
 

 

 

 

„Jazz Bridge“ from Prague to EU 2022 

„Jazz Brücke” von Prag  in die EU 2022 

 „Le Pont de Jazz“ de Prague  en UE 2022 

„Jazzový  Most” z Prahy  do EU 2022 
 
 

II..  „„JJaazzzzoovvýý    MMoosstt“ Praha – Mnichov 2004, který se konal u příležitosti vstupu ČR do     

EU, měl velký kulturně-politický úspěch. Pražský koncert byl Live vysílán českým 

rozhlasem stanicí „Vltava“ a Hessenský rozhlas ARD (Frankfurt) vysílal půlnoční 

koncert 1. května via Satelit jen z ČR, z Mánesa, do všech německy mluvících zemí. 

IIII..  VVýýzznnaamm  ttoohhoottoo  JJaazzzz  ffeessttiivvaalluu  v roce 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a tak to bude i v roce 

2022, v setkání jazzových hudebníků všech generací a jejich publika za účasti české a 

zahraniční veřejnosti a osobností z kulturního a politického života z mnoha zemí. Bude 

také významnou propagací české kultury, hlavního města Prahy a ostatních měst ČR 

v nově spojené Evropě. 

IIIIII..  PPřřeeddmměětteemm  ttoohhoottoo  ffeessttiivvaalluu  bbuuddoouu  jjaazzzzoovvéé  kkoonncceerrttyy  vv  nněěkkoolliikkaa  mměěsstteecchh..  
Monumentální „jazzový most“ 2022 bude stavěn z Prahy 2 do EU. Kulturně tradiční 

„Novoměstská radnice“, která leží přímo ve středu města, je důstojné místo pro start 

z Prahy.  Přislíbená spolupráce rozhlasových a televizních stanic zúčastněných zemí 

určitě podpoří myšlenku a záměr upevnění či rozšíření EU. 

IIVV..  MMoossttuu  bbyylloo  jjiiž  vv  mmiinnuulloossttii  ppoossttaavveennoo  vveellmmii  mmnnoohhoo,,  aallee  uurrččiittěě  tteennttoo  

„„JJaazzzzoovvýý  mmoosstt””  jjee  oojjeeddiinněěllýý..  

  
Přínosem je také podpořit tento hudební žánr, který je historickým důkazem vývoje 

hudby XX. století a pomoci postavit tento žánr na úroveň klasické hudby, je dalším 

cílem tohoto projektu. Spolupráce na umělecky velmi zajímavých jazzových big-

bandových projektech,  zúčastněných zemí, je dalším cílem „jazzového mostu“ 2022.  

 

24. července 2022  Novoměstská radnice Praha 2, 

Karlovo nám. 1/23   19:30 

 
 

IInniittiiaattiivvee,,  OOrrggaanniissaattiioonn                                                  PPrrooggrraamm  --  BBaanndd 

Mgr.  Rudolf Mazač                                   KENTONMANIA Big Band 
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www.jazzbridge.net      youtube.com   rudi mazač 

www.rocksymphonies.net 
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