
KAPELY 

LAZARETH (ROCK-POP-COUNTRY) – hudební produkce 
 

� Kapela ve složení: 
 

• Lubomír Hrdlička, kytara, zpěv 

• Petr Netušil, baskytara, zpěv 

• Rosťa Urban, bicí 

• Petr "Masírka" Žižák, vynikající houslista 
 

1. Hudební vystoupení 6 hodin – 15 000 Kč, (Silvestr 17 000 Kč) 
2. Hudební vystoupení až 3 hodiny– 10 000 Kč 

 

� Kapela ve složení: 
 

• Lubomír Hrdlička, kytara, zpěv 

• Petr Netušil, baskytara, zpěv 

• Rosťa Urban, bicí 
 

1. Hudební vystoupení 6 hodin – 10 000 Kč 

2. Hudební vystoupení až 3 hodiny – 8 000 Kč 

 

� Kapela ve složení: 
 

• Lubomír Hrdlička, kytara, zpěv 

• Petr Netušil, baskytara, zpěv a nebo Petr "Masírka" Žižák, vynikající houslista 

 

1. Hudební vystoupení 6 hodin – 7 000 Kč 

2. Hudební vystoupení až 3 hodiny – 5 000 Kč 

 

Každá započatá hodina, mimo domluvený čas vystoupení (výše uvedené), 1 000 Kč 
 

Katka Misíková & Jakub Kořínek a spol. (Bluesový objev na současné 
scéně) – hudební produkce 
 

 cena 10 000 Kč 
 

Kapela DANGER (hard rocková kapela) – hudební produkce 

 

 cena 10 000 Kč 
 

Na městské slavnosti nabízíme tři kapely a tři žánry v balíčku za 32 000 
Kč. 
 

 

 

 

 



Odpolední a nebo večerní program pro věkovou kategorii, kte-
rá už si více pamatuje 
 
Jedná se o programy Luboše Hrdličky, zakladatele Nezmarů a autora slavných písní (Pí-
sek, Musíš jít dál, Řeka, Gobi, První sníh, O´Connell Street atd.) 
 

Jedná se o programy " Slabikář trampingu", "Hudební antikvariát" a hudební folkový večer, 
kde zazní písně Luboše a nejen ty...tyto programy vám představí buď sám Lubomír Hrdlič-
ka (zakladatel Nezmarů) a nebo společně s Pavlem Zajícem (kapelníkem Nezmarů)  
 

 Hudební produkce v podání Lubomíra Hrdličky - 6 000 Kč  
 

 Hudební produkce v podání Lubomíra Hrdličky & Pavla Zajíce - 8 500 Kč 
 

 
o "Slabikáři trampingu": Jde o ojedinělý projekt, ve kterém se střídají filmové 

sekvence, natáčené na místech spojených s trampingem s naživo hranými 
trampskými písněmi. Filmové sekvence provází svým moudrým komentářem 
bard Trampské muziky a osobní přítel obou muzikantů Miki Ryvola. Přijďte si 
s trochou nostalgie zavzpomínat na krásné časy, plné romantiky a tajemných 
dálek. 
 

o Folkový antikvariát: V přibližně devadesátiminutovém pásmu se střídají 
promítané sekvence, kde můžete vidět, jak se světové folkové legendy 
měnily v průběhu času, Luboš Hrdlička vás seznámí i s životními peripetiemi 
těchto hvězd a ještě vám k tomu zahraje naživo písničky od těchto autorů s 
českými texty. Mnoho lidí vůbec netuší, kdo mnohé z těch písní napsal. 
Můžete tak vidět pohromadě např. Johna Denvera., Boba Dylana., Joan 
Baezovou., Simona Garfunkela., trio Peter, Paul and Mary., superkapelu 
Crosby,Stills,Nash and Young a mnoho jiných. Je to nebývalý počin na naší 
kulturní scéně, který opravdu stojí za shlédnutí.Všechny jmenované 
programy jsou velice oblíbené. Luboš si své obecenstvo dokáže velice rychle 
získat a svým programem je dokáže zaujmout. 
 

 

 
 

 

Dagmar Jelínková  
manager 

tel. číslo: 604 759 347 
http://agenturalh.webmium.com/ 


