
Tisková zpráva 
Kamil St řihavka & LEADERS 
Tradi ční listopadový koncert v RETRU 
Retro Music Hall – 1. listopadu 2016  

                                                                                                                             
Kamil Střihavka, čerstvý člen Beatové síně slávy a výrazná osobnost české rockové scény, připravil 
pro své fanoušky „tradiční“ listopadový koncert v Retro Music Hall. Tento exkluzivně jediný koncert v 
Praze navazuje na tradici, která započala před deseti lety právě ve zmíněném sále Retro Music Hall. 
V tomto (již tradičním) termínu se Kamil Střihavka a jeho doprovodná kapela The Leaders! představí 
již podesáté! V loňském roce byl koncert výjimečně přeložen na leden, protože Kamil chtěl oslavit své 
kulaté jubileum (50) se svými fans, právě v den svých narozenin (20. 1.).  
 
V letošním roce se tato „poctivá“ rocková show odehraje 1. 11. 2016 od 20:00 hod. O případných 
novinkách či překvapeních Kamil Střihavka říká: „Na letošní playlist bych rád za řadil nejen 
skladby, které jsem s LEADERS! nikdy nehrál, ale ta ké minimáln ě jednu žhavou novinku, z 
mého p řipravovaného, nového alba.“.  Nutno dodat, že k termínu vydání připravované novinky 
Kamila A Leaders! se zpěvák zatím nevyjádřil. Další novinkou „tradičního listopadového koncertu 
v Retru“ mají být speciální (počtem omezené) V.I.P. vstupenky, do prostor patrového ochozu v 
prostorách Retra. „Tyto V.I.P. vstupenky jsou v omezeném po čtu (46 ks) pro Ty, kte ří si cht ějí 
koncert vychutnat u privátního stole čku a t řeba i s dobrou lahví vína či sektu. Celé patro, 
včetně baru a toalet budou mít majitelé t ěchto V.I.P. vstupenek jen pro sebe...“ říká Kamil 
Střihavka. Případná překvapení, třeba v podobě speciálních hostů, si Kamil Střihavka a Leaders! 
nechávají až na 1. 11. 2016.  
 
 
 
Předprodej vstupenek v síti Ticketstream: 
http://www.ticketstream.cz/booker/strihavkaretromus ichall  
 
 
 
 



 
The Leaders!  zahrají v sestavě: Patrik Sas- bicí (ex- Čechomor) 
                                                    Martin „Ma ťo“ Ivan-basa 
                                                    Štěpán Eliáš- klávesy 
                                                    Petr Henych- kytara 
                                                    Kamil St řihavka-zp ěv 
 

                                
 
Internetové stránky interpreta: http://www.strihavka.cz  
Internetové stránky Retro Music Hall: http://www.retropraha.cz  
Internetové stránky managementu, booking : http://www.rocking.cz (Michal Pavlíček ml.) 
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Public Relations: 
Jana Henychová 
JANAMUSIC 
www.janamusic.cz 
info@janamusic.cz  
 
 
 

                            
 
Adresa klubu: 
Retro Music Hall: 
Francouzská 4 
120 00  Praha 2 
www.retropraha.cz  
 
Dopravní spojení:  
metro trasa A, zastávka Náměstí Míru 
 
 


