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PROGRES 2 – brněnská rocková skupina hrající od roku 1968 s přestávkami v 

letech 1971 až 1977 a 1990 až 1992 dodnes. Původně vystupovala pod názvem 

The Progress Organization, v roce 1977 nahrála jednu desku jako skupina 

Barnodaj. 

DAVID KOLLER – český rockový zpěvák, skladatel a bubeník. Patří k významným 

muzikantům střední generace českého bigbítu a proslavil se jako lídr rockové 

skupiny Lucie, kde působil v letech 1987 až 2005. 

KAMELOT – současná česká hudební skupina pocházející z Brna. Vznikla v roce 

1982 a celou její historií ji provází zakladatel a frontman Roman Horký, který je 

až na výjimky autorem všech textů i hudby k písním skupiny. 

YO YO BAND – česká hudební skupina. V listopadu 1975 ji založili R. Tesařík, Vl. 

Tesařík, O. Hejma a J. Novotný Kuzma.  

FRANTIŠEK UHLÍŘ – orlickoústecký rodák, významný český jazzový hráč na 

kontrabas, skladatel, pedagog, vedoucí kapely František Uhlíř Team. Letos se 

představí společně s dlouholetým členem divadla Ypsilon Jendou Jiráněm a 

dalšími členy Ypsilonky. 

MILAN PEROUTKA A SKUPINA PERUTĚ – M. Peroutka je český herec a zpěvák, 

syn spisovatelky I. Peroutkové a bubeníka M. Peroutky staršího. V roce 2012 

založil vlastní kapelu Perutě, jejíž první videoklip „Postavím kolem nás zeď“ 

představil v únoru 2015. 



TATA BOJS – česká, resp. pražská alternativní hudební skupina vznikla v roce 

1988. Zakládajícími členy jsou Mardoša a M. Cais, ve stálé sestavě hrají i Vl. Bár, 

D. Neuwerth a J. Hradil. Jejich Nanoalbum získalo v roce 2004 čtyři Zlaté anděly. 

NIRVANA CZECH TRIBUTE – IN THE NAME OF COBAIN – kapela z Ústí nad Orlicí 

fanoušky považována za nejvíc autenticky propracovaný revival Nirvany v ČR i 

na Slovensku.  

KAREL KAHOVEC A GEORGE & BEATOVENS – K. Kahovec je český zpěvák, 

hudební skladatel a kytarista. George and Beatovens je česká beatová a později 

rocková skupina vzniklá v 60. letech, spojená hlavně se jménem P. Nováka. 

Kapela od svého založení několikrát zanikla a byla znovu obnovena, a 

účinkovala i pod zkráceným označením G+B nebo G & B. Dnes v ní působí 

například K. Kahovec a V. Sodoma. 

QUEENIE – Kapela pochází z Prahy, byla založena roku 2006 a za dobu své 

existence se z ní stala suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v ČR a 

jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě. Precizní ztvárnění písní 

legendy světového rocku živě v původních aranžích a tóninách, absolutní 

technická dokonalost podpořená vlastním zvukařem, fyzická podoba a 

perfekcionismus – to vše Queenie charakterizuje a je důvodem uznání 

odbornou kritikou i zisku řady ocenění. V dubnu 2018 měl v Divadle Radka 

Brzobohatého premiéru muzikál Freddie s Queenie v hlavní roli. QUEENIE – 

world Queen tribute band reprezentuje absolutní špičku svého žánru. 

ADELE TRIBUTE CZ – první a zatím jediný Adele Tribute v ČR. Při vystoupení 

znějí největší hity Adele doprovázené originálním aranžmá od profesionálních 

skladatelů.   

THE PINK PANTHERS – sedmičlenná hudební skupina vznikla ve Svitavách na 

počátku roku 1997 a v květnu téhož roku odstartovala koncertní činnost s cílem 

uchvátit svým syrovým rock and rollovým projevem co možná nejširší spektrum 

posluchačů.  

SUPPORT LESBIENS – česká hudební skupina, vznikla roku 1992. Dostala se do 

semifinále soutěže Marlboro Rock-in a získala smlouvu u Sony Music. Skupina 

se rozpadla v roce 1996, ale o čtyři roky později se zase sešla. V roce 2001 vyšla 

deska Regeneration? 


