
 

 

 

 

Přehled profi „headlinerů“ 

programových dnů 

Města v pohybu 2018 
 

 

Pondělí 4. června 

BLACK BAND ZUŠ & JOSEF LAUFER – jeden z nejlepších mládežnických swingových orchestrů v rámci 

republiky působící pod taktovkou Lindy Gregarové si ke svému koncertu na městských slavnostech 

pozval nestárnoucího matadora naší populární hudby. Spojení skvěle hrajícího mladého orchestru 

s charizmatickým „showmanem“ slibuje jedinečný zážitek… 

ANNA K. s kapelou – stálice naší hudební scény, jedna z nejvýraznějších českých zpěvaček, nositelka 

řady ocenění s bohatou diskografií a mnoha hity… 

https://www.youtube.com/watch?v=tHwMI8vHqm0 

 

Úterý 5. června 

VOXEL a POKÁČ  

Václav Lebeda, vystupující pod uměleckým jménem Voxel, je český je folkpopový zpěvák a písničkář, 

který má rád pozitivní a veselý pohled na svět. V březnu 2013 byl vyhlášen jako objev roku na 

hudebních cenách Óčka. Na podzim téhož roku se v Českém slavíkovi Mattoni umístil na 2. místě 

v kategorii Hvězda internetu. V květnu 2014 vydal debutové album All Boom!. V rámci cen Český 

slavík Mattoni 2014 vyhrál opět kategorii Hvězda internetu a získal nominaci i v kategorii objev roku. 

V kategorii objev roku byl nominován i na cenách objev Anděl 2014. V roce 2015 vydal své druhé 

album Motýlí efekt. Velké množství příznivců má především mezi mladými posluchači…          

Jan Pokorný alias Pokáč, IT specialista a folkpopový písničkář byl v anketě Český slavík 2017 

nominován v kategorii Objev roku. Své debutové album Vlasy vydal v roce 2017. Přitom již v roce 

2009 vydal své první demo nahrávky pod názvem Pekáč, což odstartovalo jeho koncerty. Další demo 

pak vzniklo v roce 2011 pod názvem Pokák. Tehdy si jej vybral za textaře právě začínající zpěvák 

Voxel, s nímž i vytvořil duo. Velmi úspěšnou se na internetu stala jejich skladba Zejtra je taky den  

(2013). Mezi největší „pecky“ Pokáče z poslední doby patří bezesporu písnička Mám doma kočku…  

Byl mezi nominovanými na cenu Anděl 2017 v kategorii Objev roku. 

https://www.youtube.com/watch?v=DQJVkEMs6Rk 

https://www.youtube.com/watch?v=XZOwx9glvGE 

https://www.youtube.com/watch?v=p3y4XQ4B4Vw  

 



MIRAI – jedna z mladých kapel naší hudební scény, která si z posledního předávání cen Český slavík 

odnesla rovnou tři - v kategorii Objev roku a za píseň Když nemůžeš, tak přidej, která byla oceněna v 

kategoriích Nejstreamovanější česká skladba a Nejoblíbenější píseň posluchačů rádia Impuls. Získala 

také Anděla 2017 v kategorii Objev roku… Popularita Mirai strmě vzrůstá…  

https://www.youtube.com/watch?v=7De-UU9qB9Q  

 

 

Středa 6. června 

FRANTIŠEK UHLÍŘ & Jazzové mládí - ústecký rodák a proslulý jazzový kontrabasista už tradičně ve 

svém „jazzování“ představí zajímavou partu muzikantů. Letošní koncert může mít pod podtext 

„František Uhlíř & Jazzové mládí. S renomovaným muzikantem totiž vystoupí sestry Bartovy: 

zpěvačka Martina Barta  (nar. 1988) a pianistka Kristina Barta  (nar. 1987), o rytmiku se pak postará  

bubeník Marek Urbánek (nar. 1992)… 

PETER LIPA BAND (SK) – legenda československé jazzové a bluesové scény, velice osobitý a vynikající 

zpěvák, který se dnes může pochlubit tím, že zpíval na všech kontinentech. Jeho nejsilnějším 

hudebním zážitkem byl duet s Bobbym McFerinem, k němuž ho vyzval sám „maestro“ v závěru svého 

koncertu v Bratislavě v roce 1986… Jeho diskografie (s nejrůznějšími hudebními sestavami) je 

bezesporu obdivuhodná…  

https://www.youtube.com/watch?v=WJmo5eeekps 

 

 

Čtvrtek 7. června 

JANEK LEDECKÝ & BAND - výrazná osobnost naší hudební scény. Do povědomí posluchačů vstoupil 

Janek Ledecký už před revolucí jako frontman kapely Žentour, v roce 1992 se vydal na sólovou dráhu. 

Může se pochlubit  bohatou diskografií, je autorem několika muzikálů.  

https://www.youtube.com/watch?v=QddNl3vUmAY 

 

BARBORA POLÁKOVÁ s kapelou – česká herečka a zpěvačka známá z řady divadelních, filmových i 
televizních rolí, která se výrazně prosazuje i na poli hudebním. Na konci roku 2015 vydala své první 
album (producentem byl Jan P. Muchow), kterému vyšel i singl „Nafrněná“ s klipem. Tento singl byl 
oceněn na výročních cenách Anděl 2015 jako Skladba roku, Barbora Poláková byla navíc oceněna i 
jako Objev roku. Z chystaného druhého alba vznikl i originálně pojatý videoklip na baladu Po válce.  
Tento klip byl oceněn Andělem 2017.   
https://www.youtube.com/watch?v=o7auqhgjgig    
https://www.youtube.com/watch?v=LGagdrLvhjM 

 

Pátek 8. června 

BLUESBERRY – bluesová kapela založená založená v roce 1971 zpěvákem, harmonikářem, kytaristou 
a skladatelem Petarem Introvičem, který je jejím lídrem dodnes. Introvič patří k osobnostem, které 
vyrostly z hudebního podhoubí pražské Hanspaulky. Bluesberry hrají nejen skladby světových mistrů, 
ale i průřez svého více než pětačtyřicetiletého repertoáru. Zazní jak klasické lidové blues, tak i funky i 
rockovější skladby v rytmu veselém a radostném. 



LIMETAL  – česká hudební skupina, hrající hard rock a heavy metal. Na podzim roku 2015 ji založili 
čtyři bývalí členové legendární české hardrockové skupiny Citron. V roce 2016 vydali album Pravdu 
ukáže čas, loni pak album Limetal. Na turné Limetalu v závěru loňského roku doplnila v kapele čtveřici 
zkušených rockových „pardálů“ nová česká bubenická hvězda Veronika Lukešová. 
https://www.youtube.com/watch?v=0mWkBF9EBRE  

 

Sobota 9. června 

LOJZO (SK) a PATROLA ŠLAPETO – slovenská legenda „pouličního teplákového folku všedního dne“ 

(Lidový Orchestr Jednoduché Zábavy Obyvatelstva), která proslula osobitým pojetím textů, hudby i 

pódiové prezentace a nadchla posluchače doslova v celém Československu. Lojzo vystoupí v roce 100. 

výročí vzniku Československa společně s populární českou kapelou Patrola Šlapeto. 

https://www.youtube.com/watch?v=k8_IJJL40F8  

https://www.youtube.com/watch?v=L90ODQ24fvU  

 
SMOKIE FOREVER – revival legendární britské kapely Smokie, hrající s velkou interpretační věrností  
její největší hity: Living Next Door to Alice, Needles and Pins, Lay Back in the Arms of Someone, Don´t 
Play Your Rock´n´Roll to Me, Mexican Girl, Stumblin´In a další….  
https://www.youtube.com/watch?v=XPquVaxPxe0  

 

THE LED FARMERS (IRL) - irská indiefolková kapela The Led Farmers má za sebou řadu úspěchů. 
Koncertuje po celé Evropě, pravidelně také v USA, v rodném Irsku se stává jednou z nejoblíbenějších. 
Jen za loňský rok odehrála více než 80 koncertů. Může se pochlubit dvěma vítězstvími v soutěži All 
Ireland Music. Svým nezvyklým pojetím irské folkové klasiky zaujala širokou škálu posluchačů. 
https://www.youtube.com/watch?v=YapD_3R7TOQ  
 


