Tisková zpráva
Turné Pražský výběr 2012 – Legendární kapela je zpátky!
Rocková
skupina
Pražský
výběr se vrací na pódia v
původní sestavě z dob své
největší slávy se zpěvákem a
klávesistou
Michaelem
Kocábem,
kytaristou
Michalem
Pavlíčkem,
baskytaristou
Vilémem
Čokem a dvěma bubeníky
Klaudiem
Kryšpínem
a
Jiřím Hrubešem.
Největší hity
Šest let po svém rozpadu se jedna z nejznámějších českých kapel vydá na
velkolepé turné – v listopadu odehraje pět mimořádných koncertů ve sportovních
halách v Praze, Ostravě, Bratislavě, Brně a Pardubicích. Chybět nebudou hity z
kultovního alba Straka v hrsti a druhé desky Výběr ani originální kostýmy, které
neodmyslitelně patří k image Pražského výběru.
V původní sestavě
„Byla to taková zvláštní souhra okolností. S Michaelem Kocábem jsme si vlastně
poprvé po šesti letech stiskli ruku na pohřbu Václava Havla a potom vlastně ve
stínu této tragické události došlo k uvolněné atmosféře a symbolickému
proboření zdi, což si Václav vždycky přál. Pak přišla nabídka na koncertní turné a
my jsme začali tuto reinkarnaci Výběru seriózně zvažovat. Samozřejmě jsme
měli s Vilémem určité podmínky k tomu, abychom se mohli o comebacku Výběru
bavit. Nakonec jsme našli společnou řeč a udělali jsme tlustou čáru za tou
nešťastnou epizodou Pražského výběru. Pro mne jeden z důvodu je i očištění
jména Pražský výběr v očích fanoušků, aby skončila éra rozhádané kapely a
vrátil se jí starý lesk,“ zrekapituloval Michal Pavlíček okolnosti obnovení
Pražského výběru. Jak známo, důvodem neshod a rozpadu kapely v roce 2006
bylo rozhodnutí Michaela Kocába pokračovat sám s jiným kytaristou a novou
skupinou, kterou tehdy pojmenoval Pražský výběr II.
„Máme za sebou obrovskou část života a ta odluka nebyla zas tak dlouhá. Musím
ale říct, že mi spadl obrovský kámen ze srdce. Bylo tíživé chodit kolem sebe a
nepovídat si spolu. Tušili jsme, že to není dobře a měli jsme radost z opětovného
shledání,“ dodal Michael Kocáb.
Stejně jako mnoho fanoušků, ani Vilém Čok nevěřil, že se Pražský výběr ještě
někdy dá dohromady. „Odmítl jsem se účastnit různých pokusů o navázání

pracovních kontaktů s bývalými spoluhráči, protože to bylo zase přes politiku a
tímto způsobem jsem to nechtěl. Vždy jsem říkal, že Michael Kocáb má na
rozpadu vinu největší, a proto by on měl přijít první s podanou rukou. Když se
tak letos v lednu stalo, uvědomil jsem si, kolik jsem toho s kapelou prožil, co
jsme dokázali a co ještě dokázat můžeme. V této kapele jsem profesně vyzrál a
vždycky jsem tvrdil, že Výběr je moje táta i máma. Proto jsem na nabídku
obnovit ho kývl,“ řekl v této souvislosti.
Po dlouhých letech se do kapely vrací i bubeník Jiří Hrubeš, který s ní nahrál její
nejúspěšnější album Straka v hrsti a v roce 1985 emigroval. „Pro kluky je to asi
trošku jiné, ale já jsem nehrál s Výběrem hodně dlouho. Vlastně od doby nahrání
alba Straka v hrsti. Dlouho jsme se neviděli a nehráli spolu, tak si myslím, že to
bude navázání opravdového „Ducha Pražského Výběru“ se vším všudy, jak to
bylo, mělo být, i jak to bude,“ podotkl Hrubeš, kterého v kapele nahradil
Klaudius Kryšpín. Ani on nebude při comebacku chybět. „Myslím si, že některé
chvíle v životě každého z nás mohou zásadně změnit vše. V našem případě k
lepšímu, protože jsme si k sobě opět našli cestu. Máme chuť hrát pohromadě a to
je skvělá věc. Za sebe mohu říct, že jsme společně za těch třicet let zažili hodně
a většinou to dobré,“ konstatoval Klaudius Kryšpín.
Vstupenky na turné Pražský výběr 2012 jsou v prodeji v síti Ticketportal
- www.ticketportal.cz, na portále Ticket Art - www.ticket-art.cz a
v nejbližších dnech i v prodejnách sítě Bontonland - www.bontonland.cz
v cenách od 390 do 590 Kč.
TERMÍNY KONCERTŮ:
9. 11., 19:00 hod. - Praha, TIPSPORT ARENA
13. 11., 19:00 hod. - Ostrava, hala SAREZA
17. 11., 19:00 hod. - Bratislava, AEGON aréna NTC
21. 11., 19:00 hod. - Brno, KAJOT ARENA
24. 11., 19:00 hod. - Pardubice, ČEZ ARÉNA
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