
Občanské sdružení Jazz Černošice vzniklo v 
prosinci roku 2007. Primárním důvodem vzniku 
sdružení byla potřeba existence právního 
subjektu, který by produkčně a administrativně 
zajišťoval zejména pořádání jazzového festivalu 
Jazz Černošice. To je stále hlavní náplní činnosti 
sdružení.
Již při zakládání sdružení jsme ale pamatovali 
i na širší vztahy mezi kulturou a občanskou společ-
ností, které jsou ve stanovách sdružení vyjádřeny 
v těchto několika dalších bodech:
- podpora kulturních aktivit regionu dolní Poberouní
- tvorba a produkce vlastních kulturních pořadů
- podpora začínajících talentů a mládeže
- audio a video záznamy kulturních pořadů
 Hlavním cílem sdružení je tedy poskytování obec-
ně prospěšných činností v oblasti kultury, zejména 
kooperace s jinými sdruženími, fyzickými a práv-
nickými osobami, majícími za svůj cíl rozvoj kultur-
ních aktivit.
Věříme, že i s vaší podporou a vaším zájmem 
se nám bude nadále dařit tyto cíle naplňovat.

O.S. Jazz Černošice 

O.S. JAZZ ČERNOŠICE
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Občanské sdružení Jazz Černošice 
Dr. Janského 953 
252 28 Černošice 
email: jazzcernosice@seznam.cz 
www.jazzcernosice.cz 
facebook: jazz černošice

Josef Barchánek 
předseda o.s. Jazz Černošice 
produkce / pódiová technika / doprava
Tel.: 606 812 018
Petr Kadlec 
produkce / foto
Tel.: 602 424 635
Pavel Blaženín 
odbor kultury Města Černošice 
produkce / zvuk
Tel.: 602 200 817
Michal Strejček 
produkce / smlouvy / propagace
Tel.: 602 613 731
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ZE ZKUŠEBNY 

Proč je lepší automatickej bubeník než živej?
Hraje přesně a nespí ti s holkou.

Jeden člověk byl na hudbu tak tupý, že dostal 
od učitele dvě hůlky, ať jde dělat bubeníka. Jenže 
on jednu ztratil a tak se z něj stal dirigent.

V městečku na divokém Západě vejde do baru 
šerif a na zemi leží zastřelenej chlap. Šerif koukne 
na barmana a ptá se:
“Hráč?”
“Jo”
“Falešnej?”
“Jo”
“Poker?”
“Ne, housle”

“Dobrý den. Jsem ladič pian” 
“Já jsem si ladiče neobjednala” 
“Vím, že vy ne, objednali mne vaši sousedé”

Víte, kolik folkařů je potřeba na výměnu žárovky? 
Dva. Jeden vymění žárovku a jeden napíše píseň 
o tom, jak dobrá byla stará žárovka.

Stojí žebrák na rušné ulici a velice hezky hraje 
na housle. Zastaví se u něho hudební odborník: 
“Člověče, já žasnu, vždyť vy byste mohl hrát 
v profesionálním orchestru! Proč tady žebráte?” 
“Jo pane, to bych dělat nemohl, já musím živit 
osmičlennou rodinu.”

Sejdou se dva muzikanti a nikoho nepomlouvají...

Jaká je u slepců nejoblíbenější pěvecká dvojice? 
Bílá - Hůlka.

Jaký je rozdíl mezi jazzmanem a rockerem? 
Jazzman hraje tisíc akordů pro tři lidi a rocker tři 
akordy pro tisíc lidí...

Víte, co dělají Jamajčani, když jim dojde tráva? 
Probuděj se a říkaj: “Co to tady zní za blbou 
hudbu?”

Jak získat jazzem 1 milión? Začněte se dvěma 
milióny...

Do nebe přijdou tři saxofonisti. Svatý Petr se jich 
ptá na jaké značky nástrojů hráli. První říká: Selmer. 
Svatý Petr hovoří: Do pekla!!! Druhý říká že hrál 
na Yamahu a slyší stejnou větu. Třetí nesměle 
řekne: Já jsem hrál na Amátku. Svatý Petr se na 
něho podívá a řekne: Ty půjdeš do nebe, peklo jsi 
měl  na zemi...

JAZZ SHOES

Obuv na jazz se vyrábí v nízkém provedení nebo se 
šněrováním ke kotníku. Mezi oblíbené modely patří 
především vyšší šněrovací boty, které jsou díky 
koženému provedení velice kvalitní a pohodlné. 
Neméně oblíbené jsou taneční boty na jazz, které 
jsou nízké a mají dělenou podrážku. Pro ještě 
větší pohodlí a pohyblivost jsou vytvořeny boty 
bez šněrování, které v žádném případě neomezují 
v pohybu.

Jazzová taneční obuv pro ženy je specifickým 
druhem tanečních bot. Jsou nízké nebo naopak 
vysoké ke kotníkům, vyrobené z kvalitní kůže, 
aby v nich byl pohyb co nejpříjemnější, a opatřené 
šněrováním. Taneční boty na jazz mohou mít 
podrážku dělenou nebo plnou. Navíc se jazzová 
obuv dá využít i na jiné druhy tance.
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Jazz Černošice 2015 - 10. ročník
Je to neuvěřitelné, ale příští rok se od 20. do 25. května uskuteční již 10. ročník mezinárodního jazzového 
festivalu Jazz Černošice.
Protože se jedná o zcela vyjímečnou událost, rozhodli jsme se udělat jakýsi hudební průřez historií 
festivalu a na tento jubilejní ročník pozvat ty nejlepší interprety, kteří vystoupili v ročnících minulých 
a samozřejmě ještě něco navíc.
V současné době máme přislíbený společný koncert Ivy Bittové a Idy Kelarové (jejich poslední společný 
koncert vyprodal Lucernu), dále divákům dlužíme koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který bychom 
rádi ve spojení s Big Bandem US Army, pokoušíme se dát dohromady super skupinu ve složení Juraj 
Griglák + Poogie Bell + Patches Stewart + Booby Sparks, přijet by měl Peter Lipa, bluesová zpěvačka 
Sharon Lewis, Zdeněk Bína, Jiří stivín, Gulo Čar, Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka atd.
Vše je zatím v jednání, ale pokud to vyjde, máte se na co těšit. Michal Strejček
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ÚČINKUJÍCÍ 2006 - 2014

Ročník 2014 
sponzorsky podpořili

4 Baars
Ad Hock Milana Čejky
Al Yaman
Alice Bauer trio
Amit Chatterjee (LI)
Antikvariát Pavla Kopačky
Arietta Žirovnice
ASPM + Jan Spálený
Avion Big Band
Beňo + Ptaszek
Betty Lee + The Bead Beat
Big Band Ježkovy konzervatoře
Big Band Milana Svobody
Big Band V.Zelinky
Big Band ZUŠ Biskupská
Bobby Houda
Brécy
Columbella - sbor
Dan Bárta and Illustratosphere
Dáša Zázvůrková
Dech Band ZUŠ Černošice
Dixi Road
DJ Flux
DJ Gadjo.cz
Dva
E.I.T. Voices

Elena Sonenshine
Emil Viklický Trio
Erika Fečová
Five Bones
Flétničky
Golden Big Band Prague
Gulo Čar
Hot Jazz Prague
Charlie Band
Chocofly
Chorus Angelus
Chris DePino (USA)
Christiane Dehmer  (D)
Ida Kelarová
Irena Buweiserová
Iva Bittová

Ivan Mládek
Jára Bárta Trio
J.J.Jazzman + Bažík Pavelka
Jakub Urban Trio
Jana Koubková
Jazz Big Gang
Jazz Efterrät
Jiří Stivín
Jonathan Crossley band ( JAR)
Juraj Griglák and Company (SK)
Justin Echols Quartet (USA)
Karel Růžička trio
Laco Deczi and Cellula New York
Lorenzo Thompson (USA)
Los Quemados
Luboš Andršt and Blues Band
Marta Kloučková Jazz Projekt
Marta Töpferová
Martin Brünner trio
Martina Talpová trio
Melanie Scholtz (JAR)
Mifun and Steak House Orchestra
Michal Filek orchestr
Michal Gera Band
Michal Žáček trio
Milan Svoboda quartet
Nicolas Simon quartet ( RO,D)
Old canal jazz band
Old Fashion trio
Ondřej Štveráček quartet
Originální Pražský Synkopický 
Orchestr
Oscar Rózsa band (SK)

OUA trio  ( CHE)
Pacora ( SK,MO)
Pavel Šlosar Street Band
Peter Lipa and band (SK)
Petr Kořínek trio
Petr Sovič
Petra Vlková Trio
Poogie Bell Band (USA)
Ratch
Roman Pokorný - Blues Box heroes
Ruchadze Band ( NL)
Rus Narvich ( JAR,B,CZ)
Santy y su Marabú (CUBA)
Saxofon Quartet ZUŠ Černošice
Seven Days
Shayna Steele (USA)
Sisa Fehérová
Sly Rabbits
Steve Walsh (USA)
Steve White ( USA)
Š.Smetáček N.O.D. + Tonya Graves
Šestet
Takin´Off feat + Tereza Černochová
The Dixieland Messengers Prague
Tomáš Liška
Tomáš Savka
Traditional Jazz Studio P.Smetáčka
Trio de Janeiro
Tritonus Priest
Trombenik
Trossman / Kořínek Band and Hot 
Sisters
Václav Tobrman duo
Varhan Orchestrovič Bauer
Vibe fantasy - Radek Krampl
Vít Švec trio
Volné sdružení pro příležitnostné 
hraní
Yellow sisters
Yvonne Sanchez
Zdeněk Bína a Jan Urbanec
ZUŠ Černošice (Dech Band, 
Kouzelnice, Black Notes, F Holky)

fo
to

 - 
P

et
r K

ad
le

c

DIVÁCI

fo
to

 - 
P

et
r k

ad
le

c

JAZZ ČERNOŠICE  20.5. - 24.5. 2015

SPONZORSKÁ PODPORA
Sponzorská podpora festivalu je v rámci vícezdrojového financování nejvýznamnějším finančním zdro-
jem, bez nějž by festival nebylo možné uskutečnit. Proto si této podpory nesmírně vážíme a věříme, že 
i nadále se nám bude dařit udržet si nejenom sponzory stávající, ale získávat i sponzory nové.
 Jako protihodnotu můžeme nabídnout reklamní a inzertní prostor zejména v těchto novinách, 
které jsou před a po festivalu distribuovány v nákladu cca 10.000 kusů do všech domácností 
a firem v regionu dolní Poberouní. Dále pak nabízíme prostor pro vaše logo na všech plakátech a pro-
gramech, v neposlední řadě umístění vaší prezentace na festivalových webových stránkách. Další mož-
nosti jsou na individuální dohodě. Pokud vás tato nabídka zaujala a zároveň zvažujete svoje možnosti 
podpory festivalu Jazz Černošice, neváhejte se nám ozvat. Vždycky se dá domluvit. fo
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CO JE PRO VÁS JAZZ ???

Pro mne osobně je Jazz: jednou z mála hudebních 
forem, kde můžet svobodně vyjádřit své momen-
tální vnitřní pocity a pohled na současný svět.

Bobby Houda

Takhle jsem se zeptal několika jazzových muzikantů , kteří vystoupili na některém z minulých ročníků 
našeho festivalu. A zde je pár krásných odpovědí :
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Životní styl. Stačí to? Pusu Darja.
Darja Kuncová

Odpověděla bych odpověďmi jiných a sice:
Quincy Jones: „Jazz je člověk, který o sobě mluví 
vždycky pravdu“.
Toshiko Akyoshi: „Jazz je hudba mužů silná 
a agresívní a muži v ní nemají rádi ženy, ty jsou 
pak stejně agresívní“.
Louis Armstrong: „Život je jako trubka v jazzovém 
orchetru. Když do ní nefoukáš nic z ní nevyjde“
A já jen dodám, že jazz je mým skvělým společní-
kem už asi od mých osmnácti let! Howgh!

Jana Koubková

Jazz je pro mne možnost vyjádřit se po svém, 
způsobem, který umožňuje společnou hudební 
komunikaci jak s ostatními jazzovými hráči, tak
s vnímavým jazzovým publikem. Je to pro mne 
radost.

Jiří Stivín

A jak to vidí encyklopedie ?

Wikipedia: Jazz čili džez (z angličtiny), je původně 
americký hudební styl, který vznikl na začátku 
20. století mezi afroamerickou komunitou na jihu 
Spojených států amerických smísením afrických 
a evropských hudebních stylů. Jeho africké 
kořeny se projevují hlavně v používání blue tónů, 
odpovídaček, improvizace, polyrhythmů, synkop 
a spláchnutých tónů. Později přebíral i prvky 
populární hudby. Původ slova jazz, které bylo 
pro označení této hudby poprvé použito okolo 
roku 1915, je nejasný, avšak pravděpodobně se 
jedná o zkomolenou zkratku jas(mine) v narážce 
na jasmínový parfém populární v New Orleans 
té doby.
Jazz od svého počátku ve 20. století vytvořil 
mnoho podžánrů, od New Orleánského Dixielandu 
datovaného na začátek 10. let, přes big bandovský 
swing ze 30. a 40. let, bebop ze středních 40. 
let, rozmanitosti Latin-jazzu a jeho kombinací, 
například Afro-Cuban a Brazilian jazz z 50. a 60. 
let, jazz-rock fusion ze 70. let až po pozdější vývoj, 
jako např. acid jazz.
Jazz je vlastně všechno , stejně tak jako  pro 
posluchače blues a rocku je zase všechno rock, 
a pro kamarády táborových ohňů je zase všechno 
country………
  Jen na tom hradě  je to pro nás všechny stejný 
HARDCORE
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Ptal se a vše zaznamenal Josef Barchánek
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ÚČINKUJÍCÍ 2006 - 2014

Ročník 2014 
sponzorsky podpořili

4 Baars
Ad Hock Milana Čejky
Al Yaman
Alice Bauer trio
Amit Chatterjee (LI)
Antikvariát Pavla Kopačky
Arietta Žirovnice
ASPM + Jan Spálený
Avion Big Band
Beňo + Ptaszek
Betty Lee + The Bead Beat
Big Band Ježkovy konzervatoře
Big Band Milana Svobody
Big Band V.Zelinky
Big Band ZUŠ Biskupská
Bobby Houda
Brécy
Columbella - sbor
Dan Bárta and Illustratosphere
Dáša Zázvůrková
Dech Band ZUŠ Černošice
Dixi Road
DJ Flux
DJ Gadjo.cz
Dva
E.I.T. Voices

Elena Sonenshine
Emil Viklický Trio
Erika Fečová
Five Bones
Flétničky
Golden Big Band Prague
Gulo Čar
Hot Jazz Prague
Charlie Band
Chocofly
Chorus Angelus
Chris DePino (USA)
Christiane Dehmer  (D)
Ida Kelarová
Irena Buweiserová
Iva Bittová

Ivan Mládek
Jára Bárta Trio
J.J.Jazzman + Bažík Pavelka
Jakub Urban Trio
Jana Koubková
Jazz Big Gang
Jazz Efterrät
Jiří Stivín
Jonathan Crossley band ( JAR)
Juraj Griglák and Company (SK)
Justin Echols Quartet (USA)
Karel Růžička trio
Laco Deczi and Cellula New York
Lorenzo Thompson (USA)
Los Quemados
Luboš Andršt and Blues Band
Marta Kloučková Jazz Projekt
Marta Töpferová
Martin Brünner trio
Martina Talpová trio
Melanie Scholtz (JAR)
Mifun and Steak House Orchestra
Michal Filek orchestr
Michal Gera Band
Michal Žáček trio
Milan Svoboda quartet
Nicolas Simon quartet ( RO,D)
Old canal jazz band
Old Fashion trio
Ondřej Štveráček quartet
Originální Pražský Synkopický 
Orchestr
Oscar Rózsa band (SK)

OUA trio  ( CHE)
Pacora ( SK,MO)
Pavel Šlosar Street Band
Peter Lipa and band (SK)
Petr Kořínek trio
Petr Sovič
Petra Vlková Trio
Poogie Bell Band (USA)
Ratch
Roman Pokorný - Blues Box heroes
Ruchadze Band ( NL)
Rus Narvich ( JAR,B,CZ)
Santy y su Marabú (CUBA)
Saxofon Quartet ZUŠ Černošice
Seven Days
Shayna Steele (USA)
Sisa Fehérová
Sly Rabbits
Steve Walsh (USA)
Steve White ( USA)
Š.Smetáček N.O.D. + Tonya Graves
Šestet
Takin´Off feat + Tereza Černochová
The Dixieland Messengers Prague
Tomáš Liška
Tomáš Savka
Traditional Jazz Studio P.Smetáčka
Trio de Janeiro
Tritonus Priest
Trombenik
Trossman / Kořínek Band and Hot 
Sisters
Václav Tobrman duo
Varhan Orchestrovič Bauer
Vibe fantasy - Radek Krampl
Vít Švec trio
Volné sdružení pro příležitnostné 
hraní
Yellow sisters
Yvonne Sanchez
Zdeněk Bína a Jan Urbanec
ZUŠ Černošice (Dech Band, 
Kouzelnice, Black Notes, F Holky)
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JAZZ ČERNOŠICE  20.5. - 24.5. 2015

SPONZORSKÁ PODPORA
Sponzorská podpora festivalu je v rámci vícezdrojového financování nejvýznamnějším finančním zdro-
jem, bez nějž by festival nebylo možné uskutečnit. Proto si této podpory nesmírně vážíme a věříme, že 
i nadále se nám bude dařit udržet si nejenom sponzory stávající, ale získávat i sponzory nové.
 Jako protihodnotu můžeme nabídnout reklamní a inzertní prostor zejména v těchto novinách, 
které jsou před a po festivalu distribuovány v nákladu cca 10.000 kusů do všech domácností 
a firem v regionu dolní Poberouní. Dále pak nabízíme prostor pro vaše logo na všech plakátech a pro-
gramech, v neposlední řadě umístění vaší prezentace na festivalových webových stránkách. Další mož-
nosti jsou na individuální dohodě. Pokud vás tato nabídka zaujala a zároveň zvažujete svoje možnosti 
podpory festivalu Jazz Černošice, neváhejte se nám ozvat. Vždycky se dá domluvit. fo
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CO JE PRO VÁS JAZZ ???

Pro mne osobně je Jazz: jednou z mála hudebních 
forem, kde můžet svobodně vyjádřit své momen-
tální vnitřní pocity a pohled na současný svět.

Bobby Houda

Takhle jsem se zeptal několika jazzových muzikantů , kteří vystoupili na některém z minulých ročníků 
našeho festivalu. A zde je pár krásných odpovědí :
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Životní styl. Stačí to? Pusu Darja.
Darja Kuncová

Odpověděla bych odpověďmi jiných a sice:
Quincy Jones: „Jazz je člověk, který o sobě mluví 
vždycky pravdu“.
Toshiko Akyoshi: „Jazz je hudba mužů silná 
a agresívní a muži v ní nemají rádi ženy, ty jsou 
pak stejně agresívní“.
Louis Armstrong: „Život je jako trubka v jazzovém 
orchetru. Když do ní nefoukáš nic z ní nevyjde“
A já jen dodám, že jazz je mým skvělým společní-
kem už asi od mých osmnácti let! Howgh!

Jana Koubková

Jazz je pro mne možnost vyjádřit se po svém, 
způsobem, který umožňuje společnou hudební 
komunikaci jak s ostatními jazzovými hráči, tak
s vnímavým jazzovým publikem. Je to pro mne 
radost.

Jiří Stivín

A jak to vidí encyklopedie ?

Wikipedia: Jazz čili džez (z angličtiny), je původně 
americký hudební styl, který vznikl na začátku 
20. století mezi afroamerickou komunitou na jihu 
Spojených států amerických smísením afrických 
a evropských hudebních stylů. Jeho africké 
kořeny se projevují hlavně v používání blue tónů, 
odpovídaček, improvizace, polyrhythmů, synkop 
a spláchnutých tónů. Později přebíral i prvky 
populární hudby. Původ slova jazz, které bylo 
pro označení této hudby poprvé použito okolo 
roku 1915, je nejasný, avšak pravděpodobně se 
jedná o zkomolenou zkratku jas(mine) v narážce 
na jasmínový parfém populární v New Orleans 
té doby.
Jazz od svého počátku ve 20. století vytvořil 
mnoho podžánrů, od New Orleánského Dixielandu 
datovaného na začátek 10. let, přes big bandovský 
swing ze 30. a 40. let, bebop ze středních 40. 
let, rozmanitosti Latin-jazzu a jeho kombinací, 
například Afro-Cuban a Brazilian jazz z 50. a 60. 
let, jazz-rock fusion ze 70. let až po pozdější vývoj, 
jako např. acid jazz.
Jazz je vlastně všechno , stejně tak jako  pro 
posluchače blues a rocku je zase všechno rock, 
a pro kamarády táborových ohňů je zase všechno 
country………
  Jen na tom hradě  je to pro nás všechny stejný 
HARDCORE
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Ptal se a vše zaznamenal Josef Barchánek
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Občanské sdružení Jazz Černošice vzniklo v 
prosinci roku 2007. Primárním důvodem vzniku 
sdružení byla potřeba existence právního 
subjektu, který by produkčně a administrativně 
zajišťoval zejména pořádání jazzového festivalu 
Jazz Černošice. To je stále hlavní náplní činnosti 
sdružení.
Již při zakládání sdružení jsme ale pamatovali 
i na širší vztahy mezi kulturou a občanskou společ-
ností, které jsou ve stanovách sdružení vyjádřeny 
v těchto několika dalších bodech:
- podpora kulturních aktivit regionu dolní Poberouní
- tvorba a produkce vlastních kulturních pořadů
- podpora začínajících talentů a mládeže
- audio a video záznamy kulturních pořadů
 Hlavním cílem sdružení je tedy poskytování obec-
ně prospěšných činností v oblasti kultury, zejména 
kooperace s jinými sdruženími, fyzickými a práv-
nickými osobami, majícími za svůj cíl rozvoj kultur-
ních aktivit.
Věříme, že i s vaší podporou a vaším zájmem 
se nám bude nadále dařit tyto cíle naplňovat.

O.S. Jazz Černošice 

O.S. JAZZ ČERNOŠICE
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Občanské sdružení Jazz Černošice 
Dr. Janského 953 
252 28 Černošice 
email: jazzcernosice@seznam.cz 
www.jazzcernosice.cz 
facebook: jazz černošice

Josef Barchánek 
předseda o.s. Jazz Černošice 
produkce / pódiová technika / doprava
Tel.: 606 812 018
Petr Kadlec 
produkce / foto
Tel.: 602 424 635
Pavel Blaženín 
odbor kultury Města Černošice 
produkce / zvuk
Tel.: 602 200 817
Michal Strejček 
produkce / smlouvy / propagace
Tel.: 602 613 731

KONTAKTY
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ZE ZKUŠEBNY 

Proč je lepší automatickej bubeník než živej?
Hraje přesně a nespí ti s holkou.

Jeden člověk byl na hudbu tak tupý, že dostal 
od učitele dvě hůlky, ať jde dělat bubeníka. Jenže 
on jednu ztratil a tak se z něj stal dirigent.

V městečku na divokém Západě vejde do baru 
šerif a na zemi leží zastřelenej chlap. Šerif koukne 
na barmana a ptá se:
“Hráč?”
“Jo”
“Falešnej?”
“Jo”
“Poker?”
“Ne, housle”

“Dobrý den. Jsem ladič pian” 
“Já jsem si ladiče neobjednala” 
“Vím, že vy ne, objednali mne vaši sousedé”

Víte, kolik folkařů je potřeba na výměnu žárovky? 
Dva. Jeden vymění žárovku a jeden napíše píseň 
o tom, jak dobrá byla stará žárovka.

Stojí žebrák na rušné ulici a velice hezky hraje 
na housle. Zastaví se u něho hudební odborník: 
“Člověče, já žasnu, vždyť vy byste mohl hrát 
v profesionálním orchestru! Proč tady žebráte?” 
“Jo pane, to bych dělat nemohl, já musím živit 
osmičlennou rodinu.”

Sejdou se dva muzikanti a nikoho nepomlouvají...

Jaká je u slepců nejoblíbenější pěvecká dvojice? 
Bílá - Hůlka.

Jaký je rozdíl mezi jazzmanem a rockerem? 
Jazzman hraje tisíc akordů pro tři lidi a rocker tři 
akordy pro tisíc lidí...

Víte, co dělají Jamajčani, když jim dojde tráva? 
Probuděj se a říkaj: “Co to tady zní za blbou 
hudbu?”

Jak získat jazzem 1 milión? Začněte se dvěma 
milióny...

Do nebe přijdou tři saxofonisti. Svatý Petr se jich 
ptá na jaké značky nástrojů hráli. První říká: Selmer. 
Svatý Petr hovoří: Do pekla!!! Druhý říká že hrál 
na Yamahu a slyší stejnou větu. Třetí nesměle 
řekne: Já jsem hrál na Amátku. Svatý Petr se na 
něho podívá a řekne: Ty půjdeš do nebe, peklo jsi 
měl  na zemi...

JAZZ SHOES

Obuv na jazz se vyrábí v nízkém provedení nebo se 
šněrováním ke kotníku. Mezi oblíbené modely patří 
především vyšší šněrovací boty, které jsou díky 
koženému provedení velice kvalitní a pohodlné. 
Neméně oblíbené jsou taneční boty na jazz, které 
jsou nízké a mají dělenou podrážku. Pro ještě 
větší pohodlí a pohyblivost jsou vytvořeny boty 
bez šněrování, které v žádném případě neomezují 
v pohybu.

Jazzová taneční obuv pro ženy je specifickým 
druhem tanečních bot. Jsou nízké nebo naopak 
vysoké ke kotníkům, vyrobené z kvalitní kůže, 
aby v nich byl pohyb co nejpříjemnější, a opatřené 
šněrováním. Taneční boty na jazz mohou mít 
podrážku dělenou nebo plnou. Navíc se jazzová 
obuv dá využít i na jiné druhy tance.
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Jazz Černošice 2015 - 10. ročník
Je to neuvěřitelné, ale příští rok se od 20. do 25. května uskuteční již 10. ročník mezinárodního jazzového 
festivalu Jazz Černošice.
Protože se jedná o zcela vyjímečnou událost, rozhodli jsme se udělat jakýsi hudební průřez historií 
festivalu a na tento jubilejní ročník pozvat ty nejlepší interprety, kteří vystoupili v ročnících minulých 
a samozřejmě ještě něco navíc.
V současné době máme přislíbený společný koncert Ivy Bittové a Idy Kelarové (jejich poslední společný 
koncert vyprodal Lucernu), dále divákům dlužíme koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR, který bychom 
rádi ve spojení s Big Bandem US Army, pokoušíme se dát dohromady super skupinu ve složení Juraj 
Griglák + Poogie Bell + Patches Stewart + Booby Sparks, přijet by měl Peter Lipa, bluesová zpěvačka 
Sharon Lewis, Zdeněk Bína, Jiří stivín, Gulo Čar, Traditional Jazz Studio Pavla Smetáčka atd.
Vše je zatím v jednání, ale pokud to vyjde, máte se na co těšit. Michal Strejček
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