTURY 21. Tento vzdělávací systém je jeden z nejlepších na světě 
vůbec. Díky němu i člověk, který se dříve nepohyboval v realitním světě, získá nejen makléřské 
a obchodním dovednosti, ale také základní přehled v oblasti práva a financí. 

Přibírá vaše kancelář nové spolupracovníky? Co jim můžete nabídnout?
Ano, máme volná místa nejen pro makléře, ale i manažery a asistentky. 
Všem nabízíme zázemí světové realitní značky a samozřejmě celou řadu výhod. 
Máme dva modely spolupráce s makléři. Pro začátečníky model, který makléře nezatěžuje 
a je bez rizika, pro zkušené a zdatné makléře vysokoprocentní odměňovací model, 
na základě kterého je možné obdržet až 80% z realitní provize!

w.realitas.czww
s.

r.o
.

realitní  a  aukční  společnost

Společnost REALITAS je nyní součástí
největší světové realitní sítě CENTURY 21

     

   

Máte zájem vědět více o naší kanceláři? 
Potřebujete bezplatně poradit? Přijďte na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍvčetně bezplatného poradenství pro kohokoli

21. 5. 2013 od 13 do 17 hodin
Chcete rozšířit náš tým a splnit si své sny?KARIERNÍ DEN

chcete se dovědět více o práci makléře?21. 5. 2013 od 17 hodin

Pokud Vám termín nevyhovuje, dohodněte si jiný na tel.: 608 666 555

Mokropeská 2026, Černošicee-mail: realitas@century21.cz

PRO NOVÉ MAKLÉŘE

Společnost REALITAS se již od roku 1997
věnuje realitní činnosti a také provádění
veřejných dražeb. Během patnácti let se
zařadila mezi přední realitní společnosti
v regionu. „Chceme se stát lídrem realitního
trhu na Praze-západ a Berounsku, a proto
jsme se rozhodli vstoupit do CENTURY 21,
největší realitní sítě na světě,“ vysvětluje
v rozhovoru Mgr. Jiří Kozumplík, manažer
kanceláře CENTURY 21 Realitas. Právě
pod tímto novým názvem od konce
roku 2012 tato nová franšízová kancelář
CENTURY 21 vystupuje.

Komerční příloha Komerční příloha

Veškeré práce
TOPENÍ - VODA - PLYN - KANALIZACE

Prodej kotlů a montáž náhr. dílů EMKA-VIADRUS-DAKON

Prodej a výměna elektrických ohřívačů vody

Rekonstrukce koupelen, bytů, stavební úpravy

Čištění kanalizace elektrickým pérem

Zámečnické práce - výroba a montáž plotů

Vyklízení bytů, sklepů, půd a pozemků

Zemní a výkopové práce

firma: Zdeněk Pichrt
           Praha 5 - Rado�n
tel.:     602 376 917
zdenek-pichrt@centrum.cz

privat: Havlíčkova 1348
             Černošice - Vráž
tel.:      251 642 036

VÝTVARNÉ PROJEKTY PRO ZAKLÁDÁNÍ 
ZAHRAD A OBYTNÝCH TERAS

DESIGN, DEKORACE, REALIZACE
BAREVNÉ ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ

PRODEJ UMĚLECKÉ FOTOGRAFIE
OBRAZY, GRAFIKA

VÝUKA KRESBY, PŘÍPRAVA STUDENTŮ
K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

RESTAUROVÁNÍ KÁMEN, DŘEVO, ŠTUK
OŠETŘENÍ, KONZERVACE, POSUDKY

tel.: 603 763 068       e-mail: vitvar.dan@seznam.cz
CENTRUM VRÁŽ ČERNOŠICE

ŽELEZÁŘSTVÍ U KONÍČKŮ
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ly, lepidla, násady, vázací dráty, zednická ko-
lečka, míchačky, komínové roury a kolena, 
nářadí Tona, Stanley, Sandvik

ZAHRADNÍ
ZEMINA

Velká Chuchle
tel.: 606 605 076 

špičkové akustické nástroje,
 banja a mandolíny Čapek

www.capek.us

Mike Marshall, Darol Anger, Jaromír Honzák
jedinečný jazzový zážitek - 26.10.2013

informace na www.capek.us

Špičková vína ze světa i z Moravy!
Luxusní des�láty, Portské, Champagne, 
Prosecco.
Nabídka sýrů, oliv, domácích klobás. 
Přijďte ochutnat jamon serrano,
prosciu�o crudo a jiné delikatesy.
Otevřeno denně od 10 - 20h

www.cellarius.cz      tel.: 734 709 275

Caffeteria | Vinotéka | Delikatesy

Instalatérství Nikolský

mobil: 603 444 823                   tel.: 251 643 266

veškeré instalatérské práce
rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace, kanalizace - odpadů

nové instalace dle projektu
výměny boilerů včetně dodání domácích vodáren, sacích košů

připojení praček, myček - opravy

Černošice
centrum Vráž

Velkoobchod a maloobchod s veškerým 
elektroinstalačním materiálem.
10 prodejen elektromateriálu
K & V ELEKTRO a.s. po České republice,
doprava zdarma,
�síce položek skladem jako vodiče, jis�če, 
vypínače, rozvaděče, zásuvky, relé,
hromosvody, přímotopy, stykače,
světelné zdroje nebo ohřívače vody. w
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AUTODOPRAVA
KAREL PEŠATA

veškeré zemní práce
s nakladačem BOBCAT a bagrem

Objednávky na tel.: 737 880 333
Karel Pešata, Karlštejnská 1510

25228 Černošice
kpdoprava@seznam.cz

kontejnerová doprava
odvoz suti a nepořádku

likvidace odpadu
dovoz písku, štěrku, zeminy

Vyhlášená restaurace rodinného 
typu s více jak 12-� letou tradicí 
a s luxusním výhledem na brdské 
lesy. Místní kuchyně nabízí speci-
ality středomořské a mezinárodní 
kuchyně.
Dr. Janského 603, Černošice
Email: luna@lunarestaurant.cz
Rezervace: 251 642 126
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POOGIE BELL BAND

Kapela Al-Yaman přináší originální fůzi orientální melo-
diky s novými prvky taneční hudby. Zvuk kapely je spo-
jením akus�ckých nástrojů s elektronikou a mísí se zde
i vliv stylů jako dub, trance, ambient, bhangra a další.
 Po velmi dobře přijatém debutu Hurryia odehráli Al-Ya-
man nespočet koncertů u nás i v zahraničí. V létě roku 
2007 se ale Al-esh a Ashwaq dohodli na pozastavení čin-
nos�. Ashwaq se chtěla více věnovat rodině, Aleš po-
třeboval více času na jiné projekty (např. Cartonnage)
a celkově cí�li potřebu si od Al-yaman odpočinout. Avšak 
koncem roku 2008 se dohodli na obnovení koncertní činnos� 
a zároveň natočení nového alba Insanyya.
 Proud arabského vlivu do skupiny Al-Yaman přináší zpěvač-
ka Ashwaq Abdulla Kulaib z Adenu. Její zpěv je emo�vním 
vyjádřením tradičních písní především duchovního rozměru 
nebo vlastních zkušenos� a příběhů ze svého života. Aleš 
Hyvnar obsluhuje samply, kytaru, perkuse a klávesy. Zbytek 
kapely tvoří Tomáš Herian – bicí, Jan Urbanec - basová kyta-
ra, Tomáš Reindl - tabla, didgeridoo, perkuse a Filip Spálený 
- bass.

AL-YAMAN

Fenomenální baskytarysta Juraj Griglák pochází z hudebnic-
ké rodiny (otec klarine�sty, máma zpěvačka). V dětství začal s 
klavírem, od puberty hrál na bicích a na kytaru. Během studia 
kontrabasu na konzervatoři si našetřil na první Jolanu a bas-
kytaru již neodložil. Vypracoval se na jednoho z nejlepších 
basáků na Slovensku a dnes má za sebou množství výjimeč-
ných spoluprací s vynikajícími muzikanty z celého světa (na-
příklad dodnes nezapomenutelný spontánní jam se Stanley 
Clarkem na jazzákoch v ‚85).
 V roce 2001 vydal Juraj s hvězdnou muzikantské sestavou 
dnes už kultovní album Bass Friends, které vyvolalo nadšené 
odborné ohlasy a loni vyšlo k mnoha žádostem fanoušků v di-
gitální reedici. Kromě jazzových a občas funkových projektů 
hraja Juraj Griglák i s filharmonií a pravidelně vyučuje jazzové 
dílny u nás a v zahraničí.

Jméno Poogie Bell se u nás v poslední době skloňovalo pře-
devším v souvislos� s jedním z nejlepších současných basis-
tů, s Marcusem Millerem. Spolu s ním to�ž Poogie Bell pravi-
delně přilétal do Česka, aby zde potěšili Millerovy příznivce. 
Tentokrát se však rodák z New Yorku chystá předvést vlastní 
kapelu, s níž vydal již dvě povedené desky. Na Thinking Out-
side the Box z roku 2004 a Get on the Kit, jež vyšla dva roky 
nato, zúročil své četné zkušenos�, které ve své mnohaleté 
kariéře nasbíral například ve spolupráci se Stanleym Clarkem, 
Victorem Wootenem, Johnem Scofieldem, Alem Jarreauem, 

Chakou Khan, Erykah Badu, Davidem Bowiem, ale také za 
zády zakladatelů hip-hopu Afriky Bambaaty & The Soulsonic 
Force.
 Aktuálně podepsalo vydavatelství Moosicus GmbH smlou-
vu s  POOGIE BELL BANDem. Nové album “Suga Top”, které 
představuje Patche Stewarta, Bobby Sparkse a mnoho dal-
ších skvělých muzikantů vyšlo  26.dubna a Poogie Bell si jistě 
nenechá ujít příležitost představit jej i na koncertu v Clubu 
Kino v něděli 26. května.

JURAJ GRIGLÁK & Company

JUSTIN ECHOLS

Černošský jazzový zpěvák a pianista Jus�n Echols žije ve měs-
tě Oklahoma City, stát Oklahoma (USA). Jako zpěvák i sólista 
začínal v kostelních sborech ve městech St. Louis a Houston. 
Později vystudoval i jazzové piano, na které se občas sám 
doprovází. Jus�m zpívá jazzové standardy ze „zlatého fon-
du zámořského jazzu“ a výborně scatuje. Mezi jeho hudební 
vzory patří Nat King Cole, Frank Sinatra, Tony Bene� a Harry 
Connick Jr.

MARTINA TALPOVÁ TRIO

Jazzová snídaně s Mar�nou Talpovou již tradičně patří v so-
botu dopoledne na zahrádku restaurace Bolleta. Že Mar�na 
Talpová krásně zpívá, o tom není pochyb. Když k tomu vyjde 
také krásné počasí jako minulý rok, dá se jazz hrát i dopoled-
ne v zahradní restauraci.

Česká zpěvačka Marta Töpferová, žijící v USA, a kontrabasista 
Tomáš Liška vydali se svými spoluhráči nové album Milokraj. 
Nechali se tentokrát inspirovat mimo jiné českou a moravskou 
lidovou hudbou. Album je složeno ze spoluautorské tvorby 
obou protagonistů, jež je inspirována především moravskou
a českou lidovou hudbou, ale i světem jazzu, soudobé hudby, 
world music a mnoha dalšími vlivy. Do studia si Töpferová s 
Liškou pozvali kytaristu Davida Dorůžku, slovenského hous-
listu Stana Palúcha a moldavského hráče na cimbál Marce-
la Comendanta. Texty skladeb jsou dílem Marty Töpferové, 
Anny Hodkové, Věry Provazníkové a Rity Erben. Publicista 
Petr Dorůžka o dílu řekl: „Jsem velmi rád, že zde vznikl pro-
jekt, jehož cílem je přinést českou a moravskou hudbu do 
světového kontextu.“
 Töpferová a Liška spolu vystupují již přes pět let. Liška dopro-
vázel Töpferovou na jejích koncertech, ona na oplátku účin-
kuje na jeho debutovém a oceňovaném projektu Invisible 
World. Po mnohých turné a hudebních inspiracích vytvořili 
v Milokraji projekt, který čerpá z hudby jejich kořenů a po-
souvá ji do nových barev a významů. Jejich hudba je nová a 
přesto zachycuje ducha a hloubku tradice.

MARTA TÖPFEROVÁ
& TOMÁŠ LIŠKA

FIVE BONES

Američané používají vedle názvu nástroje trombon též krat-
šího názvu bone. Složení orchestru ze samých trombonů není 
žádná novinka. Již před hodně lety vystupovala u nás skupina 
v tomto složení pod vedením trombonisty Zdeňka Pulce, a 
ještě před dalšími více lety hrál americký trombonista Urbie 
Green  dokonce s 21 trombony.
Sestava Five Bones je složena z profesionálních trombonistů s 
bohatou praxí jak v jazzových big bandech, tak i v hudbě sym-
fonické (Česká filharmonie, orch. ND v Praze atd.). Samozřej-
mě skupina Five Bones je doprovázena 4 člennou rytmickou 
skupinou. Orchestr doplňuje i zpěvačka Tereza Bergmanová. 
Vedoucím této formace je Jiří Odcházel.

Komerční příloha

Naše i světové evergreeny zahrají a zazpívají Big Band Bis-
kupská pod vedením dirigenta  Milana Tolknera a pěvecký 

sbor Arie�a ZUŠ Žirovnice pod vedením sbormistryně Lud-
mily Zadražilové. Hostem večera bude muzikálový zpěvák 
Tomáš Savka a jazzová zpěvačka Mar�na Talpová. Vystoupe-

BIG BAND BISKUPSKÁ
pěvecký sbor ARIETTA
Tomáš Savka, Martina Talpová

AVION SWING BAND
Avion Swing Band vznikl v roce 1980 v kavárně a restaura-
ci Avion na náměs� ve Zlíně. U zrodu stáli zlínš� hudebníci 
Petr Chlud, Václav Tomášek a Fran�šek (Fredy) Lach. S nimi 
se sešlo v uvedené kavárně dalších sedm nadšenců k první 
zkoušce nového jazzového tělesa, které pojmenovali Avion 
Swing Band.
 Kapela dlouhou dobu čerpala z úprav seniora kapely P. To-

máška. Ten oprášil archiv z originálů Glenna Millera, R. A. 
Dvorského, Karla Vlacha, Gustava Broma a dalších význam-
ných osobnos� jazzu. Velkou měrou se na repertoáru po 
dobu svého působení podílel pan Štětkář, který napsal, upra-
vil a aranžoval více jak 500 skladeb.
 Dnes kapela hraje v obsazení 20 muzikantů, 4 zpěváků, 1 
dirigenta a produkuje živou hudbu od 30-tých let po součas-
nost od různých interpretů. Nedílnou součás� je také úzká 
spolupráce se základní uměleckou školou Morava vedenou 
Liborem Miklem, dále Velkým dechovým orchestrem Města 
Zlína a zlínských tanečníků a mažoretek.

STEVE WALSH BAND

Spoluhráč Norah Jones a Viktora Krausse, producent Erasure, 
ale i českých kapel Druhá tráva nebo November 2nd vydal 
loni na české značce Animal Music album Daily Specials.
 Walsh udržuje kontakty s českou hudební scénou od roku 
2007. Tehdy se v newyorském klubu Bi�er End seznámil s 
českou kapelou November 2nd, která ho pozvala do Prahy, 
aby s ní nahrál desku. Právě tady se Walsh seznámil s jazzo-
vou scénou.
 „Na varhaníka Jana Kořínka a bubeníka Daniela Šol�se jsem 
narazil u November 2nd, s Tomášem Liškou jsem se seznámil 
přes kapelu Druhá tráva,“ vzpomíná na první setkání Walsh, 
který si české spoluhráče chválí.
 Steve Walsh pochází z Bostonu a je absolventem Ber-
klee College of Music. Strávil deset let hraním na kyta-
ru, produkováním alb a skládáním písniček v New Yorku.
V současné době žije v Nashvillu. Právě tam si jej vyhlé-
dl Grammy ověnčený Viktor Krauss (bratr zpěvačky Alison 
Krauss), který mu nabídl uvolněné místo kytaristy ve své ka-
pele po Billu Frisellovi.
 Mnoho času věnuje Steve rovněž vlastnímu „all stars“ se-
skupení The Brooklyn Boogaloo Blowout, kde hraje po boku 
Norah Jones, Richarda Juliana, Chrise Cheeka či Tonyho Ma-
sona.

ní tohoto téměř šedesá� členného hudebního tělesa spolu 
se sólisty je zcela jedinečným zážitkem, který se příliš často 
neopakuje. Již samotná potřeba mobilního rozšíření pódia v 
Clubu Kino o několik metrů vypovídá o nevídaném hudebním 
rozměru večera. Pokud se chystáte navš�vit tento koncert, 

doporučujeme včas zakoupit vstupenky, které rychle mizí z 
předprodeje.

VÁCLAV TOBRMAN

Václav Tobrman je mul�instrumentalista působící v několika 
hudebních tělesech (Jazz Rabble, Party Swingers, Free Wal-
kers, Honza Roušar a kapela). Pochází z Rakovníka, kde v roce 
2004 zabodoval v místní anketě Forte, když se umís�l na prv-
ním místě v kategorii Piano.
 V Praze vedly jeho cesty pianisty a zpěváka přes bary, kavár-
ny, restaurace a hotely až do Divadla Na Fidlovačce, Státní 
opery Praha a Mezinárodní konzervatoře Praha, ve které je 
korepe�torem na Muzikálovém oddělení.
 Letos se stal finalistou soutěže NY Café a PETROF Pi-
anista 2013. Kromě piana ovládá také hru na ukulele
a imituje hru na různé dechové nástroje.

ŠESTET

Kapela, která si dnes říká Šestet, vznikla v roce 2000, kdy se 
k trojici zpěváků ze skupiny Znenadání, mezzosopránu Majce 
Urbanové, barytonu Jirkovi Urbanovi a basu Arnoštovi Ve-
selému přiipojili postupně soprán Hanka Lisová (tehdy ještě 
Hloušková) a tenor Mar�n Píštěk. Původní záměr byl rozšířit 
počet členů kapely na šest, a tak kapela vystoupila poprvé a 
naposled v sestavě s altem jako šes�hlavá, tedy Šestet.
Podobně jako se formovalo obsazení, formoval se i repertoár 
a to od sborové klasiky a vícehlasých úprav pop standardů 
až k něčemu, co se dnes může směle označit slovy jazz, či 
vokální jazz.

Komerční příloha

ČISTÍRNA ODĚVŮ
BYTOVÉHO TEXTILU
KŮŽÍ
KOŽEŠIN
PRANÍ
MANDLOVÁNÍ

Dr. Janského 954, 252 28 Černošice
tel.: 251 643 173-4          www.cernosickacistirna.cz

Sběrny:
Radotín, Černošice, Dobřichovice, Řevnice,
Všenory, Dolní Břežany,Loděnice,
Rudná, Beroun, Vrané nad Vltavou,
Mníšek pod Brdy,
Praha 2, Praha 4-7, Praha 9-10,
Praha 13, Plzeň, Brno, Tábor, Těrlicko,
Klatovy, Rakovník

...už 20 let v Radotíně!

PLASTICKÁ
A VLASOVÁ CHIRURGIE

Zvětšení prsou
jen 59 900 Kč!
(cena včetně implantátů
a pobytu na klinice)

Polní 450, 252 29 Lety
www.elektromontazesro.cz

ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.
všem přejí, ať Vám život hází
jen ty správný noty.
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Dětský sbor Mifun s dívčím triem Tritonus Priest a dalšími 
hosty se představí během úvodního večera v Clubu Kino. Kdo 

by ale čekal roztomilé dě�čky, co jen přezpívají pár známých
šlágrů, bude jistě velmi překvapen. Jak blízko má Mifun k jazzu 
a současným hudebním trendům je již černošickému publiku 
dlouho známo, ať už z jeho provedení jazzové kantáty Balta-
zar Stanislava Poslušného, nebo z loňského fes�valu, kdy sbor

MIFUN, TRITONUS PRIEST
a sólisté pop oddělení pražské kon-
zervatoře

JAKUB URBAN TRIO

BOBBY HOUDA

AD HOC MILANA ČEJKY

DECH BAND
BLACK NOTES

DARJA KUNCOVÁ 
& OLD FASHION TRIO

PETRA VLKOVÁ TRIO

Bobby Houda se objevil na české hudební scéně v 60. letech 
a patřil v té době k našim nejosobitějším rockovým zpěvá-
kům. Vedl kapelu „Bobby And His New Society“, ve které hráli 
např. Tolja Kohout či Luboš Andršt.
 Raději než přizpůsobit svůj hudební styl poli�cké reali-
tě sedmdesátých let, rozhodl se Houda odejít do USA. 
Začal studovat na Berklee School Of Music (kytara, aran-
žování, kompozice). Školu absolvoval v roce 1982, po-
tom hrál v klubech, učil hře na kytaru, koncertoval 
a nahrával. Hrál též v kapele americké soulové legendy Ar-
thura Conleyho. Svá americká léta ukončil na pódiích univer-
sitních klubů.
 V roce 1991 přesídlil zpět do Čech a natočil velmi kladně 

Petra Vlková je mladá jazzová zpěvačka s vlastní kapelou, 
která hraje (nejen) zjazzované Beatles. Její hudba se stylově 
pohybuje mezi jazzem, popem a soulem. V repertoáru má jak 
vlastní skladby, tak jazzové standardy a také slavné popové 
písně, které se ale vždy snaží se svými hudebníky uchopit po 
svém.

DIXIE ROAD

Urban trio vzniklo na podzim roku 2011, kdy se odehrál první 
improvizovaný koncert v Jihlavě. Od té doby kapela začala pra-
videlně zkoušet a koncertovat. Autorskou zodpovědnost na 
sebe z velké čás� převzal klavírista Jakub Urban, který je au-
torem většiny skladeb. Velkým dílem mu však přispívají Jakub 
Antl (kontrabas, baskytara) a Ondřej Sluka (bicí nástroje). Vše 
se odehrávalo na půdě Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, 
takže se všichni členové velmi dobře znají. Jak hudebně, tak 
i lidsky, což přispívá k vzájemnému porozumění a vnímá-
ní na jeviš�, tak i v osobním životě. Začátkem roku 2012
již Urban trio mohlo oslovit pražské jazzovou scénu a 
i kluby v ostatních městech. V listopadu kapela dostala mož-
nost koncertovat v egyptské Káhiře, kterou patřičně využila a 
získala kontakty na africkém kon�nentu.

Darja Kuncová patří mezi přední zpěvačky naší jazzové scény 
a můžeme ji slýchat s kapelami různého stylového zaměření i 
velikos� – od tříčlenného Old Fashion Tria až po bigbandy.

Klasický „dixík“ hraje již řadu let na všech možných fes�va-
lech, slavnostech v klubech a dalších hudebních křižovatkách 
kapela Dixie Road z Prahy. Nejvíce jim však svědčí křižovatky 
ulici. Konec konců je to Dixie „Road“.
V blízkos� jedné takové významné křižovatky je můžete sly-
šet i v Černošicích, na prostranství centra Vráž.

Dech Band a Black Notes, to je jazzový dorost ZUŠ Černošice 
pod vedením Pavlíny Tomášové. Jako host opět vystoupí ky-
tarista slovutné kapely Klika Honza „Šlésa“ Šlesinger.

Ad Hoc Milana Čejky „vaří“ v restauraci Pod Lípou.

přijaté, anglicky zpívané CD „Wanderer“ (Happy Music/Mo-
nitor), které obsahuje blues a skladby složené pod silným vli-
vem pobytu ve Státech. Je natočeno spolu s muzikanty z Etc. 
(Kulhánek, Skála, Nejezchleba). Na konci roku 1999 vyšla dru-
há deska, „Hlas básníků“, tentokrát zpívaná česky. Textově se 
na ní podílejí nejen současní básníci, ale i klasikové světové 
poezie. Bobby Houda často účinkuje v klubech v Česku, Ně-
mecku či Holandsku.

vystoupil s francouzským muzikantem Arnaudem Mathieu. 
S ním se dě� vedle jazzové hudby pus�ly i do stylů
jako R´n´B a Hip-Hop. Spolupráce sboru s profesionály 
se vždy osvědčila a není pochyb, že i tentokrát přinese jim i 
publiku skvělý zážitek.
 Kontroverzní dívčí kapela Tritonus Priest  představuje zcela 
nový styl, zahrnující prvky jazzu, art rocku, popu, world mu-
sic, ale i vážné hudby a elektroniky. Autorské skladby vynikají 
především originalitou a neotřelé zvukové plochy dotváří vý-
razné emocionální poselství. Také pro to si je na podzim mi-
nulého roku vybrala česká kytarová legenda - Michal Pavlíček 
jako support pro svoje Symfonické rockování v Kongresovém 
centru v Praze.
Členky kapely, tři sestry, jsou zároveň špičkovými hráčkami 
ve svých oborech
 Lucia Priester studuje MgA. program na Hamu v Praze a zá-
roveň konzervatoř Jaroslava ježka, obor jazzové housle. Její 
koncertní a umělecká činnost je v současné době velice roz-
sáhlá, působí jak sólové, tak v různých ansámblech, mimo 

jiné spolupracovala s Českou filharmoníí na jejím turné v USA
a Japonsku. Několikrát získala s�pendium pro účast na fes�-
valu California Summer Music v Pebble Beach/USA.
 Petra Victoria Priester je absolventkou skladby na Kon-
zervatoři Jaroslava Ježka, kde nyní studuje obor klavír. 
V roce 2011 byla premiérována její symfonie Crucific�on
Západočeským Orchestrem v Mariánských lázních, na svém 
kontě má mimo jiné také dvě vydaná alba filmové hudby. V
roce 2007 získala s�pendium pro účast na hudebním fes�va-
lu California Summer Music Fes�val (Pebble Beach – Califor-
nia/USA), v roce 2006 získala 2. místo v Mezinárodní klavírní 
soutěži Anglo-Czechoslovak Trust v Londýně. 
 Barbora Priester studuje od roku 2007 hru na kytaru na 
Hochschüle für Musik und Theater Rostock a od roku 2010 
také na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Vystupovala na 
pódiích Německa, České Republiky, Slovenska nebo Francie. 
Výčet její koncertní činos� je velice rozsáhlý, z posledních
jmenujme např. loňské turné v Německu, kde provedla jako 
sólistka s orchestrem Theater Vorpommen slavný kytarový 
koncert J. Rodriga - Concerto Aranjuez.
 Sestavu ještě doplní studen� populárního zpěvu z pražské
konzervatoře Veronika Spiegelová, Lucie Švestková a Štěpán 
Piller. A samozřejmě dirigent dětského sboru Mifun, trumpe-
�sta Jiří Polívka.
 Pro každého byť náročného posluchače, zazní stan-
dardní jazzové hity od Franka Sinatry, Arethy Franklin 
a mnoha dalších, argen�nské rytmy ve skladbách Astora Piaz-
zoly i současná mul�žánrová tvorba skupiny Tritonus Priest.

Luboš Andršt byl ve svých začátcích, ostatně jako mnoho ji-
ných, postaven před dvojí volbu. Buďto jít svou vlastní cestou 
a zůstat umělecky nezávislý, nebo zvolit méně riskantní a vý-
nosnější existenci v bezpečných vodách domácí pop music. 
Naštěs� pro své posluchače zvolil první možnost. Přestože
hrát rockovou a jazzovou muziku nebylo v tehdejším totalit-
ním systému nic lehkého, vydržel po této cestě kráčet více 
než 35 let a dodnes zůstává svému ideálu umělecké svobody 
věrný.
 Během této doby postupně spolupracoval s celou špičkou 
české  jazzové  i  rockové  scény   (M. Prokop,  M. Kratochvíl, J. 
Hrubý, J. S�vín, P. Lipa, R. Dašek, E. Viklický, M. Svoboda aj.),
ale vystupoval také se zahraničními osobnostmi (Toto Blanke, 
Ignaz Netzer, Tonya Graves, Dana Gilespie, Tadeusz Nalepa, 
Paul Jones, Ka�e Webster, B.B.King).

LUBOŠ ANDRŠT & BLUES BAND
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Občanské sdružení Jazz Černošice 
Dr. Janského 953, 252 28 Černošice 
email: jazzcernosice@seznam.cz
tel: 602 613 731 
www.jazzcernosice.cz 
facebook: jazz černošice

SPONZORSKÁ
PODPORA
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Technologie povrchových úprav
Gema, DeVilbiss, Ransburg, Binks

realizace projektů na klíč
pro aplikace práškových plastů,
mokrých barev, lepidel aj.

Plánická 1241/36, 153 00 Praha 5, Ceská republika

REKLAMA
PROPAGAČNÍ 
GRAFIKA
FIREMNÍ IDENTITA
LOGO
SAZBA A ZLOM 
TISKOVIN
VIZITKY
KATALOGY
LETÁKY
INZERÁTY
WEB DESIGN

Mokropeská 703
252 28 Černošice
tel.: 602 613 731
grafir@grafir.cz
www.grafir.cz

VSTUPENKY
Vstupenky na jednotlivé koncerty je možno zakoupit od 1.5. 
2013 v předprodeji v Clubu Kino, ul. Fügnerova 263, 252 28 
Černošice.
Permanentní vstupenka v ceně 400,- Kč pla� na všechny kon-
certy od středy 22.5. do soboty 25.5. a zároveň jako sleva ve 
výši 50,- Kč na koncert Poogie Bell Band v neděli 26.5.

Jazz k vínu?
Víno k Jazzu!

Obchod a distribuce: Vrážská 73 Praha 5 Radotín

Vinný Bar: Zámecké sklepení  Dobřichovice „U Karolíny“
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Letos jsme pro vás opět připravili hvězdnou mezikon�nen-
tální show, která se tak jako loňské ročníky bude rozpros�-
rat nejenom napříč celým jazzovým vesmírem, ale i napříč 
samotným městem Černošice, které se tak na jeden týden 
stane jazzovou metropolí v tom nejlepším slova smyslu. Ven-
kovní Open Air produkcí počínaje, přes „gastro jazz“ v černo-
šických restauracích, až po finále, které se bude po tři hlavní
fes�valové večery odehrávat v
Clubu Kino, si budete moci do sy-
tos� užít hudební žánrovou pest-
rost od klasického jazzu až třeba 
po blues, nebo ethno music.

Celý fes�val startuje ve středu
22.5. ve vybraných místních re-
stauracích. U Mlynáře a Libuše v 
Mokropsech si můžete od 19-�
hodin poslechnout Trio Jakuba Ur-
bana, v Bolletě též od 19-� hodin
zahraje světoběžník Bobby Houda, 
na Vráži od 20-� hodin v sále re-
staurace Pod Lípou černošická le-
genda Ad Hoc Milana Čejky a večer 
v Clubu Kino od 19-� hodin vy-
stoupí dětský pěvecký sbor Mi-
fun, progresivní dívčí trio Tritonus 
Priest a sólisté z pop oddělení 
pražské konzervatoře pod vede-
ním Jiřího Polívky. Večer uzavře 
vokální kvintet „Šestet“.

Open Air produkce na pro-
stranství centra Vráž ve spojení 
s téměř letním počasím je vy-
hledávaným místem nejenom 
milovníků dobré hudby, ale i ná-
hodných návštěvníků, kteří tak často spojí všední nákupy s 
nevšedním hudebním bonusem. Tím bude ve čtvrtek 23.5. 
od 16-� hodin Dech Band a Black Notes ZUŠ Černošce, 
po nich pak Old Fashion Trio v čele s Darjou Kuncovou. Pá-
teční odpoledne 24.5. zpříjemní svým vystoupením na Open 
Air scéně Petra Vlková Trio, sobotní odpoledne 25.5. od 15-�
hodin bude již tradičně patřit klasickému street Dixie Road 
bandu.

Fes�val, který si neklade za cíl pouze mapovat kla-
sickou jazzovou scénu, ale také objevovat neotře-
lý zvuk a vedle již etablovaných interpretů dát prostor 
i novým, především mladým talentům a projektům, 
dá letos opět prostor nejenom černošickému hudební-
mu podhoubí kolem ZUŠ Černošice, ale i tělesu, které 
působí na ZUŠ Biskupská. Je jím Big Band Biskupská, kte-
rý spolu s pěveckým sborem Arie�a ze Žirovnice tvoří té-
měř šedesá�členné hudební těleso. To se v plné parádě
představí na dvou samostatných koncertech v Clubu Kino 
ve čtvrtek 23.5. od 10-� a 11-� hodin pro školy. Ve-
čer pak též v Clubu Kino od 19-� hodin ještě doplněno 
o sólisty Tomáše Savku a Mar�nou Talpovou slibuje skutečně
nevídaný hudební zážitek v rozměru, který Club Kino nepa-
matuje.

Pátek večer v Clubu Kino je prvním z hlavních fes�va-
lových večerů. Tradičně jej v 19 hodin odstartuje vel-
ký big band, kterým je tentokrát Avion Swing Band 
ze Zlína. Hned po něm vystoupí Steve Walsh Band (USA) v 
čele s kytaristou, skladatelem a producentem Steve Wal-
shem, který je spoluhráčem např. Norah Jones, nebo Vik-
tora Krausse, produkoval alba skupiny Erasure, ale třeba 
i českých kapel Druhá tráva, nebo November 2nd. Steve 
Walsh je v neposlední řadě také absolventem Berklee Col-
lege of Music, což samo o sobě je záruka té nejvyšší kvality. 
Z USA do Čech se po mnoha letech vrací Marta Töpferová, 
jež si za velkou louží vydobyla též renomé té nejvyšší úrovně. 
Ve spojení s Tomášem Liškou vznikl nový projekt „Milokraj“, 

který rozhodně stojí za to slyšet. Páteční večer pak uzavře 
česká bluesová legenda, virtuózní kytarista Luboš Andršt se 
svým Blues Bandem.

Sobotní dopoledne bývají po páteční noci trochu ospalejší. 
To však vůbec nebrání tomu, navš�vit kolem desáté hodiny
zahrádku restaurace Bolleta a prožít tak spolu s Mar�nou Tal-

povou, její kapelou a míchanými 
vajíčky neopakovatelnou atmo-
sféru jazzové snídaně. Minulý 
rok byl ve znamení pruhovaných 
triček, tak uvidíme, kolik se jich 
sejde letos.

Sobota večer, to je již druhý hlav-
ní fes�valový večer v Clubu Kino,
který nabídne hned na začátek 
od 19-� hodin kapelu Five Bones,
což je mimo pě� trombonů i ryt-
mická sekce a zpěv, dále pak špič-
kového černošského klavíristu 
a zpěváka Jus�na Echolse (USA)
se svou česko-americkou kape-
lou, slovenskou jazzovou legendu 
Juraje Grigláka & Copany a na 
samotný závěr trochu exo�ky v
podání kapely Al Yaman se zpě-
vačkou Ashwaq Andulka Kulaib 
z Adenu (Jemen), která na scénu 
přináší originální fúzi orientální 
melodiky s novými prvky taneční 
hudby.

Na závěr fes�valu, nedě-
li 25.5. od 20-� hodin jsme
pro vás v Clubu Kino připravi-

li jednu ze světových špiček současné jazzové hudby Po-
ogie Bell Band (USA). Poogie Bell Band je mezi bubeníky 
po celém světě pojmem s velkým P. Tento Pan bubeník při-
jíždí s vlastním projektem, který je tak neuvěřitelně groovy, 
že nevěnovat mu pozornost by bylo velkou chybou. Není 
tajemstvím, že Poogie Bell vedle špičkových jazzových mu-
zikantů spojil své síly také s některými klasickými jmény hip-
-hopu a jiných moderních hudebních stylů. Když už bubnuje 
s Afrikou Bambaatou a Soulsonic Force, tak asi nebude zrov-
na ignorant, že? Poogie Bell, mimochodem spoluhráč takové 
světové extratřídy jakou je např. Marcus Miller je skutečným 
králem groove. Když vezme do ruky paličky, lítají třísky. A to 
se v neděli večer stane, na to vemte jazz.

Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, těšíme se na 
vaší návštěvu a věříme, že letošní ročník bude opět zážitkem, 
na který se jen tak nezapomíná.

Za projevenou finanční podporu děkujeme městu Černošice,
všem sponzorům, jejichž příspěvku si nesmírně vážíme, Od-
boru kultury města Černošice za organizační pomoc a všem, 
kteří se zcela nezištně na přípravě fes�valu podílejí.

Celotýdenní, nebo denní vstupenky na jednotlivé koncerty 
je možno zakoupit v předprodeji v Clubu Kino v Černošicích 
od 1.5. 2013.

Kompletní program a veškeré další informace naleznete na 
fes�valových webových stránkách

www.jazzcernosice.cz

Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu,
další rok utekl jako voda a vy se opět můžete těšit na další, již osmý ročník mezinárodního jazzového fes�valu Jazz Černošice
2013, který se bude konat v Černošicích od středy 22.5. do neděle 26.5. 2013.

JAZZ ČERNOŠICE 2013
www.janaroskot.cz

Veronika Kubíková
gsm: +420 739 109 350
e-mail: info@janaroskot.cz
www.janaroskot.cz

Mokropeská 2026
Černošice, 252 28
Praha-západ

http://www.itw-lit.cz/
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