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Dvanáctý díl
Nedávno 17-ti leté a čerstvě třeťačky začínáme psát už dvanáctý díl Naší
kroniky. Stále je o čem. Naše společné zpívání totiž právě dostává nové dimenze.
Po letech diskohrátek a holčičí romantiky přichází LuŠtěLa s novým autorským
repertoárem ve stylu elektronického pop rocku. Zpíváme dál o tom, co právě
prožíváme: o lásce i o zklamání, o našich snech i o pomluvách, o provokaci i o
vyznání, na vlastní hudbu a vlastní texty. Pro pár romantických songů jsme také
našly inspiraci. Nový repertoár začínáme již nyní od října představovat živě na
svých koncertech a chystáme se ho vydat na novém albu s názvem Nazdar, světe!
Je s tím sice spojeno spousta práce a starostí, ale také uspokojení a radosti. Aby
nezůstalo jen u nového alba, rády bychom ho doplnily dalším klipem. Nápadů,
jak by měl ten klip vypadat, máme hafo, musí být hlavně originální, provokující
a náš, to je „luštělí“ 
Nezapomínáme však ani na songy, které nás proslavily a které po nás stále naše
publikum vyžaduje. Stále ještě „každé ráno musíme denně vstávati, ve škole pak
pozor stále dávati …“, ale jak jsem napsala v úvodu, jsme už třeťačky a za rok
budeme naplňovat i třetí sloku našeho hitu 15-tiny: „udělám si možná taky
maturu, vyrazím si sama někam na túru …“. Tak nazdar, světe!

12.10.2013 LuŠtěla našla Eldorado

„O Eldorádu sní snad každý zlatokop, my dvě sice žádný zlatokopky nejsme 
ale proč ne, když nás někdo pozve, rády přijedem“, to byla naše odpověď na
dotaz „Jestli byste si nechtěli zahrát a zazpívat v krásný hospůdce restaurace
Eldorádo, vaše písničky jsou opravdu nádherné “.
To Eldorádo se nachází ve Vysoké Libni u Mělníka a dorazily jsme tam po
sedmé večer, abychom si od půl deváté mohly hodinku vyzkoušet náš nový
repertoár proložený našimi staršími hity. Sál pro 45 návštěvníků se sice zaplnil
jen z pouhé třetiny, ale o to srdečnější a pohodovější atmosféra zde panovala.
Zpívaly jsme příjemně uvolněné, užívaly si každý song a přidávaly všechny naše
klipové písničky, které posluchači zpívali s náma. Večer v Eldorádu pokračoval
zpěvem hostů i domácích na karaoke, takže se nám ani nechtělo odjíždět domů.

14.10.2013 LuŠtěLa u Křižíkovy fontány

V rámci Podzimní Václavské pouti se uskutečnil na pražském Výstavišti Den pro
postižené a u Křižíkovy fontány proběhl tradiční koncert, na kterém vystoupili
Kristína Nídlová, I – Keys (Sk), Hynek Tomm, Tomáš Janků, Bohuš Matuš a také
LuŠtěLa. Na podiu jsme se objevily celkem 3x, nejprve se čtveřicí našich hitů
z dřívějšího repertoáru a pak na 2x představily něco z nového repertoáru. Užily
jsme si zde nejen podium, ale také focení, šatnu, sluníčko a pouťové atrakce. 

27.10.2013 LuŠtěLa si zazpívala s Bagrem

„To jsou hloupý žerty, jdou po mně samí čerti, po mně samí čerti – utíkám“, tak
zní refrén známého hitu skupiny Bagr, který jsme si mohly společně s klukama
z Bagru zazpívat po 22. hodině na podiu kulturáku v Lipníku u Hrotovic.
Hodinku předtím jsme si pro změnu zazpívaly společně s publikem naše klipové
hity a taky představily několik autorských songů z našeho nového repertoáru.
Akustika a ozvučení sice trochu haprovaly, ale my jsme nikam neutekly, ani před
čerty, ani před přebasovanou hudbou a vazbícími mikrofony, ani před
fotoaparáty a žadateli o autogram.
Nezapomněly jsme poděkovat organizátorům za pozvání na akci, obdarovaly je
našim CD Fenomén LuŠtěLa a ujížděly potemnělou Vysočinou k domovu.

31.10.2013 LuŠtěLa slavila 4. narozeniny

31.10.2009 přišla do skupiny LuŠtěLa Vanessa a to je přeci důvod k oslavám 
Bližší informace o tom naleznete v prvním dílu Naší kroniky na straně 14.

16.11.2013 LuŠtěLa pomáhala při Národní potravinové sbírce

V jihlavském supermarketu Tesco jsme jako dobrovolnice pomáhaly Potravinové
bance Vysočina, která jinak sídlí v našem městě Ledči nad Sázavou, organizovat
první českou Národní potravinovou sbírku. U vstupu do prodejny jsme
zastavovaly příchozí, rozdávaly jim letáčky a informovaly je o smyslu sbírky. U
pokladen pak zase přebíraly darované potraviny a plnily připravené sbírkové
košíky. Lidé během svého nákupu tuto sobotu nakoupili totiž i něco navíc, co pak
po zaplacení darovali pro potřebné či strádající spoluobčany. Celkem 590 kg !!
Zaznamenaly jsme v Tescu na tři stovky dárců a potěšilo nás, že mezi nimi bylo i
dost mladých lidí. Nejštědřejším dárcem byl pán, který si vyžádal sbírkový košík
a naplnil ho až po okraj potravinami za 4 212,- Kč. A nejroztomilejší? Určitě
jedna babička, které sbírku zaregistrovala až po svém nákupu, ale nelenila a
vrátila se zpět, aby učinila nákup pro i Národní potravinovou sbírku. Byl sice
mnohem skromnější než u toho pana Štědrého, ale štědrý byl také. 

30.11.2013 LuŠtěLa zazpívala v Edenu

Na charitativním koncertu pro nemocnou Lenku v Musicbaru AQUA v pražském
Edenu zazpívali postupně LuŠtěLa, Marcus, Hynek Tomm, Marie Pojkarová,
Petr Boukal, Keys a Bohuš Matuš. Akci pořádala umělecká skupina Meduza, se
kterou LuŠtěLa spolupracuje. Koncert jsme zahajovaly a zazpívaly jsme přitom
naše dva nové songy Nenasytná a Neřeším. Poté jsme se odebraly do pěveckého
„salónku“, odkud jsme ve společnosti ostatních účinkujících vyslechly a zhlédly
všechna další vystoupení, která gradovala čtyřmi nádhernými písněmi v podání
Bohuše Matuše. Ten si nás už pamatoval ze společného vystoupení na Křižíkově
fontáně a tentokrát to však byl on, kdo požádal o společné foto, což nám velice
polichotilo. Zpěvák Hynek Tomm nemohl samozřejmě zůstat pozadu 

7.12.2013 LuŠtěLa opět v Eldorádu

Holky, vaše vystoupení bylo senzační
a určitě vás tu zase uvítáme na nějaké
další akci 

Jsou místa, kam se vracíme rády. Hospůdka Eldorádo ve Vysoké Libni je jedním
z nich. Tentokrát si nás pozval Dominik, který slavil 15. narozeniny. Zazpívaly
jsme mu nový i starý repertoár, spoustu známých hitů na přání, dokonce i
freestyle, hrály na kytaru i klávesy, tancovaly a dobře se pobavily. Celkem tři
hodiny zábavy, veselí a smíchu, jak to má na oslavách narozenin být. Dominik
byl milý a pozorný hostitel a jeho přátelé veselá společnost. Užily jsme si to a
bylo vidět a slyšet, že oni taky. Zpívali s náma, tancovali a nechtěli nás z pódia
vůbec pustit. Přestože se slavily patnáctiny, na naše Patnáctiny vůbec nedošlo,
zato Ruská Máša, Nonstop, Láďa, Pohoda, Lady Karneval, Slavíci z Madridu,
Mama mia, Boys, Pánubohu do oken, Tohle je ráj, Eldorádo a další a další
písničky na přání zněly sálem až do půlnoci. Chudáci naše hlasivky 

13.12.2013 LuŠtěLa opět v Cafe na půl cesty

Jak přes kopírák můžeme použít loňský text:
Do pankráckého Cafe Na půl cesty si nás pozval Mira na firemní mejdan
společnosti GRANUJA.CZ. Sešlo se zde asi tak sedm desítek mladých lidí, kteří
se sem přišli hlavně bavit. Zpívaly jsme jim od 21. hodiny všechny songy z
našeho CD (znali je), něco pak ještě přidávaly vč. autogramů a fotografování.

19.12.2013 LuŠtěLa a Petrklíč

Na předvánočním setkání stacionáře Petrklíč s rodiči dětí, přáteli a sponzory
tohoto zařízení v sále hotelu Sázava v Ledči nad Sázavou se LuŠtěLa starala o
ozvučení a zábavu. Zahrála a zazpívala k tanci, poslechu a pobavení všech.

31.12.2013 LuŠtěLa na Silvestra

PF 2014
Na letošního Silvestra se LuŠtěLa rozděluje. Štěpánka ho po sedmnácté v řadě
stráví ve svém rodném městě, kdežto Vanessa se vypravila za svým otcem
Darkem až do nizozemského Nijmegenu. Odlétla tam již před vánoci 22.
prosince a vrací se až po Novém roce. Přitom, co čert nechtěl, se nám letos sešly
hned tři nabídky na silvestrovská vystoupení, které jsme musely proto odmítnout.
Co se dá ale dělat, Darkovo pozvání má samozřejmě přednost. Vanny tam letí
letos již podruhé, týden u táty strávila i o letních prázdninách. Veze mu tam
mimo jiné, taky čerstvou nahrávku našeho nového alba Nazdar, světe!, které by
se holandsky jmenovalo asi Hallo, wereld! :-)
Tak to bez sebe ten poslední týden v roce 2013 snad nějak přečkáme.

