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RollingStonesodstartují červencové oslavy Harley-Davidson v Praze 
 

 
 Koncert RollingStones zahájí oslavy 115 let Harley-Davidson v Praze 
 Držitelé vstupenek na oslavy H-Dmohou získat lístek na koncert přednostně 
 Speciální nabídka předprodeje bude trvat jen dva dny 

 
Praha, 28. února 2018 –Oslavy 115. výročí značky Harley-Davidson odstartují 4. července 
2018v Praze koncertem RollingStones. Dvě legendy se valí do Prahy. Britská skupina RollingStones 
zahraje v Praze již po páté, tentokrát v Letňanech. Americká značka motocyklů Harley-Davidson 
pořádá celosvětovou oslavu v Praze poprvé. Návštěvníci oslav Harley-Davidson mají možnost 
zakoupit vstupenky na koncert v exkluzivním předprodeji.  
 
„To, že „Stouni“ přijedou a zahrají v Praze v předvečer zahájení našich oslav, je pro nás neuvěřitelná 
radost. Koho by napadlo, že se v Praze setkají dvě největší legendy svých oborů. Tento úžasný koncert 
přivede do metropole i tisíce „nemotorkářských“ milovníkůslavné kapelyz celé ČR,“ s nadšením 
komentoval nadcházející událost Jaroslav Vavřina, organizátor oslav H-D. Dodal, že i ti jsou vítáni, aby 
další dny strávili na holešovickém Výstavišti ve společnosti legendárních strojů a spousty zábavy. 
 
Organizátoři oslav spolu s producentským týmem připravili k tomuto velekoncertu pro fanoušky 
Harley-Davidson hezký bonus. „Všichni, kdo si do 8. března koupí vstupenku na oslavy 115. výročí 
založení Harley-Davidson, mohou přednostně získat vstupenku na koncert RollingStones 
v exkluzivním předprodeji. Týká se to samozřejmě účastníků oslav z celého světa, nejen z České 
republiky,“ upozornil Jaroslav Vavřina.  
 
Kapela se opět představí ve svém dlouholetém složení MickJagger (zpěv), KeithRichards (kytara), 
RonnieWood (kytara) a Charlie Watts (bicí). Všichni fanoušci silných strojů a dobré muziky se mohou 
těšit na hity jako Angie, WildHorses, Memory Motel, Honky-TonkWomen nebo (I Can'tGet No) 
Satisfaction. Jistě zazní i songy nové, protože RollingStones nežijí jen ze starých skladeb, takže  
bude k mání i něco z jejich zatím posledního alba Blues &Lonesome. 
 
 
 
Sledujte pozorně web https://h-d.prague115.com/cs/rolling-stones/a sociální sítě s hashtagy 
#RollingStonesHarleyDavidson#115HDPrague. 
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TheRollingStoneswillkickoff Harley-Davidson's July celebration in 
Prague 

 
 
• TheRollingStones Concert will start 115th Harley-DavidsonAnniversaryCelebration in Prague. 
• Holdersof H-D celebrationsentryticketcanget a ticketforthe concert on a specialpre-saledates. 
• Specialpre-saleofferwilltakeonlytwodays. 
 
Prague, February 28, 2018 –Celebrationsofthe 115th Anniversaryof Harley-Davidson will start on 
July 4th, 2018 in Prague by TheRollingStones concert. Twolegends are going to Prague. TheBritish 
band TheRollingStoneswill play in Prague forthefifthtime, thistimeattheairport in Letňany. 
TheAmericanbrandofmotorcycles Harley-Davidson holds a worldwidecelebration in Prague 
forthefirsttime. Visitors to the Harley-Davidson celebrationshavetheoption to buy concert 
ticketsatexclusivepre-sales. 
 
"Thefactthat"TheStones"willcome and play in Prague on theeveoftheopeningofourcelebrations, 
isanincrediblejoyforus. Whowouldthinkthatthetwobiggestlegendsintheirfieldswillmeet in Prague. 
Thisamazing concert isgoing to bring to thecityeventhousandsof non-motorcycleloversofthefamous 
band fromalloverthe Czech Republic," commentedwithenthusiasmtheupcomingeventJaroslav 
Vavřina, organizerof H-D celebrations. He addedthateventhose are welcome to spend more days in 
the Holešovice ExhibitionGrounds in thecompanyoflegendarymachines and a lot offun. 
 
Theorganizersofthecelebrationstogetherwiththeproduction team prepared a great bonus forthe 
Harley-Davidson fans. "Everyonewhobuys a ticketforthe 115th anniversaryof Harley-Davidson by 
March 8, 2018 willhaveuniqueopportunity to get a RollingStones concert ticketatanexclusivepre-sale. 
Ofcourse, itconcernstheparticipantsofcelebrationsfromaroundtheworld, not onlyfromthe Czech 
Republic, "Jaroslav Vavřina pointedout. 
 
The band willintroducethemselves in their long-term classiccompositionMickJagger (vocals), 
KeithRichards (guitar), RonnieWood (guitar), and Charlie Watts (drums). Allfansofpowerfulmachines 
and good music canenjoyhitslikeAngie, WildHorses, Memory Motel, Honky-TonkWomenor (I Can'tGet 
No) Satisfaction. Surelynewsongswillsound, becauseTheRollingStones do not just live on oldsongs, 
sotherewillalsobesomeoftheirlast Blues &Lonesome album. 
 
 
 
Watchcarefullythehttps://h-d.prague115.com/website and thesocial network withhashtags 
#RollingStonesHarleyDavidson #115HDPrague 
 
 


