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Lenoším… takový je dnešní název mého občasného
asného nepravidelného
newsletteru. Podle nepříliš časté
asté aktualizace mých stránek, to mohlo
vypadat že si opravdu lenoším, ale vůbec
bec to tak není, bylo toho právě
prá až
moc, akorát na stránky nezbýval čas.
Takže zkratkovitě: můj
tradiční březnový koncert
26.3. v Třebíči se vydařil,
návštěvnost byla sice
slabší, ale atmosféra
příjemná a milá. Dokonce
jsme se s mými hosty
/Luboš Hrdlička – Petr
Sejk, skupina Jen tak tak/
mihli i v TV reportáži
natočené pro Čt24.
kou a Petrem Sejkem
Hned druhý den 27.3. jsme si s Lubošem Hrdličkou
koncert zopakovali v Ivančicích u Brna. Luboš s Petrem zaskakovali
coby Náhlá změna za nemocné Stráníky.
Celý večer zakončoval Bořík Švéda se svojí rodinnou kapelkou
Švédova trojka (kdo ještě neznáte, o hodně přicházíte).
icházíte). Publikum bylo
fantastické, dokonce jsme přidávali ještě i po úplném konci koncertu. A
musím říct že tak skvělý večer
er už jsem dlouho nezažil. DÍKY!!!

Na dubnovou Portu v Hříběcím
Hříb
u Horní
Cerekve /oblastní kolo pro Vysočinu/
Vyso
jsme se vydali společně
č ě s naším
„třebíčským“ H-Quartetem.
Quartetem. Program
byl nabitý, asi 14 soutěžních
ěžních kapel,
hosté Taxmeni. Nejvíc mě zaujala Klára
Šimková s Markétou Hávovou a skupina
4zdi.

Překvapením se pro
mě stala kapela Žalozpěv
z Níhova. Moc příjemná parta
lidí se zajímavými texty. Za
píseň Hledání ztraceného času
II jsem obdržel autorskou
Portu a postup do Ústí nad
Labem, druhou autorskou
Portu získal právě Žalozpěv za
píseň Těším se lásko na lepší
časy. Portu interpretační získala Klára Šimková s Markétou Hávovou.
Další koncert který se mi hodně líbil, byl společný
ný koncert se skupinou
Žalozpěv, a hráli jsme ve Křoví. Není to překlep,
eklep, je to skutečně
skute
název
malé vísky kousek od Velké Bíteše.
Po oficiálním koncertu to pak vyplynulo ještě v jeden neoficiální, spíš
takové posezení pro skalní příznivce,
íznivce, kdy jsme se vždycky po písni
střídali s Žalozpěvem a bylo to moc fajn.
Zato náš domácí festival Setkání na
Kopci pro mě nebyl moc šťastný.
š
Hodně jsem se na ten festival těšil,
t
přemýšlel
emýšlel jaké písně tam budu hrát,
a jak už to tak bývá, když se člověk
na něco hodně těší,
ěší, může
m
to
dopadnout i jinak. Pár dní před
p
festivalem jsem si naštípnul
ukazováček
ek levé ruky a místo hraní
mám ruku v sádře… Vystoupil jsem aspoň symbolicky, jenom jsem
zpíval a o kytarový doprovod jsem požádal písničkáře
ře a kamaráda Láďu
Lá
Langera.
A protože dokud mi nesundají sádru nemůžu
žu ani hrát ani nic dělat,
d
tak
si tak doma lenoším.

Ale zase ne tak úplně
úpln doslova.
Snažím se věnovat
novat malé Táňulce,
Tá
roste jak z vody a dělá
d nám
radost.

ív nebyl čas. Hodně mi
A taky doháním různé resty na které dřív
říkají, nebo i píší lidé a chtějí po mě akordy k mým písním. Od jara už
mám přichystaný zpěvník,
vník, který bych rád dal na stránky. Je ale potřeba
pot
dořešit ještě nějaké technické věci, tak třeba
eba na to bude čas
č právě teď.
Program Folkového špízu se už také pěkně vybarvuje, i když se koná
„až“ v listopadu /6.11./, na programu se pilně pracuje. A tady jsou
jména už potvrzených učinkujícíh:
inkujícíh: Epydemye, Tony Linhart & Helena
Maršálková /Pacifik/, Luboš Hrdlička s Náhlou změnou,
ěnou, Švédova trojka
a určitě k nim ještě někdo další přibude… A také začínám
čínám pomalu/ale
spíš opravdu jenom pomalu/ uvažovat
žovat nad novým CD. Ale protože vím
jak dlouho mi všechno trvá, tak myslím že tak honem to zase nebude,
ale kdo ví. Důležité je aby se mi co nejdříve
íve spravila ruka, protože
dokud nebude v pořádku tak si nezahraju. Věřím
ím na dobré věci,
v
tak snad
to dobré bude… no a potom taky ještě napsat nějaké
jaké ty písničky…☺
písni

