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Pražský výběr pokřtil album Výběr a dostal platinovou desku
Velký
zájem
médií
i
veřejnosti provázel křest
reedice alba Výběr. Na
ostře sledované události,
která se konala 17. října
v prodejně Bontonland
na Václavském náměstí,
samozřejmě
nechyběli
samotní aktéři – Michael
Kocáb, Michal Pavlíček,
Vilém Čok a Klaudius
Kryšpín, ani kmotři –
Matěj Ruppert a Roman
Holý z Monkey Business.
Legendární
rockeři
převzali z rukou zástupců
firmy Supraphon Jubilejní platinovou desku za prodej alba Straka v hrsti
(jde o tzv. kombinovaný prodej – CD, LP, MC a digitální forma). Po stylovém křtu
a předání platinové desky následovala více než hodinová autogramiáda.
Z nejslavnější sestavy kultovní kapely tak v Bontonlandu scházel jen Jiří Hrubeš.
Extravagantní bubeník Pražského výběru ovšem dorazí už příští týden z Londýna,
aby mohly pokračovat zkoušky na dlouho očekávaný společný návrat na
koncertní pódia.
Na velkolepé turné se jedna z nejznámějších českých kapel vydá v listopadu –
odehraje čtyři mimořádné koncerty ve sportovních halách, z nichž první –
9. listopadu v pražské Tipsport Areně už je téměř vyprodaný. Další
následují v Ostravě, Brně a Pardubicích. Juraj Čech z pořadatelské agentury
No Gup k tomu dodává: „Věříme, že fanoušci z ostatních měst, ve kterých se
koncerty budou konat, se nenechají Prahou zahanbit a dorazí v hojném počtu.
Kromě silného hudebního zážitku pro ně máme připravená i originální koncertní
trika a samozřejmě nebudou chybět ani obě letošní reedice na CD.“
Fanoušci Pražského výběru se mohou těšit na hity z alba Straka v hrsti a druhé
desky Výběr i originální kostýmy z dílny členů kapely, včetně proslulé postavy
Artura Ropotáma.
Vstupenky na turné Pražský výběr 2012 jsou v prodeji v síti Ticket Art www.ticket-art.cz, na portále Ticketportal - www.ticketportal.cz a v prodejnách
sítě Bontonland - www.bontonland.cz, v cenách od 390 do 590 Kč.

TERMÍNY KONCERTŮ:
09. 11., 19:00 hod. - Praha, TIPSPORT ARENA
13. 11., 19:00 hod. - Ostrava, hala SAREZA
21. 11., 19:00 hod. - Brno, KAJOT ARENA
24. 11., 19:00 hod. - Pardubice, ČEZ ARÉNA
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NO GUP Agency s.r.o., Kaprova 14/13, Praha 1
www.nogup.cz
Supraphon a.s., Palackého 1/740, Praha 1
www.supraphon.cz, www.facebook.com/Supraphon
Pražský výběr
www.prazskyvyber.com, www.facebook.com/prazskyvyber
Mediální servis: 2media.cz, s.r.o., Pařížská 13, Praha 1
www.2media.cz, www.facebook.com/2media.cz

