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1. 12. pá
19 h – török – slavík – křišťan trio (original music – postmodern jazz)
Čerstvý autorský materiál zkušeného pianisty Vítka Křišťana spolu s ním 
představí skvělý kontrabasista, multiinstrumentalista a skladatel Jiří Slavík 
a vynikající slovenský trumpetista Oskar Török. Hudba je poučená z histo-
rie, ale zároveň originální, propracovaná i  improvizovaná, a vždy opřena 
o virtuózní souhru celého tria.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
22 h – jamie marshall‘s amplified acoustic Band (uk) (blues – folk – soul)
Pražská multižánrová hudební skupina s bluesovými kořeny kolem anglic-
kého písničkáře, zpěváka a kytaristy Jamieho Marshalla. Kapela disponuje 
bohatým autorským i převzatým repertoárem a výrazným aranžérským 
potenciálem. Jamieho doprovázejí zkušení hudebníci, kteří jsou výrazný-
mi personami na české hudební scéně. Celkový zvuk je navíc obohacen 
o sólový vokální projev Svatky Hlávkové Štěpánkové (voc; g; g; b; perc).
Vstupné na sezení 300 Kč, na stání 200 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
2. 12. so
16 h – jazz dock dĚtem: „klaunův vánoční stromeček“ 
– divadlo Bořivoj (divadlo)
Klaunská inscenace o tom, jak si připravit takové krásné, veselé a šťast-
né Vánoce…
Vstupné 70 Kč dospělí, 50 Kč děti, děti do 2 let zdarma. 
19 h – Benny lackner trio (usa) (contemporary jazz)
Americký pianista Benny Lackner spolupracoval mimo jiné s hudebníky, 
jako jsou Billy Higgins, Marc Ribot nebo Brad Shepik. Jeho klavírní hra je 
formována vlivem Keitha Jarretta, Ahmada Jamala, Radiohead, Medeski, 
Martin & Wood, ale i Brahmse nebo Chopina. Další klíčovou složkou je 
pečlivý výběr materiálu. Kromě vlastních chytlavých funky skladeb hraje 
Lackner i cover verze písniček populárních umělců, jako jsou Björk, Jimmy 
Hendrix, Nick Drake či Blondie.
Vstupné na sezení 300 Kč, na stání 200 Kč.

22 h – mr. elastik (electro swing)
Spojení manouche jazzu a swingu dvacátých a třicátých let minulého sto-
letí s moderní elektronickou hudbou je to, co nejlépe charakterizuje pro-
jekt Mr. Elastik. Sloučením těchto odlišných žánrů vznikl hudebně pestrý 
a neokoukaný mix. Mr. Elastik je novým projektem známého DJe Mersi 
(Děda Mládek Illegal Band), který angažoval sestry Doris a Sophii Lamo-
šovy. Ty se zabývají především starou jazzovou a swingovou hudbou, ale 
do vlastní tvorby se nebojí zařadit ani elektronické prvky. 
Vstupné na sezení 300 Kč, na stání 200 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
3. 12. ne
17 h – nedĚlnÍ diXie: jazz Fiddlers (dixieland)
Jeden z nejlepších souborů tradičního jazzu na pražské scéně. Podstatnou 
částí programu se staly většinou málo známé písničky z repertoáru slavné-
ho amerického pianisty a entertainera Thomase „Fats“ Wallera.
Jednotné vstupné 90 Kč.
21 h – luboš soukup Quartet ft. david dorůžka – křest cd (cz/d/dk) 
(postmodern jazz) 
Mezinárodní kvartet propojuje netradičním způsobem skandinávský a stře-
doevropský přístup k jazzu. Kvartet interpretuje převážně kompozice Luboše 
Soukupa. O stabilní rytmický základ projektu se stará dánský basista Morten 
Christian Haxholm Jensen a nekompromisní bubeník Morten Hæsum. Oba 
dva patří ke špičkovým muzikantům, kteří sklízejí úspěchy i za hranicemi 
Skandinávie. Kvartet doplňuje výjimečně lyrický hudebník – německý pianista 
Christian Pabst. Momentálně skupina připravuje natáčení nové desky s afric-
kým kytaristou Lionelem Louekem. Publikum tak bude mít možnost uslyšet 
řadu nových skladeb vesměs rychlejšího tempa nebo zemitějšího charakteru.
Vstupné na sezení 250 Kč, na stání 180 Kč.
4. 12. po – kluB zadÁn
5. 12. út
19 h – katarzia (sk) (alternative music)
Katarzia je pseudonym a projekt Katariny Kateřiny Kubošiovej, slovenské pís-
ničkářky žijící v Praze. Její songy jsou charakteristické otevřeně pojmenovaný-
mi momenty a příběhy z dnešních životů i vztahů. Nedávno vydala u sloven-
ského vydavatelství Slnko records druhé album Agnostika, ve kterém navazu-
je na předešlou tvorbu debutového CD Generácia Y, obohacenou o skvělou 
kapelu. V Jazz Docku ji budete moci slyšet hrát s pražskou sestavou: Vladko 
Mikláš – g; Albert Romanutti – keys; Lukáš Mutňanský – b; Peter Hanák – dr.
Vstupné pouze na stání: v předprodeji 220 Kč, na místě 260 Kč.
22 h – katarzia (sk) (alternative music)
Vstupné pouze na stání: v předprodeji 220 Kč, na místě 260 Kč.
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6. 12. st
19 h – jazzzpolska: rgg trio (pol) (contemporary jazz)
RGG Trio založili v roce 2001 absolventi uznávaného jazzového oboru na hu-
dební akademii v Katovicích a postupně si vybudovali jméno na poli impro-
vizované hudby. Název RGG již není pouhou zkratkou příjmení muzikantů, 
ale stal se značkou, u níž recenzenti kladně hodnotí především rovnoměr-
né zapojení všech členů do utváření hudebního výrazu. Inspirací pro jejich 
poslední album s názvem Aura, které vyšlo na legendárním labelu OKeh 
Records, se staly velmi různorodé hudební světy: duchovní i klasická hud-
ba, pop music a samozřejmě jazz. Koncert uvádíme v rámci volného cyklu 
JAZZzPOLSKA, který je realizován ve spolupráci s Polským institutem v Praze.
Vstupné na sezení 250 Kč, na stání 180 Kč. 
22 h – laco deczi new york celula (cz/usa) (fusion)
Legendární trumpetista, žijící již mnoho let v USA, přijíždí opět do Čes-
ké republiky a  jednou ze zastávek jeho turné bude také Jazz Dock (trp; 
keys; b; dr).
Vstupné na sezení 350 Kč, na stání 250 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
7. 12. čt – kluB zadÁn
8. 12. pá
19 h – ray aichinger european Quartet (swe/a/cz/sk) (modern jazz)
Exkluzivní mezinárodní kvartet složený z hudebníků z celé Evropy. Oce-
ňovaný švédský pianista Mattias Nilsson a jeden z nejvíce uznávaných ra-
kouských saxofonistů Ray Aichinger se setkali s předním českým bubení-
kem žijícím ve Vídni – Martinem Kleiblem – a s kontrabasistou Jaromírem 
Honzákem, aby vytvořili kapelu, která se vydala na středoevropské turné. 
Jejich hudba je plnokrevný jazz, který si za předlohu bere jak témata z jaz-
zu, popu, filmové i lidové hudby, tak vlastní originální kompozice. Skvělé 
instrumentální schopnosti všech čtyř hudebníků slibují velký jazzový zá-
žitek na evropské úrovni!
Vstupné na sezení 250 Kč, na stání 180 Kč. 
22 h – shum davar (By/geo/sk/cz) (world music)
Shum Davar je mezinárodní world music seskupení, které tvoří muzikanti 
z Běloruska, Gruzie, Slovenska a ČR. Za tři roky existence se kapela zapsala 
do povědomí tuzemských i zahraničních milovníků východního folklóru 
jedinečným pojetím fúze klezmeru, romské, balkánské, kavkazské a slo-
venské lidové hudby kořeněné prvky jazzu.
Vstupné na sezení 300 Kč, na stání 200 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
9. 12. so
16 h – jazz dock dĚtem: „Švec a čert“ – nezávislé divadlo (divadlo)
Když ševce navštíví čert, není to žádná legrace. A ještě když nechce odejít 
a začne pracovat namísto nebohého ševce.
Vstupné 70 Kč dospělí, 50 Kč děti, děti do 2 let zdarma. 
19 h – jaroslav Šindler & martin Brunner duo (modern jazz)
Pro hru dua je charakteristická improvizace a maximální vzájemná komu-
nikace hudebníků. Repertoár tvoří skladby Johna Coltranea, Milese Davi-
se, Keithe Jarretta, Chicka Corey, Charlieho Parkera, Rolanda Kirka nebo 
Billyho Cobhama (g; fl).
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
22.00 h – grooVe dock – jazz to dance
Již 47. vydání úspěšného jazzově tanečního večera je zde! Od swingu přes 
bebop, hardbop, latino, fusion, acid jazz až po současný klubový sound. 
Servírováno výhradně z vinylových desek v souhře s živými muzikanty. 
tentokrát rezidenta grooVe docku mr. ultrafina podpoří dva skvělí 
djs – goldstar a magič. na perkuse zahraje dobře známý dudu morais!
GROOVE DOCK je vždy druhou sobotu v měsíci.
Jednotné vstupné 100 Kč.
dance to jazz at jazz dock!

10. 12. ne
17 h – nedĚlnÍ diXie: old timers jazz Band (dixieland)
Old Timers Jazz Band vznikl v roce 1968 a svým projevem stylově navazuje 
na hru neworleanských veteránů. Stejně jako oni hraje převážně improvi-
zovaný jazz se silně emotivním nábojem.
Jednotné vstupné 90 Kč.
21 h – concept art orchestra (orchestral jazz)
Šestnáctičlenný jazzový big band, jedinečný svou specializací na interpre-
taci kompozic současných českých skladatelů. Hraje nadžánrové písně se 
slyšitelnými vlivy Boba Brookmeyera či Marie Schneider. Působí v něm vý-
razní čeští jazzmani a řídí ho trumpetistka a skladatelka Štěpánka Balca-
rová, pod jejímž vedením orchestr vydal mj. album The Prague Six, které 
získalo Cenu Anděl 2015.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
11. 12. po – kluB zadÁn
12. 12. út
19 h – VoŠ jazz (student jazz)
Již tradiční koncert studentů VOŠ při Konzervatoři J. Ježka. Studenti vy-
stoupí v několika různých sestavách od menších skupin až po big band.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
22 h – jaromír Honzák Quintet – křest cd (contemporary jazz)
Repertoár kvinteta je tvořen převážně vlastními skladbami jeho lídra. Vy-
značuje se společně sdíleným smyslem pro specifický hudební jazyk i sou-
dobý jazz otevřený inspiraci jiných hudebních stylů – komorní a současně 
nabitý strhující energií. Jaromír Honzák získal několikrát ocenění Anděl 
a patří mezi přední hráče v evropském měřítku.
Jaromír Honzák – b; David Dorůžka – g; Luboš Soukup – ts; Vít Křišťan  
– p; Martin Novák – dr.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
13. 12. st – kluB zadÁn
14. 12. čt
19 h – peppe Voltarelli (it) (folk – rock)
Peppe Voltarelli začínal v 90. letech jako frontman a hlavní autor textů 
i hudby legendární kalabrijské skupiny Il Parto delle nuvole pesanti. Tato 
kapela se zapsala do povědomí italského publika svým průlomovým míchá-
ním žánru místní lidové hudební tradice a rockové až punk-rockové hudby, 
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22 h – emil Viklický Quartet ft. m. Hloucal (modern jazz)
Slavný český jazzový pianista a skladatel se svojí kapelou zahraje zejmé-
na autorské kompozice a aranžmá moderních jazzových standardů. Se-
hrané trio bude tentokrát rozšířeno na kvartet o trumpetistu Miroslava 
Hloucala (trp; p; b; dr).
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
20. 12. st – kluB zadÁn
21. 12. čt
19 h – justin lavash solo (blues – jazz – folk) 
Výjimečný anglický kytarista, zpěvák a skladatel Justin Lavash se inspi-
ruje styly jako jsou folk, blues a  jazz, které vzájemně míchá a vytváří  
originální hudbu. Jeho virtuózní hra na kytaru často nechá užaslé pub-
likum s otázkou, jak dokáže jeden muž na nástroj vytvořit polyfonii to-
lika vrstev. Základem Lavashova stylu je vybrnkávací technika ve stylu 
průkopníků Richarda Thompsona či Johna Martyna, ale v duchu expan-
ze tradičních forem vkládá i prvky psychedelie, tanečního funky či na- 
opak lyrických balad. Justin dříve spolupracoval také s respektovanými 
českými umělci, jako jsou Lenka Dusilová, Michal Horáček, Sunflower 
Caravan, Monika Načeva, Radúza, DG 307 či Vladimir Merta. Poslední 
album Changing of Tides je kolekcí písní žánrově rozepjatých až k elek-
tronice a soulu.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
22 h – lanugo (original music & indie – pop) 
Skupina prezentující křehkou i energickou hudbu na pomezí jazzu a po-
pu s  jemnými doteky elektroniky, v sobě spojuje hned několik silných 
 momentů: dynamiku, energii, inteligentní aranže i  skvělou hráčskou 
 techniku. Jejich autorská tvorba vyniká barevností hudebního vyjád-
ření a koncerty Lanugo jsou výjimečné svou intimní náladou (voc; g; 
p; trp; b; dr). 
Vstupné pouze na stání 250 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
22. 12. pá
19 h – strom stínu & Bucinatores orchestra – křest cd 
(alternative rock & jazz)
Pod taktovkou Jana Jiruchy vystoupí společně na pódiu pražská alterna-
tivní kapela Strom stínu a jazzový big band Bucinatores Orchestra. Jirucha 
pro společné vystoupení obou hudebních těles zaranžoval několik skladeb 
Stromu stínu a repertoár doplnil svojí vlastní tvorbou. Součástí koncertu 
bude křest CD. Hudba, která zazní, je kombinací originálních alternativně-
-rockových písní a sofistikovaných orchestrálních aranžmá.
Vstupné na sezení 250 Kč, na stání 180 Kč.
22 h – lenka nová (alternative pop – chanson)
Dlouholetá zpěvačka skupiny Laura a její tygři vydala nedávno nové al-
bum Čtyřicítka, jež sklidilo velký ohlas u kritiky i posluchačů. Toto ryze 
autorské CD vzešlo ze spolupráce s renomovaným básníkem a textařem 
Michalem Horáčkem, se kterým spolupracovala již dříve na albech Ohro-
žený druh a Kudykam. Hudba Lenky Nové je směsicí šansonu, alterna-
tivního popu a částečně také folku, s krásnými texty, strhujícími instru-
mentálními výkony kapely a zejména charismatickou interpretací jejího 
altového hlasu. Doprovod tvoří významní hudebníci české jazzové scény.
Vstupné na sezení 250 Kč, na stání 180 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
23. 12. so
16 h – jazz dock dĚtem: „kouzelný vánoční zvonek“ 
– loutky bez hranic (divadlo)
Kašpárek chodí světem a může si hlavu ukroutit, když přemýšlí nad tím, 
jak je to možné, že už dávno měl přijet svatý Martin na bílém koni, ale po 
sněhu stále ani památky…
Vstupné 70 Kč dospělí, 50 Kč děti, děti do 2 let zdarma.

a také syrovými, naléhavými texty plnými živelnosti a mladického vzteku. 
Po odchodu Peppe Voltarelliho se tento „kalabrijský crooner“, jak sám se-
be někde označuje, vydal na dráhu „cantautora“ – italské obdoby českého 
„písničkáře“. Ovšem písničkáře nikoliv ryze folkového, v jeho skladbách za-
znívá rock, jazz, world music a Voltarelliho rodný kalabrijský folk.
Vstupné na sezení 350 Kč, na stání 250 Kč.
22 h – roman pokorný trio (soul jazz – blues)
Jeden z nejlepších českých kytaristů zahraje se svým triem. Jeho energic-
ká hudba vychází zejména z jazzového mainstreamu s bluesovými kořeny. 
Pokorný vydal nedávno nové album Brooklyn Session, které natočil v New 
Yorku s Patem Bianchim, Frankem Basilem a Byronem Landhamem. Z toho-
to CD trio zahraje většinu skladeb, na řadu přijdou ale i některé starší kusy.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
15. 12. pá – kluB zadÁn
16. 12. so
16 h – jazz dock dĚtem: „o ježíškovi“ – divadlo na cestě (divadlo)
Archanděl Gabriel nás provede příběhem Ježíška, Josefa, Marie a všech, 
kdo přišli do Betléma Ježíška pozdravit a obdarovat.
Vstupné 70 Kč dospělí, 50 Kč děti, děti do 2 let zdarma. 
19 h – yellow sisters (vocal quartet) 
Čtyři hlasy, čtyři srdce, čtyři přístupy, jak uchopit melodii, rytmus, náladu 
a vytvořit hudbu. Yellow Sisters jsou zvukovými iluzionistkami a procháze-
jí s lehkostí napříč žánry soulu, funku, R’n’B, world music, jazzu a reggae.
Vstupné na sezení 250 Kč, na stání 180 Kč. 
22 h – yvonne sanchez Band (latin jazz & soul)
Známá polsko-kubánská vokalistka s medově sametovým hlasem, která 
okouzlila obecenstvo po celém světě, zazpívá opět v Jazz Docku! Uslyšíte 
jak jazzové standardy a brazilskou hudbu, tak soulové autorské skladby z alba 
My Garden, které vyšlo u labelu Warner Music. V doprovodné skupině Yvon-
ny Sanchez excelují někteří přední hráči pražské jazzové scény – např. piani-
sta Matěj Benko, kytarista Lukáš Martínek nebo bubeník Pavel Bady Zbořil.
Vstupné na sezení 350 Kč, na stání 250 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
17. 12. ne
17 h – j. j. Brass Band (dixieland)
Pochodová verze kapely J. J. Jazzmen, která vznikla v roce 2009. Hudba 
skupiny nespočívá v precizních aranžmá, ale v kolektivní improvizaci zku-
šených muzikantů. Dle vzoru brass bandů z New Orleans má samozřejmě 
svého grand marshala, pochodující tanečnici, která při „street parade“ ve-
de kapelu správným směrem.
Jednotné vstupné 90 Kč.
21 h – elena sonenshine & jocose jazz (modern jazz)
Po delší době se na pódiu našeho klubu objeví skvělá jazzová zpěvačka 
Elena Sonenshine. Její neomylný smysl pro rytmus, sametový hlas a per-
fektní frázování potěší všechny příznivce vokálního moderního jazzu. Re-
pertoár kapely se skládá většinou z originálních aranží známých standar-
dů, a také z některých vlastních kompozic (voc; p; g; b; dr).
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
18. 12. po – kluB zadÁn
19. 12. út
19 h – Fanfán tulipán (kinder-jazz)
Kapelu, jejíž žánr bývá pro svou hravost někdy označován jako kinder-jazz, 
založila v roce 2009 Eliška Svobodová, studentka skladby na Konzervatoři 
J. Ježka. Z této školy a z VOŠ pochází také ostatní členové: flétnista Dušan 
Navařík, pianista Jan Mazura, baskytarista Jan Neruda a bubeník Šimon 
Hajdovský. Typickým rysem kapely je melodika Hammond a také různé 
hudební experimenty – např. použití estonské citery.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
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27. 12. st
20 h – jazzBit (mladí ladí jazz) (jazz)
Koncertní série JAZZBIT je sesterským projektem Mladí Ladí Jazz. Mimo 
období samotného festivalu již 5 let pravidelně představuje mladé ta- 
lenty české i zahraniční jazzové scény. V rámci programu v minulosti mi-
mo jiné vystoupili Oran Etkin (USA), Femi Temowo (UK) či kapela Egg-
noise (CZ).
Vstupné do 26 let 100 Kč, nad 26 let 180 Kč. 
Jednotné vstupné na sezení 250 Kč.
28. 12. čt
19 h – jiří levíček 2 x duo (modern jazz)
Jíří Levíček je klavírista a skladatel, který studoval hudbu na University Of 
North Texas. V průběhu jeho osmiletého působení v USA se zúčastnil řady 
klavírních soutěží v oboru klasickém i jazzovém. V roce 2009 vyhrál Philips 
International Jazz Competition na Floridě a v roce 2010 Sorantin Internati-
onal Piano Competition. V současné době žije v ČR a věnuje se především 
jazzovým projektům (Dan Bárta & Robert Balzar Trio). Na chystaném kon-
certě Jiří zahraje se dvěma hosty. Prvním je jeho student a nadějný mladý 
kytarista Samuel Tremko (kytara) a druhým dlouholetý kamarád a skvělý 
tenorsaxofonista Radek Zapadlo.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
22 h – limbo (cz/sk/ukr) (jazz – world music – improvising)
Limbo přichází po 5 letech s novým albem Details. Na jazzovém základu 
vytváří toto neobvykle obsazené kvarteto univerzální hudební koláž. Im-
provizace, kompozice, komunikace a četné etnické názvuky se zde výraz-
ně protínají, bez jakýchkoliv mantinelů, které by muzikanty omezovaly ve 
vyjádření. Dá se říci, že Limbo produkují jednoduchou a sdělnou hudbu, 
ovšem rafinovaně zahranou. Jejich zásadní inspirací z  jazzové historie je 
legendární band Art Ensemble of Chicago.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
29. 12. pá
19 h – josef Vejvoda trio (modern jazz)
Trio uznávaného bubeníka a skladatele, který byl členem legendárního 
SHQ Karla Velebného i Jazz Celluly Laca Decziho. Kapela vystupuje pře-
vážně s vlastním repertoárem a s konceptem ovlivněným řadou prvků 
z oblasti jazzu i klasické hudby.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
22 h – jakub zomer & ray charles tribute Band (R’n’B – blues – jazz)
Tento soubor vznikl pod vedením klavíristy a zpěváka Jakuba Zomera, 
který tak vzdává hold svému velkém vzoru. Vybral písně zejména z  ra-
ného období tvorby Raye Charlese a  prezentuje je v  bohatém zvuku 
nonetu. Soubor se snaží zachovat autentický zvuk odpovídající době 
vzniku písniček, ale nejedná se o coverband. Repertoár je postaven tak, 
aby si na své přišli nejen milovníci jazzu a bluesu, ale také soulu, R’n’B 
nebo gospelu. Kapela je složena z vynikajících hudebníků, českému pu-
bliku dobře známých.
Vstupné na sezení 300 Kč, na stání 200 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
30. 12. so
19 h – petr Beneš Quartet (modern jazz)
Petr Beneš založil svůj kvartet v roce 2013 a uskutečnil tak vizi, která se 
v něm formovala od doby, kdy jeho skladba Waiting for Art vyhrála oce-
nění pro nejlepší jazzovou kompozici roku 2011 v soutěži OSA pořádané 
ve spolupráci s Bohemia Jazzfestem. Repertoár Petra Beneše je výhradně 
autorský a čerpá z nejlepších tradic moderního jazzu.
Petr Beneš – p; Cyrille Oswald – ts; Petr Dvorský – bn; Marek Urbánek – dr. 
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.

19 h – libor Šmoldas organ trio (modern jazz)
Kytarista Libor Šmoldas vydává již osmé vlastní album, tentokrát se svým 
Organ Triem. CD vychází u vydavatelství New Port Line pod názvem Lay It 
Down! Trio překvapí přívalem pozitivní energie, s níž hraje vlastní skladby, 
vycházející nejen z jazzové tradice, ale také z bluesu, funku i soulu. Přijď-
te si poslechnout energickou hudební směs, podpořenou opravdovými 
varhanami Hammond!
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
22 h – charlie slavík revue & the rhythm girls (real blues)
Charlie Slavík je nejuznávanějším hráčem na foukací harmoniku v ČR. Jako 
jediný Čech v historii se v roce 2013 zúčastnil prestižní mezinárodní blue-
sové soutěže IBC v americkém Memphisu. Jeho schopnost použití nástroje 
napříč žánry dokládá množství hudebních nosičů, na kterých se jako só-
lista podílel. Vystupuje s celou řadou domácích i zahraničních kapel ne-
jen v Evropě, ale i v USA. Svým novým projektem Charlie Slavík Revue se 
snaží přiblížit blues evropskému publiku. Blues ve všech jeho odstínech, 
nekompromisně pulzující, v autentické podobě a s nespoutanou energií. 
Dotýká se přitom i tenkého pomezí blues a příbuzných žánrů, jako jsou 
soul, swing a doo-wop.
Vstupné na sezení 300 Kč, na stání 200 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
24. 12. ne
23 h – cHristmas Blues: rene trossman Hammond organ trio 
(christmas blues)
Kytarista a zpěvák z Chicaga! Americký muzikant, žijící již několik let v Pra-
ze, je jednou z nejvýraznějších osobností současné bluesové scény. Jeho 
kapela zahraje energické, syrové a autentické blues. Přijďte strávit pozdní 
Štědrý večer do jazzového klubu! Kvalitní blues a zvuk Hammondových 
varhan vám umožní příjemně relaxovat po předvánočním shonu.
Vstupné na sezení 350 Kč, na stání 250 Kč.
25. 12. po
21 h – petra ernyei Quartet (swing)
Zpěvačka Petra Ernyei se svým akustickým kvartetem, ve kterém ji 
 doprovází pouze dvě kytary (J. Šindler a M. Rejhon) a kontrabas (P. Po-
spíšil), zazpívá většinou úpravy standardů ze své poslední desky So Many 
Stars. Osobitý a charismatický hlas této zpěvačky je obklopen předivem 
kytarových melodií a akordů, a  je podporován pouze příjemným zvu-
kem kontrabasu bez bicích nástrojů, což hudbě dodává poklidný akus-
tický nádech.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
26. 12. út
19 h – jiří nedoma Quartet (modern jazz)
Český jazzový pianista Jiří Nedoma spojí síly s vynikajícím saxofonistou 
Ondřejem Štveráčkem. Jejich kvarteto po dvouleté odmlce představí 
nový soubor kompozic a aranží speciálně upravených pro Ondřejův styl 
inspirovaný Johnem Coltranem. Můžete očekávat velmi kvalitní jazz,  
strhující instrumentální výkony a  propracované kompozice. Jiří Ne- 
doma v současné době žije v Bostonu, kde spolupracoval s umělci ja-
ko Terri Lyne Carrington, Hal Crook, Tony „Thunder“ Smith nebo Nadia 
Washington.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč.
22 h – tues Blues: Five rivers Blues Band (electric blues)
Zajímavá plzeňská bluesová skupina kolem renomovaného bubeníka Ivana 
Audese zahraje opět v Jazz Docku. Na repertoáru budou zejména známé 
bluesrockové a soulové standardy, od Jimiho Hendrixe až po The Meters. 
Skupina vyniká skvělou souhrou, energickým pojetím hudby a vynikající-
mi instrumentálními výkony.
Vstupné na sezení 200 Kč, na stání 150 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
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Fri 1 dec
7 pm – török – slavík – křišťan trio (original music – postmodern jazz)
Fresh original material from the experienced pianist Vítek Křišťan together with 
instrumentalist, composer and lector Jiří Slavík and the phenomenal trumpet 
player Oskar Török.
Admission seating: CZK 200, standing CZK 150.
10 pm – jamie marshall’s amplified acoustic Band (uk) (blues – folk – soul)
The Amplified Acoustic Band is a rootsy new band with blues, folk and soul in-
fluences and a sound as unique as their line-up. There is quite simply no other 
band like them in the Czech republic. Based in Prague, they are fronted by 
acclaimed English songwriter, singer and guitar player Jamie Marshall, who is 
joined by three experienced and exceptional musicians, all well known in the 
Czech live music and studio scenes. Delivering an eclectic mix of Jamie’s original 
songs and their signature arrangements of a broad range of covers, the ban-
d’s distinctive sound comes not just from the voices of their two lead singers: 
Jamie himself and Svatka Hlávková Štěpánková (who also plays double bass), 
but also from their all-acoustic instrumentation.
Admission: seating CZK 300, standing CZK 200. 10 % discount for both concerts. 
sat 2 dec 
4 pm – jazz dock to kids: „klaunův vánoční stromeček” 
– divadlo Bořivoj (children theatre)
Admission: adults 70 CZK, kids 50 CZK, kids under 2 years free.
7 pm – Benny lackner trio (usa) (contemporary jazz)
Benny Lackner has performed at numerous jazz festivals including the North Sea 
Jazz Festival, Montreux and Monterey. He has worked with artists such as Billy 
Higgins, Marc Ribot, Brad Shepik and Pheeroan akLaff, and is now residing in 
NYC and Berlin where he is working with his internationally touring trio, as well 
as moonlighting as a sideman and composer. The trio, featuring Benny Lackner 
(piano, electronics), Jerôme Regard (bass) and Matthieu Chazarenc (drums), was 
founded in New York City in 2002, playing modern, authentic and sophisticated 
music, including original compositions.
Admission: seating CZK 300, standing CZK 200.
10 pm – mr. elastik (electro swing)
Manouche jazz and swing of the 1920’s and 30’s blended with modern electro 
– that’s what best characterizes the Mr. Elastik project (voc; DJ; b; perc)!
Admission: seating CZK 300, standing CZK 200. 10 % discount for both concerts. 
sun 3 dec
5 pm – sunday diXie: jazz Fiddlers (dixieland)
An outstanding ensemble of traditional jazz. The heart of the program consists 
of lesser-known songs from the repertoire of the legendary American pianist 
and entertainer Thomas „Fats” Waller.
Admission: CZK 90.
9 pm – luboš soukup Quartet ft. david dorůžka – new cd release (cz/d/dk)
(postmodern jazz)
The music of this Copenhagen-based band has been written by the Czech sa-
xophonist and composer Luboš Soukup. He cooperates with German pianist 
Christian Pabst, a stand out soloist with amazing piano sound who brings a fre-
sh lyrical poetry to the music. Danish bassist Morten Christian Haxholm Jensen 
has a mature approach to making music having recorded a number of albums 
with famous American musicians (J. Kreisberg, M. Aldana). The quartet is com-
pleted with drummer Morten Hæsum, currently one of the most sought-after 
drummers of the Danish jazz scene. To date the band has released two albums 
– Beyond the Borders and Through the Mirror – and is recording a new one this 
year featuring African guitarist Lionel Loueke.
Admission: seating CZK 250, standing CZK 180.
mon 4 dec – priVate eVent
tue 5 dec
7 pm – katarzia (sk) (alternative music)
Katarzia is a Slovak songwriter based in Prague. She sings in Slovak, her fresh 
lyrics are close to rap, her band is somewhere between jazz and pop. Her soft 
songs about human relationships have nuances of 90’s Slovak pop music, flirting 

22 h – latino saturdays: caribe (latino & afrocuban music)
Energický orchestr, který vás zvedne ze židlí, opět zahraje v Jazz Docku! 
V repertoáru je kubánská a latinsko-americká hudba, zejména salsa, bacha-
ta a son. Skupina kolem zpěváka Felixe Aguirre hraje v obsazení s mnoha 
dechovými nástroji a baterií tradičních perkusivních instrumentů, které 
vás přemístí do ruchu taneční noci kdesi v Karibiku!
Vstupné na sezení 300 Kč, na stání 200 Kč. Sleva 10 % na oba koncerty.
31. 12. ne
21 h – silVestr V jazz docku!
Přijďte oslavit Silvestr a Nový rok do Jazz Docku! Bude zajištěna skvělá hu-
dební zábava – soul, R’n’B a  latino jazz až do rána. Silvestrovský speciál-
ní koncert bude obsahovat pro každého něco. O zábavu se postarají dvě 
skvělá hudební seskupení:
yvonne sanchez Band (latin jazz & soul)
Známá polsko-kubánská vokalistka s medově sametovým hlasem, která 
okouzlila obecenstvo po celém světě. Uslyšíte jak jazzové standardy a bra-
zilskou hudbu, tak soulové autorské skladby z alba My Garden.
skeptemistic (soul & pop)
Projekt zpěváka a kytaristy Jonathana Ramireze je zaměřený zejména na 
hudbu z oblasti soulu, funku a popu.
Vstupné:
Na sezení 1150 Kč – v ceně je welcome drink, občerstvení ve formě tapaso-
vého talířku (uzeniny, sýry, pomazánky, obloha, pečivo), půlnoční přípitek.
Na stání 650 Kč – v ceně je welcome drink.
Stání bude k disposici v zadní části klubu a u baru.
Rezervace míst možná pouze po zaplacení vstupného. 
Na Silvestrovské vstupné se nevztahují slevy.
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Štěpánka Balcarová, these renowned players of the local scene perform melo-
dic pieces spread across genres and influenced by the likes of Bob Brookmey-
er and Maria Schneider. The CAO’s latest CD The Prague Six received the presti-
gious Anděl Music Prize.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 
mon 11 dec – priVate eVent
tue 12 dec
7 pm – VOŠ JAZZ (student jazz)
See the biggest talents of the Jaroslav Ježek Conservatory and College (VOŠ) 
presenting themselves in group formations from quartet to big band.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150.
10 pm – jaromír Honzák Quintet – new cd release (contemporary jazz)
The Jaromír Honzák Quintet performs mostly original compositions by the ban-
d’s leader. Grounded in contemporary jazz, but open to the many influences 
beyond, they perform music both fragile and charged with energy.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 10 % discount for both concerts.
wed 13 dec – priVate eVent
thu 14 dec
7 pm – peppe Voltarelli (it) (folk – rock)
Peppe Voltarelli began his musical career as a frontman and key author of both 
lyrics and music of the legendary Calabrian band Il Parto delle nuvole pesanti. 
After Peppe left the band, this „Calabrian crooner”, as he himself sometimes re-
fers to, he became a „cantautore“ – an Italian analogue to solitary singing poets 
like, say, Bob Dylan or Jacques Brell. Of course, like these, not purely folk orien-
ted. He gathered around himself a free community of outstanding musicians 
of all sorts of musical credos, so in his songs nowadays we can hear rock, jazz, 
world music as well as the Calabrian folk of his homeland. Some rock version 
of tarantella is never missing at his concerts. Peppe has an outstanding voice 
and the overall impression he gives is hypnotic.
Admission: seating CZK 350, standing CZK 250.
10 pm – roman pokorný trio (soul jazz – blues)
One of the best Czech guitar players will play with his trio. His energetic music 
comes mainly from the jazz mainstream with blues roots: the hardbop, or soul 
jazz, that was popular in the 1950s and 1960s, but retains its magic, energy and 
grateful listeners. To date Pokorný has released eight albums and is rightly ran-
ked among the best that the Prague jazz scene has to offer.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 10 % discount for both concerts.
Fri 15 dec – priVate eVent
sat 16 dec 
4 pm – jazz dock to kids: „o ježíškovi“ – divadlo na cestě (children theatre)
Admission: adults 70 CZK, kids 50 CZK, kids under 2 years free.
7 pm – yellow sisters (vocal quartet) 
Four voices, four hearts, four approaches to melody, rhythm and mood. Yellow 
Sisters are sound illusionists and pass with ease across the genres of soul, funk, 
R’n’B, world music, jazz and reggae.
Admission: seating CZK 250, standing CZK 180.
10 pm – yvonne sanchez Band (latin jazz & soul)
This well-known Polish-Cuban jazz vocalist with a honey-smooth voice that has 
charmed audiences around the world will sing again at Jazz Dock! You will hear jazz 
standards and Brazilian music as soul, as well as the composer’s own songs from 
her album My Garden, released by the Warner Music label (voc; g; p; b; dr; perc).
Admission: seating CZK 350, standing CZK 250. 10 % discount for both concerts.
sun 17 dec
5 pm – j. j. Brass Band (dixieland)
The marching version of J. J. Jazzmen, which was set up in 2009. The group’s 
music is not based on precise arrangements, but in the collective improvisati-
on of experienced musicians.
Admission: CZK 90.
9 pm – elena sonenshine & jocose jazz (modern jazz)
After a long break, the outstanding jazz singer Elena Sonenshine will be perfor-
ming again with her band. The sound of Jocose Jazz band is dominated by the 
voice of one of the best Czech singers who performs regularly at jazz festivals 
domestically and abroad. Her debut album You Go To My Head was released in 
the U.S. (voc; p; g; b; dr).
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150.

with elements of electronica, hip hop and film music. She performs a heartbre-
aking show with a tight group of young musicians and composers.
Admission only standing: presale CZK 220, at the door CZK 260.
10 pm – katarzia (sk) (alternative music)
Admission only standing: presale CZK 220, at the door CZK 260.
wed 6 dec
7 pm – jazzzpolska: rgg trio (pol) (contemporary jazz)
Since 2001 the RGG trio has been increasingly identified with the European tas-
te for improvised music. Their compositions are dedicated to the active intellect 
– that’s how the members of RGG characterize their work. Indeed, you have to 
listen to RGG’s music, and only when you dedicate your full attention do new 
musical worlds open up, being created by the sounds of this unusual piano trio. 
Unusual, because in the thirteen years of their existence, they’ve managed to 
create their own unique style – not just a piano accompanied by a rhythm se-
ction, but three equal musicians who together create a single musical story.
Admission: seating CZK 250, standing CZK 180.
10 pm – laco deczi new york celula (cz/usa) (fusion)
Laco Deczi is the legendary American trumpeter of Slovakian origin who has 
influenced many jazz followers at home and abroad. The band will play their 
energetic and electric jazz influenced by 1970’s and 80’s fusion (trp; keys; b; dr).
Admission: seating CZK 350, standing CZK 250. 10 % discount for both concerts. 
thu 7 dec – priVate eVent
Fri 8 dec
7 pm – ray aichinger european Quartet (swe/a/cz/sk) (modern jazz)
Ray Aichinger, among the most respected saxophone players in Austria, Mattias 
Nilsson, the award-winning pianist from Sweden, and Štefan Bartuš, the well-
-known Slovakian bass player join the prominent Czech drummer Martin Klei-
bl. To a perfect mix of melodies from jazz, pop and the movies, they add songs 
from Austria, Sweden and Czech, as well as their own originals. This is a rare 
musical friendship based on a mutual respect for the true listener.
Admission: seating CZK 250, standing CZK 180.
10 pm – shum davar (By/geo/sk/cz) (world music)
Shum Davar is an international world music band, uniting musicians from Bela-
rus, Georgia, the Czech republic and Slovakia who have gone through various 
projects of different influences (classical, jazz, folklore). Shum Davar is charac-
terized by its multicultural mélange of klezmer, gypsy, Balkan, Slovakian and 
Belorussian traditional music. Well known for its live performances, whether in 
an intimate atmosphere or bigger venues and open-air shows, this band always 
reaches its audience through its unique musical language of Eastern folk music.
Admission: seating CZK 300, standing CZK 200. 10 % discount for both concerts. 
sat 9 dec 
4 pm – jazz dock to kids: „Švec a čert” – nezávislé divadlo (children theatre)
Admission: adults 70 CZK, kids 50 CZK, kids under 2 years free.
7 pm – jaroslav Šindler & martin Brunner duo (modern jazz)
The duo’s music is characterized by improvisation and the intense mutual com-
munication of both musicians. The repertoire consists of compositions by John 
Coltrane, Miles Davis, Keith Jarrett and Chick Corea (g; fl).
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 
10 pm – grooVe dock – jazz to dance (DJ – electro – jazz)
This night marks the 47th edition of the well-known jazz and dance event! 
From swing through bebop, hardbop, latino, fusion and acid jazz to contem-
porary club sound. Served up exclusively from vinyl records, together with live 
musicians. this time our resident dj mr. ultrafino will be supported by dj 
goldstar and dj magič. on percussion, please welcome mr. dudu morais!
Admission: 100 CZK.
dance to jazz at jazz dock!
sun 10 dec
5 pm – sunday diXie: old timers jazz Band (dixieland)
The Old Timers Jazz Band, founded in 1968, is joined by its expression in style 
with the music of New Orleans veterans, playing mostly improvised jazz with 
a strong emotional charge and sincerity.
Admission: CZK 90.
9 pm – concept art orchestra (orchestral jazz)
The Concept Art Orchestra is a 16-piece Czech jazz big band focused on pre-
senting new works of contemporary Czech composers. Under the direction of 
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mon 18 dec – priVate eVent
tue 19 dec
7 pm – Fanfán tulipán (kinder-jazz)
A young and talented group, led by Eliška Svobodová. The genre of FT, so-
-called kinder-jazz, is playful and cheerful. The sound of the band is typified 
by its Hammond organ and musical experiments – for example, an Estonian 
cittern (p; fl; voc; b; dr).
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150.
10 pm – emil Viklický Quartet ft. m. Hloucal (modern jazz)
The famous Czech jazz pianist and composer with his trio will play his own 
compositions, as well as modern arrangements of jazz standards. Trum- 
peter Miroslav Hloucal, a  regular guest to the trio, will be present to enrich 
the sound.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 10 % discount for both concerts.
wed 20 dec – priVate eVent
thu 21 dec
7 pm – justin lavash solo (blues – jazz – folk) 
Justin Lavash has been based in Prague for ten years during which time he 
has established himself as a  must-see act on the Czech music scene and  
abroad. His music crosses borders – somewhere between blues, folk and 
jazz. His phenomenal guitar playing has left many audiences wondering how  
so much polyphony can be made by one man on one instrument. Lavash 
identifies himself as a fingerstyle guitarist, following in the footsteps of Bri-
tish folk guitar gurus like Richard Thompson or John Martyn, but he is of 
a younger generation and traces of New Wave and even dance culture can 
be found in his music.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150.
10 pm – lanugo (original music & indie – pop)
This band of the singer Markéta Foukalová presents sensitive and energetic 
music teetering between jazz and pop with a touch of electronica. She com-
bines dynamism, energy, smart arrangements and adept interpretative tech-
niques. This year Lanugo celebrates 10 years on our scene (voc; g; p; trp; b; dr).
Admission – standing only: CZK 250. 10 % discount for both concerts.
Fri 22 dec
7 pm – Bucinatores & strom stínu – new cd release (alternative rock & jazz)
In 2012, the Prague rock group Strom stínu teamed up with the jazz big band 
The Bucinatores Orchestra, all under the baton of Jan Jirucha who arranged  
several pieces by Strom stínu recorded during the following years and are to  
be released on CD this autumn. Aside from Martin Volšický, Tomáš Zahoř and 
Jan Chaluš, 14 other musicians cooperated on the recording, including Mar-
cel Bárta, Petr Kalfus, Oskar Török, Dorota Barová, Mikoláš Chadima and Ras-
tislav Uhrík, to mention a  few. This unique musical project can be seen live 
in Jazz Dock! 
Admission: seating CZK 250, standing CZK 180.
10 pm – lenka nová (alternative pop – chanson)
The long-time singer of the band Laura and Her Tigers has recently released 
a new album, Čtyřícítka, which has received a great deal of appreciation from 
both critics and listeners. This purely original CD came out of cooperation with 
the renowned poet and lyricist Michal Horáček, with whom he had previously 
collaborated on the albums Ohrožený druh and Kudykam. The music of Lenka 
Nová is a mix of chanson, alternative pop and partly folk, with beautiful lyrics, 
exciting instrumental performances by the band, and especially a charismatic 
interpretation of her altar voice.
Admission: seating CZK 250, standing CZK 180. 10 % discount for both concerts.
sat 23 dec 
4 pm – jazz dock to kids: „kouzelný vánoční zvonek“ 
– loutky bez hranic (children theatre) 
Admission: adults 70 CZK, kids 50 CZK, kids under 2 years free.
7 pm – libor Šmoldas organ trio (modern jazz)
Libor Šmoldas – a guitarist considered by critics as one of the best of the young 
generation – is releasing his eighth recording, this time with an organ trio. The 
album is entitled Lay It Down and will be released by New Port Line label. Come 
hear a groovy mixture of jazz, blues, soul and funk, featuring a real vintage 
Ham mond organ!
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 

10 pm – charlie slavík revue & the rhythm girls (real blues)
Charlie Slavík is one of the most distinguished Czech mouth organ players. His 
band will present original compositions, as well as blues standards.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 10 % discount for both concerts. 
sun 24 dec
11 pm – cHristmas Blues: rene trossman Hammond organ trio 
(christmas blues)
Legendary guitarist and singer from Chicago, Rene Trossman, has been living 
in Prague for several years and has become one of the most distinctive perso-
nalities of the contemporary blues scene. Come join us on Christmas Eve! The 
calm atmosphere and low-key sound of this blues trio will let you unwind af-
ter the pre-Christmas rush.
Admission: seating CZK 350, standing CZK 250.
mon 25 dec
9 pm – petra ernyei Quartet (swing)
Make your Christmas swing with singer Petra Erneyi who will be accompanied by 
two guitars (J. Šindler, M. Rejhon) and a double bass (J. Greifoner) in her acoustic 
quartet, performing timeless standards from their latest release So Many Stars.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 
tue 26 dec
7 pm – jiří nedoma Quartet (modern jazz)
Czech-born jazz pianist Jiří Nedoma will be joining forces with saxophonist ex-
traordinaire Ondřej Štveráček. Their quartet will perform Jiří’s latest compositi-
ons and arrangements, specifically tailored to Ondřej’s Coltrane-like sound and 
improvisation. Add to this Tomáš „Kaštan” Baroš on bass, and you can expect 
some burning jazz & blues that embraces all kinds of music fusion.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150.
10 pm – tues Blues: Five rivers Blues Band (electric blues)
This interesting blues band from Pilsen, formed around its reputable drummer 
Ivan Audes, returns to Jazz Dock, performing blues-rock and soul standards 
from Jimi Hendrix to The Meters.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 10 % discount for both concerts.
wed 27 dec
8 pm – jazzBit (mladí ladí jazz) (jazz)
For five years already, the concert series „Jazzbit”, sister project to the Mladí Ladí 
Jazz Festival, has been showcasing the young talents of the Czech and foreign 
jazz scenes: Oran Etkin (USA), Femi Temowo (UK) or Eggnoise (CZ).
Whole evening admission: under 26 – CZK 100, older than 26 – CZK 180. 
Seating one price: CZK 250.
thu 28 dec
7 pm – jiří levíček 2 x duo (modern jazz)
Jiří Levíček took home the first prize at the prestigious Phillips International Jazz 
Competition, where he sat in the jury the following year. In 2010, he participa-
ted in the Jacksonville Jazz Piano Competition (Florida), winning the 3rd prize. 
He currently devotes his efforts primarily to playing in a trio and other small 
ensembles. Jiří’s jazz compositions are to some extent influenced by classical 
music, to which he is fully dedicated as a pianist and composer. He is inspired 
by the expressiveness of post-romanticism and the Second Viennese School, 
a music based on looser harmonic ties or even atonality.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150.
10 pm – limbo (cz/sk/ukr) (jazz – world music – improvising)
Experience the unforgiving, untypical and unlimited music of this unbridled 
quartet that creates a universal musical collage founded on jazz. Improvisation, 
composition and communication merge in this band that pushes the limits of 
musical expression and defies trends, going its own way with a clear and pene-
trating view. Their major inspiration is the legendary Art Ensemble of Chicago.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 10 % discount for both concerts.
Fri 29 dec
7 pm – josef Vejvoda trio (modern jazz)
Trio of acclaimed drummer and composer who was a member of the legendary 
Karel Velebný SHQ and Jazz Cellula of Laco Deci (sax; p; b; dr).
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150.
10 pm – jakub zomer & ray charles tribute Band (R’n’B – blues – jazz)
Pianist, organist and singer, Jakub Zomer, started out as a jazz instrumentalist, 
but over time found his way back to the blues which profoundly influenced his 
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Již brzy!
piano playing, and later Hammond Organ and singing. The Tribute to Ray Char-
les is a whopping nine-piece band, playing music made famous by Ray Char-
les, focusing for the most part on his early period, but also some of his modern 
pieces. The band consists of three musicians in the rhythm section, three horn 
players and three singers.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150. 10 % discount for both concerts.
sat 30 dec 
7 pm – petr Beneš Quartet (modern jazz)
Jazz pianist, composer and arranger Petr Beneš is well known for his cooperation 
with Libor Šmoldas and other leading musicians. For many years, he has been 
a member of the Petr Kořínek Quartet, Trialog, The Czech National Symphony 
Orchestra and St. Blaise’s Big Band. He has also collaborated with Bobby Wat-
son, Randy Brecker, Bobby Shew, Vince Mendoza, George Mráz, Chris Brubeck, 
Robby Marshall and many others.
Admission: seating CZK 200, standing CZK 150.
10 pm – latino saturdays: caribe (latino & afrocuban music)
Caribe is an international group focusing on the music of Latin America and 
Cuba, particularly salsa. The musical core of the group are the singers and bro-
thers Ivar and Felix Aquirre (originally from Bolivia), who will enchant you with 
their temperament and showmanship. The band performs both at home and ab-
road, having won the title „Salsa Group of the Year” at the Prague Latin Awards. 
The repertoire consists of Latin-American and Cuban hits – salsa, bachata, son, 
cha-cha and bolero – as well as songs of famous artists such as Carlos Santana, 
Gypsy Kings, Michel Telo or Manu Chao.
Admission: seating CZK 300, standing CZK 200. 10 % discount for both concerts.
sun 31 dec
9 pm – new year’s eVe at jazz dock!
come celebrate new year’s eve and new year’s day at jazz dock! Outstanding 
musical entertainment is guaranteed – soul, pop and Latin jazz – till morning! 
Two outstanding bands will ensure your perfect entertainment:
yvonne sanchez Band (latin jazz & soul)
Well-known Polish-Cuban jazz vocalist with a honey-smooth voice that has char-
med audiences around the world. You will hear jazz standards and Brazilian mu-
sic performed with great soul (voc; g; p; b; dr; perc).
skeptemistic (soul – pop)
This project of guitarist and singer Jonathan Ramirez is focused on soul, funk 
and pop.
Admission:
Seating CZK 1150 – includes welcome drink, tapas plate (cheese, salami, spreads, 
vegetable, pastry), midnight glass of sparkling wine.
Standing CZK 650 – includes welcome drink.
Standing will be available at the back part of the club and on the bar.
Table bookings are possible only after admission payment. No club discounts.
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oteVŘeno dennĚ

SOBOTNÍ JAZZ DOCK DĚTEM – PRAVIDELNĚ OD 16 H 

NEDĚLNÍ DIXIE – PRAVIDELNĚ OD 17 H 

KONCERTY DENNĚ OD 22 HODIN, 
NEDĚLE OD 17 A 21 HODIN

KLUBOVÉ KARTY – JAZZ PASS: 
K ZÍSKáNÍ PO TřECH NáVŠTĚVáCH KLUBU

Po – Čt 17:00 – 04:00
Pá – So 15:00 – 04:00
         Ne 15:00 – 02:00

Po – Čt 15:00 – 04:00
Pá – So 13:00 – 04:00
         Ne 13:00 – 02:00

DUBEN – ZářÍřÍJEN – BřEZEN

provoz
MARTIN MACHáČEK
martin@jazzdock.cz

rezervace míst 
+420 774 058 838 
info@jazzdock.cz

dramaturgie
JAKUB ZITKO

zitko.jazzdock@gmail.com

privátní akce 
pronájmy prostor 
tiskové konference
semináře
catering
LUCIE PSOTKOVá
lucka@jazzdock.cz

propagace
PR

JAKUB LEDERER
jakub@jazzdock.cz

produkce
LENKA ZITKOVá

zitkova.jazzdock@gmail.com

www.jazzdock.cz
www.facebook.com/jazzdock

PřEDPRODEJ / TICKETS 
• Jazz Dock klub •  

• Jazz Dock online – http://www.jazzdock.cz/cz/program • 
• Prague Ticket Office •

sezónní menu

Julian lage 
(uSa)  Trio

16/1

j a z z  č t y ř  k o n t i n e n t ů

    

Randy Ingram  
& Drew Gress Duo  

(USA)

28/1O

j a z z  č t y ř  k o n t i n e n t ů

    

    

Lanugo
21. 12.
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Jazz Dock (Jazz & Blues Bar & Café)
Janáčkovo nábřeží 2 • Praha 5 – Smíchov (náplavka) 

+420 774 058 838 • info@jazzdock.cz 
www.jazzdock.cz

klub je plně klimatizován / air conditioned
předprodej vstupenek / presale: Jazz Dock +

 Jazz Dock online – www.jazzdock.cz/cz/program +

akceptujeme / we accept

zde nás 
najdete /
here 
we are

ll

Švandovo divadlo
Tram č. 7, 9, 12,  
15, 20, 98, 99

Arbesovo nám.
Tram č. 7, 9, 12, 
15, 20, 98, 99

Jiráskovo náměstí
Tram č. 5, 17
Bus 176, 904

Zborovská
Tram č. 5, 7,  
10, 16, 94metro Anděl

Národní divadlo

l

l
l

l

l

l

HLAVNÍ PARTNEřI
Děkujeme za laskavou podporu našim hlavním partnerům:

MEDIáLNÍ PARTNEřI

PARTNEřI
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