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Jakub Smolík s kapelou!
Jakub Smolík těží ze své image, pěkných skladatelských
kousků Z. Bartáka, F. Kasla nebo J. Zmožka, ale i nesmírně
xMřlbeného vkusu pro ýběr coververzí starších českých
šlágrů, které mladší část publika dnes zná především diky
němu. V programu tak můžeme slyšet známé hity jako jsou
„Ave Maria", ,Jen blázen žárlf', „Nejsi má” aj.

Cena: 200,- Kč

Rockový večer v KDI(rakov
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DědaMládek Illegal Band
Děda Mládek Illegal Band je Plzeňská kapela, která svou
dráhu nastartovala povedeně upravenými kousky muzikanta
Ivana Mládka. Jejich koncerty jsou nabité energií, která sálá z
leadra kapely Mersího. Ten dokáže přes hodinu poskakovat,
mlátit do činelu, křičet, zpívat..a to je srdcař! Do písniček
komponují rapy (většinou cizojazyčně).

Cena: 200,- Kč

Diashow: Kostarika

MS

Od Pacifiku po Karibik, od mravenců Atta po tapíry, od
mlžného pralesa po tropický les. Všechny krásy Kostariky jak
jsou vidět dnes. Přijdte si poslechnout zážitky z únorové cesty
2019 po nádherné Středoamerické zemi.
Přednáší: Katrin Kopčáková

Cena: Zdarma

Millennium Disco Retro

MS

Rockoý večer premiérově v KD Krakov. Můžete se těšit na
wstoupení: Kabát Revival, Grafit Rock a v neposlední řadě
Kosťa a Rosa. Tak zahodte zimní kabáty a rychle do Krakova!

A je tu pokračování! RETRODISCOODRAdopadlo skvěle, tak
teď 9ďs a začátek tisíciletí! Jako host večera vystoupí skupina
HOLKI, DJOlda Burda, spousta zajímaých soutěží, speciální

Cena: 150,- Kč vs

nápoják, fotokoutek, aj.

Cena: 200,- Kč

Funky and Soul night

vs

Žižkovanka anebtanečníodpoledne
pro starší a pokročilé

Ani v tomto roce nepřijdete o nejoblíbenější pořad našich
seniorů!Kposlechua tanci hrajeŽižkovankakapelníkaPetra
Soviče. Na rok 2019 jsou plánování další doprovázející hosté.

Cena: Zdarma
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KULTURNÍ KRAKOV - Těšínská600,Praha - Bohnice
odmetrotrasyC- KobylisyBUS102,177(st.Krakov)Spojení'

Pokladna• po - čt 16- 19h avždy hodinupředpředstavením

ADOVANY!BAND a hosté uvedou na této speciální taneční
akci za doprovodu další 100% živé muziky představení ve
stylu: funk, disco, punk rock...ČekáVás nezapomenutelná
show doplněná o audiovizuální projekci.

Cena: 150,- Kč

Legenda•

Kontakť

m,

ii

MS- malýsól,VS- velkýsól,š - školy,MŠ- mateřskéškoly
RD - rodiče s dětmi

ales.rataj@praha8.cz,teb 283090 427
www.kdkrakov.cz,www.facebook.com/kdkrakov
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