
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Staroměstské náměstí se stane na Silvestra tanečním parketem  
– rok 2018 zakončí velká hudební párty 

 (Praha, 26. prosince 2018) 

Návštěvníky Staroměstského náměstí čeká oslava konce roku v rytmu různých hudebních žánrů.  
V centru české metropole zazní rock, pop i taneční hudba. Sedmihodinová párty nabídne největší hity 

domácí a světové scény, znít budou koledy i nové písně. 

Oslavy vítání nového roku začnou v 17 hodin a vyvrcholí o půlnoci. Párty otevře od 17 hodin koncert kapely 
Kutheil + Live band, která nabídne české i světové hity v rockovém podání a také písničky ze své nové desky. 

„Přijdeme se dvěma zpěvačkami, zazpíváme koledy a různé písně v rockových úpravách, zazní třeba  
i Highway to Hell od AC/DC, což bude v centru Prahy asi poprvé,“ říká s úsměvem Petr Kutheil. 

Od půl sedmé až do půlnoci se vystřídá kapela So Fine a DJ Mikael van Dikeen. So Fine zahrají to nejlepší 
z anglo-americké hudby od 60. let po současnost i vlastní autorské skladby. Hudební producent  

a DJ Mikael van Dikeen představí na Staroměstském náměstí publiku doslova pohádkový „Fairytale“ DJ set: 
„Na největší středoevropské silvestrovské open-air party na Staroměstském náměstí vyloupnu tři kouzelné 

oříšky plné aktuální taneční hudby. Na všechny se moc těším,“ říká DJ Mikael van Dikeen, který dlouhodobě 
působil především v Německu. Program ukončí o půlnoci přivítání roku 2019. 

 

Podrobný program 

Silvestr, pondělí 31. prosince 2018: 
  
17.00 – 18.00     Kutheil + Live band - české i světové hity      
18.30 – 19.15     DJ Mikael van Dikeen 
19.15 – 19.45     So Fine – české i světové hity 
19.45 – 20.30     DJ Mikael van Dikeen 
20.30 – 21.00     So Fine – české i světové hity 
21.00 – 21.45     DJ Mikael van Dikeen 
21.45 – 22.15     So Fine – české i světové hity 
22.15 – 23.00     DJ Mikael van Dikeen 
23.00 – 23.30     So Fine – české i světové hity 
23.30 – 24.00     DJ Mikael van Dikeen 
 
 
 



 

 
 
Úterý 1. ledna 2019  
 
15.00 – 16.00 Novoroční zpěvy - Árie z českých oper 
  Účinkují operní sólisté předních českých i zahraničních scén    
16.15 – 17.30 Bakchus  - novoroční koncert historické hudby      
17.35 – 17.45 Večerníček s Českou televizí        
17.45 – 19.00 Bakchus – novoroční koncert, historická hudba      
 
 
Neděle 6. ledna 2019 
 

   16.00 – 18.00 Tříkrálové oslavy 

 

 

 

Průběžné informace, novinky, aktuální program a aktuality o Vánočních trzích na Staroměstském  
a Václavském náměstí jsou k dispozici na www.trhypraha.cz a facebookovém profilu. Informace o interpretech 

najdete zde: www.mikaelvandikeen.com; www.sofine.cz a https://cs-cz.facebook.com/kutheil. 

 

Kontakt pro bližší informace: 

Hana Tietze 
mluvčí společnosti Taiko, a.s. – hlavního organizátora Vánočních trhů 

Mobil: 602 168 014 
E-mail: press@taiko.cz 


