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TZ – Pražský výběr Tour 2013 vrcholí v úterý 26. března v pražské
Tipsport Areně
Příznivci Pražského výběru budou mít zítra, v
úterý 26. března, od 19 hodin v pražské
Tipsport Areně na dlouhou dobu poslední
příležitost vidět a slyšet kapelu v kompletní
sestavě a užít si live všechny kultovní hity z alb
Straka v hrsti, Výběr i ty, které na desce nikdy
nevyšly. V neděli 24. března Michaelu Kocábovi,
Michalu Pavlíčkovi, Vilému Čokovi, Klaudiu
Kryšpínovi a Jiřímu Hrubešovi nadšeně tleskala
plná Aegon Aréna v Bratislavě. Skvělou
atmosféru okořenil stylový vstup Ondřeje
Soukupa – rovnou z přímého přenosu včerejší
Superstar na TV Nova po ohodnocení jednoho ze
soutěžících vytáhl z kapsy telefon a v pravou
chvíli pronesl nezapomenutelnou hlášku: Haló,
Soukup, haló... Alespoň na dálku se tak stal
součástí show.
Na zítřejší pražský koncert se Ondřej Soukup, jeden z prvních členů kapely,
dostaví osobně a dokonce si s Výběrem zahraje na baskytaru. Hostem velkolepé
rockové události bude také svérázný František Ringo Čech, který na jeviště
dorazí v doprovodu kozy, přesně jako v proslulém klipu k písničce Pražákům, těm
je tu hej, kde společně bezprizorně bloudí ulicemi metropole. Časy, kdy hrával s
Pražským výběrem, si připomene také kytarista Miloš Dodo Doležal a populární
blondýna Iva Pazderková se postará, mimo jiné, o předmluvu k písni Sbal si to
svý ráno a vykáže Michaela Kocába do patřičných míst známou hláškou „Už zas
nic neděláš Ty budižkničemu…“. Písničku Papíry straší si s Výběrem zazpívá Jana
Kratochvílová, zpěvačka, textařka a skladatelka s extravagantní image,
osobitými názory a jedinečným, nezaměnitelným hlasem. Kapela sama, jak je
jejím zvykem, chystá i řadu dalších, doslova „Tatrmanských“ překvapení a fórků.
Rozhodně je na co se těšit!
Vstupenky na závěrečný koncert Pražský výběr Tour 2013 – 26. 3. od
19:00 hod., Tipsport Arena Praha – jsou v prodeji v sítích Sazka Ticket
www.sazkaticket.cz, Ticket Art www.ticket-art.cz a Ticketportal www.ticketportal.cz v cenách od 390 do 590 Kč.
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