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VIZITKY ÚČINKUJÍCÍCH KAPEL 
 
MIG 21 je česká rocková hudební skupina, jejímiž členy jsou Jiří Macháček (zpěv), 
Pavel Hrdlička (klávesy), Jan Hladík (bicí), Tomáš Polák (kytara) a Tomáš Kurfirst 
(baskytara). 
Charakteristickým znakem jejich textů je svébytná poetika, ovlivněná zpívajícím 
hercem Jiřím Macháčkem. Jako jedna z mála skupin na svých koncertech klade 
důraz kromě videoprojekcí také na scénografii 

ŽALMAN & SPOL.  je česká folková kapela. 

První vystoupení tria „Žalmanův jihočeský výběr“ (Pavel Lohonka, Pavlína Jíšová a 
Antonín Hlaváč) proběhlo na festivalu Porta v Plzni roku 1982. Skupina se později 
přejmenovala na dnešní název Žalman & spol. V současné době kapela vystupuje ve 
složení Pavel Žalman Lohonka, Michaela Hálková, Petr Novotný a Pavel Malina. 

Ze Slovenska dorazí zpěvačka KATARÍNA KNECHTOVÁ & FULL BAND  
Katarína Knechtová je zpěvačka, skladatelka a textařka, dříve působila v kapelách I. 
M. T. Smile a PEHA. V roce 2001 obdržela slovenského Aurela jako ocenění pro 
nejlepší zpěvačku Slovenska. V roce 2005 získala se skupinou PEHA celkem 4 
sošky Aurela za nejlepší zpěvačku, nejlepší skupinu, nejlepší písničku /Za tebou/ a 
nejlepší album. Od roku 2008 je  na sólové dráze a daří se jí. 1.prosince 2008 vydala 
svou první sólovou desku Zodiak, kterou produkoval anglický producent Head, 
známý spoluprací například s PJ Harvey  nebo Massive Attack . Oslovil ji také 
režisér Juraj Jakubisko, aby mu složila píseň pro film Bathory. Skladba Muoj bože se 
sice nakonec do filmu nedostala, ale v rádiích slavila velké úspěchy a přinesla 
Kataríně cenu za nejlepší skladbu roku 2008. 
 
"KAREL HEGNER MEZI FOLKLÓREM A SWINGEM"  

Nový koncertní pořad Melody Gentlemen  a Cimbálové muziky Aleše Smutného.  
Oblíbený zpěvák lidové hudby, herec i moderátor Karel Hegner zpívá s oběma 
hudebními soubory folklórní písně i swingové šlágry. Humorná konference pánů 
Pavlíčka a Šimečka, navozuje pohodovou atmosféru pomyslného hudebního souboje 
swingu a folklóru. Virtuosní čísla Cimbálové muziky Aleše Smutného proti 
prvorepublikovým evergreenům i novým skladbám v repertoáru Melody Gentlemen 
dokazujícím, že již v předválečném období dokázali autoři taneční hudby zajímavě 
využít lidové motivy. 

 
JAN BUDAŘ - herec, hudebník, scénárista, režisér a příležitostný tanečník. 
je znám především jako představitel výrazných rolí ve filmech Nuda v Brn ě, 
Václav ,Mist ři, Czech Made Man  nebo Vratné lahve . Hrál v řadě tuzemských 



divadel, například v Národním divadle Brno, královehradeckém Klicperově divadle, 
brněnské Huse na provázku nebo pražském Divadle Na zábradlí. 
 
Zároveň Jan Buda ř hraje na několik hudebních nástrojů, zpívá a skládá originální 
písně. Je frontmanem kapely ELIŠČIN BAND , kterou založil v roce 2005 – acoustic 
dance music. Na svém kontě má alba Písně pro Hrubeše a Mareše , Uletěl orlovi , 
Prom ěna a Lehce probuzený .  
Jan Budař (zpěv, klavír), Roman Jedlička (kytary), Adam Koller (bicí), Daniel Šváb 
(kontrabas), Tomáš Hanzlíček (elektrická basa), Petra Malíšková (cello) 
 
EWA FARNA  je česká zpěvačka polské národnosti s českým státním občanstvím. 
Působí v oblasti populární a rockové hudby, zpívá česky a polsky. Pochází z české 
části Těšínska, žije ve Vendryni. Za svou kariéru získala řadu českých a polských 
ocenění. 
Kapela: Lukáš Pavlík (kytara), Tomáš Lacina (basová kytara), Martin Chobot (el. 
kytara), 
Jan Steinsdörfer (kapelník, klávesy), Tomáš Fuchs (el. kytara) 
 
MICHAL  PROKOP, muž mnoha zájmů a profesí, v hudební oblasti znám především 
jako zpěvák, pohybující se přibližně v trojúhelníku žánrů rock - soul – blues 
FRAMUS FIVE - jedna z nejvýznamnějších skupin české rockové historie. Hraje od r. 
1963, původně instrumentálky á la Shadows, od poloviny 60.let R&B a soul. 
Postupem času vystupuje stále více do popředí Michal Prokop a z Framusu se stává 
jeho doprovodná skupina s proměnlivým obsazením. 
 
Framus Five  (později obnovena pod názvem Framus 5 ) je česká hudební skupina v 
čele s Michalem Prokopem. Řadí se mezi jednu z nejvýznamnějších skupin české 
rockové historie. Svou činnost přechodně ukončila v roce 1990. V roce 2000 Framus 
Five naplno obnovil svou koncertní činnost v této sestavě: Michal Prokop, Luboš 
Andršt, Jan Hrubý, Jan Kolář, Zdeněk Tichota, Pavel Razím, Jiří Šíma, Roman 
Kubát[1]. 
 
 

COCOTTE MINUTE je česká nu-metalová kapela. 

Skupina funguje od roku 2002. Již od první desky patři CM na špičku české 
crossoverové scény. Kapela vyniká svým nezaměnitelným syrovým soundem, 
neobvyklým charismatickým hlasem zpěváka Zellera, který navíc neváhá svými texty 
obsáhnout témata, do kterých se většina textařů v české kotlině bojí pouštět. Cocotte 
Minute hrají pravidelně na klubových pódiích v celé republice a na většině velkých 
českých prestižních festivalů. Ani v zahraničí není skupina žádným nováčkem, 
během svého působení již absolvovala turné po Ukrajině, Bělorusku či Francii a má 
za sebou jednotlivá vystoupení v Itálii, Chorvatskou a na Slovensku. V roce 2007 
byla kapela vyhlášena na Žebřík 2006 Sony Ericsson Awards Objevem roku. CM 
jdou systematicky díky poctivé a tvrdé práci za svým. Jako jediným ze své generace 
se jim podařilo prorazit mimo žánr v masovém měřítku. Za kapelou je již velmi 
výrazná stopa v podobě třech úspěšně prodávaných alb a deseti videoklipů, které se 
pravidelně objevují v předních médiích. V současné době skupina po změně sestavy 
a managementu vstupuje do nové dimenze. Cocotte Minute, známí svou 



nezaměnitelnou živou prezentací, velkolepou show, hudební profesionalitou a 
precizním zvukem v novém designu připravují nový hudební materiál. 
Zeller – zpěv, Přéma – kytara, Czendál – kytara, Petr Lisac – basa, Marek Macháček 
– bicí 
 
UDG je česká popová hudební skupina pocházející z Ústí nad Labem. V roce 2004 
zvítězili v soutěži Coca Cola Popstar, následně vydali tři studiová alba Ztraceni v 
inspiracích, Buď a Nebe a Autoportrét.  V hudebních cenách Žebřík, časopisu 
Report, za rok 2009 získávají dvakrát první cenu, jako kapela roku a za videoklip 
roku-k písni Éterická. Za rok 2010 v cenách Žebřík podruhé vyhrávají kapelu roku a 
získávají třetí místo v kategorii Videoklip roku za píseň Duše slečny Mai. 
Petr Vrzák – zpěv, Adam Kupera – saxofon, zpěv, Bohumil Němeček – elektrická a 
akustická kytara, Pavel Vrzák – baskytara, Tomáš "Jugi" Staněk – bicí, texty, Tomáš 
"Volt" Vohradský - elektrická a akustická kytara 
 
PROGRES 2 je brněnská rocková skupina hrající od roku 1968 dodnes s 
přestávkami v letech 1971 až 1977 a 1990 až 1992. Původně vystupovala pod 
názvem The Progress Organization (1968–1971), v roce 1977 nahrála jednu desku 
jako skupina Barnodaj. Od roku 1977 hraje již jako Progres 2 s výjimkou let 1987 až 
1990, kdy používala název Progres-Pokrok. Spoluzakladatelem a lídrem kapely je 
bubeník Zdeněk Kluka, který jako jediný hudebník prošel všechna období skupiny a 
podílel se na všech albech. 

Pavel Váně – kytara, zpěv, Miloš Morávek – kytara, Pavel Pelc – baskytara, Roman 
Dragoun – klávesy, zpěv, Zdeněk Kluka – bicí, zpěv 

 

Skupina ABBA STARS  oslavila na podzim roku 2009 pětileté výročí svojí existence. 
Během této doby se skupina ABBA STARS  stala jednou z nejúspěšnějších 
světových revivalů, odehrála přes 600 koncertních vystoupení u nás i v zahraničí a 
získala si respekt fanoušků i kritiků. Má na svém kontě 2 CD, mnoho televizních 
vystoupení a několik zajímavých cen – ta poslední z Francouzské televize FT 1 z 
podzimu 2009 ze soutěže – nejvěrnější dvojníci na světě! Soutěž sledovalo 70mil lidí.  
Dan Dobiáš – kytara, zpěv, Petra Peterová – zpěv, Beatrice Todorová – zpěv, 
Michal Vaněk - klávesy 


