
ROHÁČI z Lokte nad Ohří

Vznik  skupiny  se  datuje  do  jara  roku  1975,  kdy  se  pár  kamarádů  domluvilo  na
společném muzicírování. Roháči byli zařazeni do kategorie, které se říkalo moderní trampská
píseň. Jak šly roky, pro Roháče začali psát různí autoři. To ovlivnilo vývoj skupiny natolik, že
pozvolna  vplula  do  vod  folku  a  vymanila  se  svým příznivcům  z dosud  jasné  škatulky  –
trampská skupina.  Protože Roháči nelpí pouze na vlastní tvorbě a vyznávají repertoárovou
pestrost, objevují se v jejich repertoáru i skladby z oblasti country, jazzu, spirituálů nebo písní
lidových.

V roce  1990 si  skupina  odvezla  z plzeňského  finále  Porty  cenu nejvyšší  -  Portu  a
v témže roce bylo Roháčům předáno vyznamenání v portovních žánrech velmi ceněné – Zlatá
Porta.

Roháči vydali 9 alb, nahráli spoustu trvalek pro rádia, absolvovali četná natáčení pro
televize.  Vystupují  na  různých festivalech  a  přehlídkách,  uvádí  své  celovečerní  koncerty.
Velké oblibě se těší vánoční koncerty Roháčů.

Každý rok se v čase adventu skupina scházela se svými diváky na vánočním koncertu.
Roky šly a vánoční koncerty v Lokti se staly vyhledávanou kulturní akcí. V Lokti bylo třeba
zaměnit  sál  za  větší,  a  tak  se vánoční  koncerty  Roháčů přestěhovaly  do úchvatné  náruče
loketského hradu, kde v Rytířském sále našly důstojné a neopakovatelné zázemí. 
  Koncerty si  začala  objednávat  i  vzdálená  města  a  blízké i  vzdálenější  obce.   Jako
v Lokti  pravidelně  vystupují  Roháči  každý  rok  i  v Plzni,  v  Karlových  Varech,  v Útvině,
v Chlumu Svaté Maří. Nepravidelná vystoupení zhlédli diváci v Praze, Horní Cerekvi, Zruči
nad Sázavou, Kloboukách u Brna, Rousínově, Velkých Bílovicích, v Brně, Třebíči, Karviné a
ve spoustě dalších měst a obcí.  
  Na programu jsou pouze koledy lidové, umělé a různé vánoční zpěvy. Koncert trvá 
60 – 90 minut, podle přání pořadatele. Ideálním prostředím pro konání tohoto koncertu jsou
kluby, divadla, kostely, kina apod. Program pro školy trvá jednu vyučovací hodinu. 

Typy koncertů:

Klasický celovečerní koncert

Festivalová vystoupení

Vánoční koncert

Pro školy         -    klasický o tramp - folk a country hudbě
-  vánoční 
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