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29. června 
V sobotu 29. června proběhl start celoletního festivalu Tivolí hudební léto 2. Začátek se              
jednoznačně vydařil. 
Celý festival zahájila energicky Stará škola ve svém programu Classic, kdy v klasickém složení              
kytara – baskytara – bicí předvedla svůj lety prověřený materiál ve zcela novém, nadupaném              
provedení. Již přes rok a půl funguje tato legenda v tomto složení, tedy ve triu, kdy se tak vrátila ke                    
svému nejvlastnějšímu feelingu, k hard rocku. 
Po úvodním setu se začala připravovat hard’n’heavy formace Seven, která si přivezla značné             
množství na této scéně zatím nevídaných efektů a pódiových vychytávek. Vedle stanu s merchem              
a plachet to pak byly během skvělého vystoupení i nevšední efekty, mezi nimiž nechyběly              
plamenné výbuchy na scéně i hořící kytara během sóla či hra na baskytaru a kytaru elektrickou                
vrtačkou… 
Seven předvedli vynikající vystoupení, které se také setkalo s velkým ohlasem. 
  
Dohromady obě kapely kvalitně otevřely celý druhý ročník festivalu a i když se jednotliví              
protagonisté souborů znali z minulých dob, po těchto vystoupeních se vzájemně dohodli na             
spolupráci a začali připravovat společná vystoupení. 
Přišlo asi 250 lidí, restaurace jela na plné obrátky, počasí vyšlo jak na objednávku a všechno                
šlapalo, jak mělo.  
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6. července 
Festival Tivolí hudební léto podruhé: I druhý večer pobavil. 
  
To nej z bigbeatu a rocku nabídli Bonifanti z Ústí nad Labema taktéž ústecká Stará škola Jinak. V                  
sobotu 6. července tak nastal druhý večer druhého ročníku celo letního festivalu Tivolí hudební              
léto. Obě dvě kapely předvedly publiku hudbu svých oblíbenců, vzorů a idolů, a to v perfektní                
formě. 
 
Ústečtí Bonifanti nabídli třeba Erica Claptona, Beatles, J. J. Calea či Free, jejich nesmrtelný hit All                
Right Now. A zněla třeba i Riding with the King, výsledek spolupráce Claptona a B. B. Kinga i další                   
lahůdky. 
 
Stará škola v rozšířené sestavě pro program Jinak vlétla mezi diváky s nejproslulejšími hity od Led                
Zeppelin, The Who, ZZ Top či Motörhead. Takže nemohlo nedojít na baskytaristovu oblíbenou Ace              
of Spades od Lemmyho motorové hlavy. Kapela předvedla i instrumentálně vysoce náročné            
skladby od King Crimson (21st Century Schizoid Man) či Modrého efektu a řadu dalších. 
 
Úspěch večera byl jednoznačný. Do areálu přišlo 240 až 260 lidí. Restaurace jela na plné obrátky                
díky týmu Dany Brabencové a jak na pódiu, tak i v obecenstvu panovala naprostá pohoda.   
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27. července Hard ‘n’ heavy nálet 
Vystupující: Tarantule (Chabařovice), Eredar (Děčín), Apollo DC (Děčín) 
 
Pátý večer zažil náš celoletní festival ve Velkém Březně opět rockové řinčení a to dokonce přímo                
ve stylu hard ‘n’ heavy music. Navíc ten večer vystoupili v tomto duchu hned tři soubory, a aby                  
nebyl o překvapení konec, tak poprvé v historii Tivoli se představila děčínská scéna. Leč              
popořádku. Nejdříve je ale nutné říci, že návštěvnost byla opět skvělá, ►cca 210 – 230 lidí, Dana                 
Brabencová a spol. z Tivoli fungovali skvěle, počasí bylo přímo ideální a zábava? Úplně skvělá.               
Takže? ►ZASE SE POVEDLO! 
Večer otevřela formace ►Tarantule (ten den to byl už jejich druhý koncert, takže byli parádně               
rozjetí!). Tento hard’n’rockandrollový kvartet předvedl skvělou a živou show, která okamžitě           
oslovila přítomné fanoušky. Vystoupení bylo skvěle připravené, jedna skladba střídala druhou,           
obecenstvo si pak vyžádalo i přídavek, skladbu Obelix, kterou si zazpívali i posluchači. 
Po krátké přestávce nastoupili crossoveroví ►Eredar, kteří tak suverénně uvedli děčínskou scénu.            
Jejich nadupaný sound a nekompromisní přístup včetně hlubokého feelingu dodal večeru další            
rozměr. I zde si na závěr fanoušci vydupali přídavek, který završil vystoupení této skupiny. 
Závěr večera jednoznačně patřil další děčínské kapele, známým muzikantským matadorům,          
skupině ►Apollo DC. Poctivý hard and heavy styl, střídající se sóla, našlapaný spodek, energický              
tah na bránu – a jásající fanoušci, které na fotkách nebylo možná zachytit v klidu… Samozřejmě                
došlo i na přídavek a ten byl přímo parádní! Navíc zde byl i další zajímavý prvek – kytarista a                   
zpěvák kapely, Jarda Rychnovský, je vlastně výsostným zvukařem skoro všech akcí letošního            
ročníku Tivolího hudebního léta. Takže klobouk dolů… 
Všechno proběhlo přesně dle plánu. Což znamená, že všichni zúčastnění, organizátor akce            
Vítězslav Štefl, zvukař Jarda Rychnovský, tým vedoucí provozu restaurace, Dany Brabencové, tři            
kapely, Tarantule, Eredar, Apollo DC, všichni návštěvníci a ti, co celou akci podpořili - obec Velké                
Březno, Ústecký kraj, Jirka Česnohlídek - restaurace Tivoli + Irish Sport Pub a Elkus - Gastro.cz                
mohou být naprosto spokojeni. 
A co čeká areál Tivoli ve Velkém Březně v rámci tohoto ojedinělého festivalu ►příští sobotu? Zase                
něco jiného? Ano! Protože celý večer se ponese v duchu ►akustické hudby!!! Aneb folk rock               
forever, kdy uslyšíme ►R.A.Š. Radka Švejdy z Feritu a akustickou podobu Staré školy v pořadu               
►Stará Škola Unplugged v originální instrumentaci a v rozšířeném obsazení.. Takže hlavně            
přijďte, děláme to pro vás!  
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3.srpna - Akusticky 
  
Dne 3. srpna 2019 se náš celoletní festival Tivolí hudební léto 2 dostal do své druhé poloviny                 
realizace a nutno uznat, že se tento večer doslova dokonale podařil. Těžko slovy vyjádřit onu               
velice uvolněnou, příjemnou atmosféru, která vznikla mezi pódiem a publikem - to byste tam museli               
být. Počasí jak na objednávku, restaurace a grill na jedničku, vzájemná interakce mezi muzikanty a               
posluchači ukázková, folk rock se nesl celým areálem, zvuk byl vynikající - no, nemělo to prostě                
chybu. 
Celý večer nesl název Akusticky. Akusticky? Akusticky! a byl ve znamení vystoupení dvou skupin,              
R.A.Š. a Staré školy v jejich programu Unplugged. Jako první vystoupili R.A.Š., neboli Romantické              
akustické šmrdlání, což je projekt Radka Švejdy a jeho kolegů z kapely Ferit, Nepitch Band a                
dalších. V sestavě Michal Mareček (klávesy), Tomáš Kolínský (baskytara, zpěv), Patrik Švejda            
(cajon) a Radek Švejda (kytara, zpěv) kvartet odehrál svůj set prověřených skladeb, kdy zazněly              
známé standardy včetně letité Město spí. Soubor si také přivezl svůj merch, takže oblékl do svých                
triček s výňatky textů skladeb (velmi zajímavý nápad) celou řadu posluchačů. 
Po krátké přestávce nastoupila Stará škola ve svém akustickém programu Unplugged. V            
rozšířeném obsazení pro tento program, Dalibor Štefl (baskytary, harmonika, zpěv), Hans           
(percussion), Vítězslav Štefl (kytary, zpěv, synth) a stálý host Miroslav Slávek Vojnar (kytara)             
kapela doslova přednesla akustická ztvárnění svých nejznámějších skladeb, kdy samozřejmě          
nemohly chybět trvalky jako Pohádkový bál, Na to mám čas až budu starej či Na cestě. Skupina                 
hrála doslova s chutí a mj. i poodhalila své nejbližší plány, mezi nimiž nechybí nové CD, ovšem v                  
unplugged verzi (což bude mezi severočeskými kapelami rozhodně novinka) či třeba nové webové             
stránky s celou řadou vychytávek pro příznivce. 
Jak prohlásil po akci organizátor festivalu, člen skupiny Stará škola a zastupitel obce Velké Březno               
Vítězslav Štefl, návštěvnost byla nečekaně vysoká, rezervace stolů byla předem zamluvena, z            
restaurace se musely vnášet další stoly a židle k sezení. Výsledkem byl uvolněný, příjemný, letní               
večer plný hudby a rockové poezie. 
Během večera opět zaznělo poděkování všem organizacím, které zaštítily tento výjimečný celoletní            
hudební svátek - obci Velké Březno, Ústeckému kraji, restauraci Tivoli a Irish Sport Pubu (Jirka               
Česnohlídek) a společnosti Elkus - Gastro. 
A co bude příště? Podívejte se na plakáty, podívejte se na facebook - a budete překvapeni...  
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10. srpna Drtivý dopad 
Festival: Tivolí hudební léto 2 
Lokace: Restaurace Tivoli, Velké Březno 
4. večer: 10. 8. 
Název večera: Drtivý dopad 
Vystupující: Nerrea (Ústí nad Labem), Destroyself (Děčín) 
  
Už sedmý večer druhého ročníku celoletního festivalu Tivolí hudební léto 2 proběhl v areálu restaurace               
Tivoli ve Velkém Březně v sobotu 10. srpna. A nutno říci, že se doslova maximálně povedl. Návštěvnost                 
byla famózní, počet diváků dosáhl na čísla dvou prvních večerů tohoto ročníku - za kapelami přijeli                
nejen jejich příznivci, ale toto léto je ve znamení i té skutečnosti, že si na tuto akci již zvykla stále                    
početnější řada návštěvníků, kteří se pravidelně účastní všech sobotních večerů bez ohledů na žánr. A               
to je právě ono! ►Kapely byly naprosto spokojené, ►návštěvníci, jejichž počet atakoval číslo na cca               
280 lidí jednoznačně také, ►tým restaurace Tivoli pod taktovkou Dany Brabencové jel na plné obrátky,               
►gril voněl do daleka, ►počasí bylo ukázkové (a to přitom celou noc předtím a v podstatě až do                  
odpoledních hodin pršelo...), ►zvuk Jardy Apollo Rychnovského byl perfektní, ►všechno fungovalo -            
takže - ►ZASE SUPER. 
 
Večer, který nesl název ►DRTIVÝ DOPAD, zcela dostál svému označení. jako první vystoupila             
skupina ►NERREA, která zcela ovládla prostor svým vyzrálým vstupem, drtivým nasazením a            
profesionálním přístupem. Není divu, tato kapela nasadila své nejznámější hity a publikum bylo na              
nohou už od počátku večera. Už od samého rozjezdu tak večer získal tah a energii. Sehraný kvintet v                  
obsazení Dan Černý (voc), Kamil Sedlmayer (g), Martin Kos (g), Karel Opatrný (bg) a Richard Rachlík                
(dr) tak skvěle uvedli celý večer. 
Po krátké přestávce doslova vlétli na plac děčínští ►DESTROYSELF. Trio Michal Tomášek (g, voc),              
Josef Sladkovský (dr) a Martin Kales (bg, voc) vystoupilo se svým prověřeným programem, zahrnujícím              
jak známé hity, tak i součásti nejnovějších počinů kapely. Dokonale poskládaný set se linul skladba za                
skladbou, výrazně zde byla znát profesionalita muzikantů a jejich letitá zkušenost. Obecenstvo            
nezklamalo a až do samého konce bylo jednoznačnou součástí vystoupení. 
  
A příští večer? Ten bude zase ve znamení těch největších rockových hudebních hitů, protože vystoupí               
dvě skupiny, ►Stará škola JINAK a ►U.X.B, které uvedou své programy plné převzatých skladeb od               
těch největších jmen hudební historie! 
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17. srpna Rockové hity 

Festival: Tivolí hudební léto 2 
Lokace: Restaurace Tivoli, Velké Březno 
8. večer: 17. 8. 
Název večera: Rockové hity 
Vystupující: Stará škola JINAK (Ústí nad Labem), Black Sabáka (Ústí nad Labem) 
  
Rockové hity! Tak zněl název již osmého večera celoletního hudebního festivalu Tivolí hudební léto 2               
ve Velkém Březně v areálu restaurace Tivoli. A název opravdu nelhal, což se projevilo i na návštěvnosti                 
- ►opět bylo plno, ►opět se musely v průběhu večera vynášet stoly z restaurace, aby bylo kde pobýt,                  
►opět seděli návštěvníci i na schodech... Počasí i přes prvotní mračení se a pár úvodních kapek                
nakonec vyšlo, takže obě kapely, posluchači a fanoušci a tým restaurace mohli být naprosto spokojeni.               
Aby ne... 
 
 
Úvod večera obstarala ►Stará škola ve svém programu ►JINAK. To znamená, že tato legendární              
kapela si vedle svého původního repertoáru vytvořila i projekt, ve kterém si zahraje s chutí své letité                 
vzory a idoly - a bylo z čeho vybírat. Již druhý díl jejich programu JINAK přinesl ty další nejznámější                   
skladby od Led Zeppelin, The Who, Modrého efektu, Katapult či třeba ZZ Top, dostalo se v přídavku i                  
na Carlose Santanu a nemohli chybět samozřejmě ani Motörhead... Kapela v obsazení Dalibor Štefl              
(bg, voc, harm), Hans (dr), Vítězslav Štefl (g. voc) a zpěvák Mentol předvedli set odstartovaný i                
zakončený jejich oblíbenými hity od Led Zeppelin - konec nemohl patřit jiné skladbě, než Immigrant               
Song. Jedním slovem - nátěr. 
 
 
Po krátké přestávce nastoupila další legenda, ústečtí ►U.X.B. Jak řekl organizátor akce, Vítězslav             
Štefl, kapela překvapila jak novými songy ve svém projektu Aleš Brichta Projekt, tak i zařazením               
některých jimi nově nastudovaných hitovek, mezi něž rozhodně patřila např. nesmrtelná Far Far Away              
od Slade! Dostalo se samozřejmě i na prověřené věci od Kabátů, Jirky Schelingera, Visacího zámku,               
Hudby Praha a dalších oblíbených interpretů a skupin. Kapela šlapala jak dobře namazanej stroj,              
přilákala osazenstvo na parket, takže kvintet Jan Domecký (voc, key, ac.g), kytaristé Vladimír Mžourek              
a Miroslav Sláma, baskytarista Radek Müller a bubeník Jirka Hájek mohl být také spokojen. 
 
 
A co příští sobota? Ta bude ve znamení naprosté pohody, protože celý večer pokryje prověřená banda                
Vojnar Family Band, kteří, jak sami říkají, hrají vše od Bonifantů po Kabáty...  
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24. srpna Zpívánky 

Festival: Tivolí hudební léto 2 
Lokace: Restaurace Tivoli, Velké Březno 
9. večer: 24. 8. 
Název večera: Zpívánky s Vojnar Family Band 
Vystupující: Vojnar Family Band 
 
Devátý večer našeho celoletního hudebního festivalu se celý nesl v předem avizované pohodě. A              
ta byla opravdu znát. Opět mezi vystupujícím souborem a návštěvníky vzniklo ono těžko             
definovatelné kouzlo propojení, kdy se najednou večer dostal do velmi příjemné pozice. Ano, v              
sobotu 24. srpna vystoupil jen jeden soubor, Vojnar Family Band. Po výborných zkušenostech z již               
minulého ročníku i tentokrát produkce přistoupila k obsazení večera jen jedním hudebním tělesem.             
A vyplatilo se! 
Posluchači (a za malou chvíli i nadšení tanečníci), tým restaurace Tivoli, kapela, počasí, nálada              
večera - to vše souznělo v jednom akordu. Skupina, tvořená Michalem Mikem Vojnarem (g, voc),               
Miroslavem Slávkem Vojnarem (g, sound), Františkem Ferym Vojnarem (bg, voc), Michalem           
Vojnarem Jr. (g, voc), Ivo Hard Vojnarem (voc), Petrem Štíchou (perc), Pavlem Harrym Kuchtou              
(g) a stálým a nadšeným hostem Vítězslavem Šteflem (g.synth, voc) zahrála ty nejklasičtější             
hitovky country & folk music, které si mohl zazpívat každý (a také i zpíval každý) - neboli od                  
Montgomery přes Loď John B. až po třeba Báječnou ženskou. Tři sety této muziky pak soubor                
doplnil závěrečným setem, který ovšem patřil už rockové muzice, kde nechyběly skladby Kabátů,             
Lucie, Žlutého psa a dalších. 
Zpívánky opět potvrdily svou pověst a jak Vojnar Family Band, tak i všichni kolem mohli být                
spokojeni. A mohu potvrdit, že všichni i spokojeni byli! 
  
No a příští vystoupení je již posledním v rámci tohoto ročníku. A kdo že to uzavře? Nechte se                  
překvapit a sledujte plakáty a naše stránky! 
 


