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Tango Milonguero  &  The Best Of Tango Argentino 
 

Pavla Jahodová - violoncello, Petr Zámečník - akordeon, Lukáš Krejčí - perkuse,  

Vicemistři ČR a Evropy Gabriela a Petr Nečasovi - tanec  
 

Brněnská hudební formace Tango Milonguero se svými hosty Vám představí to nejlepší  

z argentinského a uruguayského tanga nueva. Zazní skladby Astora Piazzolly, Luise di Matea, Celsa 

Machada a dalších jihoamerických autorů tohoto v posledních letech stále populárnějšího žánru. 

Neotřelá aranžmá a nápadité taneční kreace rytmicky pregnantní a zároveň melancholické hudby  

z Buenos Aires, která je považována za jednu z nejerotičtějších na světě, se pohybují na hranici tanečního 

argentinského tanga, jazzu a klasické hudby. 

 
Pavla Jahodová (violoncello) – absolventka Konzervatoře  a JAMU v Brně, bývalá stipendistka Rotary 

Clubu a německé akademické stipendijní služby DAAD. Podílela se na mnoha významných hudebních 

projektech doma i v zahraničí s Filharmonií Brno, Staatskapelle Weimar, Českým národním symfonickým 

orchestrem, Komorním orchestrem Musici Boemi a Městským divadlem v Brně. Natočila snímky pro 

Český rozhlas, německý rozhlas Mitteldeutsche Rundfunk a Radio Deutsche Welle, českou a německou 

televizi. Je zakladatelkou smyčcového kvarteta Beladona Quartet a koncertuje jako sólistka. 

Spolupracovala s uznávanými osobnostmi světové kultury (Andrea Bocelli, Veronique Sanson, Václav 

Hudeček, Gabriela Demeterová, Dagmar Pecková, Eva Urbanová aj.)  
 

 
Petr Zámečník (akordeon) - absolvent Konzervatoře v Plzni. Vystupoval na koncertech a festivalech po 

celé České republice, na argentinské ambasádě v Praze a v mnoha zemích střední a západní Evropy, 

Beneluxu, Balkánu a Skandinávie. Jako sólista i komorní hráč spolupracoval s Filharmonií Brno, 

šansoniérkou Janou Musilovou a dámským smyčcovým kvartetem Beladona Quartet. Natočil snímky a 

rozhovory pro brněnské rádio Proglas, Český rozhlas, rakouskou televizi ORF 2, bulharskou televizi BNT 

Kanal 1, českou televizi Primu a slovenskou televizi STV 2. Mimo sólovou dráhu se věnuje rovněž 

pedagogické činnosti a v České republice pořádá odborné a popularizační přednášky na téma Astor 

Piazzolla a nuevo tango argentino.  
 
 

Lukáš Krejčí (perkuse) - absolvent Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a JAMU v Brně, katedry bicích 

nástrojů.Vystupoval v mnoha zemích Evropy a Asie. Je členem Filharmonie Brno, souboru Ars incognita 

a Ostravského centra nové hudby. Byl členem renomovaného souboru DAMA-DAMA. Spolupracoval s 

Janáčkovou filharmonií Ostrava a Filharmonickým orchestrem Mexico City. 
 
 

Gabriela a Petr Nečasovi (tanec) 

Gabriela a Petr Nečasovi tvoří renomovaný taneční pár, který studoval tango u argentinských lektorů, 

několikanásobní vícemistři ČR, vícemistři Evropy, vítězové Světového poháru a účastníci finále 

Mistrovství světa v argentinském tangu v Miami v USA. Svá vystoupení ozvláštňuje pár na přání 

přizváním třetího tanečníka  a předvádí tak originální taneční kreace. 


