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EMIR KUSTURICA ROZBOUŘIL HLADINU VLTAVY 

Praha, 22. července 2011 – Na hudebním festivalu „Sen letní noci“ vystoupil v 
nejznámější srbský filmový režisér, hudebník a kontroverzní osobnost politicko-
kulturního života Emir Kusturica. Spolu se svou kapelou No smoking orchestra přilákal 
davy lidí, které doslova obsypaly most Legií, náplavku Hollaru, Střelecký ostrov a 
přilehlá nábřeží. Kusturica ovšem nebyl jedinou hvězdou večera. 

Na plovoucím podiu na řece Vltavě 
mezi Karlovým mostem a mostem 
Legií vystoupilo během celého dne 
hned několik kapel mezinárodního 
složení. Balkánskými rytmy zaujaly 
Maxmaber Orkestar, Vrelo, Boro 
Balkan Band. Česko zastupovali skvělí 
The Spankers. Vrcholem večera bylo 
vystoupení Dana Bárty a nakonec 
Emira Kustirci s jeho No smoking 
orchestra.  

 

 

Velkolepou show sledovali diváci nejen 
ze souše, ale i ze stovek malých 
plavidel, která doslova obklopovala 
pódium. Lidé na šlapadlech a lodích až 
do desáté hodiny večerní zažívali 
neopakovatelnou atmosféru hudebního 
festivalu. Den před koncertem se stále 
nevědělo, zda kvůli stále se zvyšující 
hladině Vltavy celá akce proběhne, ale 
počasí se umoudřilo a přispělo 
k zdárnému průběhu celé akce. Na úplný 
závěr diváci zhlédli velkolepý ohňostroj. 
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První Všeobecná Člunovací Společnost měla 
to štěstí být u toho. Jako hlavní partner 
festivalu se P. V. Č. S. podílela na 
organizaci koncertu a přípravě technického 
zázemí na Vltavě. Po celou dobu zvukových 
zkoušek a samotného koncertu byla za 
plovoucím pódiem zakotvena salónní 
rychloloď Nepomuk, která sloužila jako 
originální backstage pro účinkující, 
organizátory a VIP hosty. Posádka lodi 
Nepomuk, včetně kapitána Maria Juhase, se 
o hosty na palubě starala s péčí sobě vlastní.  

 

 

Festival navštívilo mnoho významných 
hostů. Samozřejmě k nim patří všichni 
členové kapel, svou návštěvou však 
festival poctil i primátor hlavního města 
Prahy Bohuslav Svoboda, radní pro 
zahraniční vztahy a cestovní ruch Jan 
Kalousek, a ředitel odboru kultury, 
zahraničních vztahů a cestovního ruchu 
MHMP František Cipro. Velice potěšila i 
účast mistra Evropy ve fotbale 
z Bělehradu z roku 1976 Antonína 
Panenky.    

Kontaktní osoba: 
Lucie Turnerová 
info@prazskebenatky.cz 
+420 776 776 779 


