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Jedenáctý díl
Nejen jedenácté prikazanie: LuŠtěLu nězabiješ, ale také jedenáctý díl Naší
kroniky je tu. Už jedenáctý a počtvrté v historii prázdninový. Prázdniny jsou pro
LuŠtěLu vždy ve znamení narozeninových oslav. Letos nám oběma bude
dohromady 34 let, což je 2 x 17. Ty letošní prázdniny však pro nás budou hlavně
pracovní. Nejen že si vyzkoušíme nějakou tu brigádičku, ale budeme hlavně
makat na našem novém albu.
My na něm v podstatě makáme již přes rok, od doby, kdy vznikly první verze
našich autorských songů Počkej a Naštvaný bejby, pak to po půlroce
pokračovalo písní Doteky lásky, a letos se to rozjelo desítkou dalších, samé
pěkné kousky! My jsme už celé nedočkavé je představit veřejnosti, ale nesmíme
to tentokrát uspěchat. Snad na podzim. Bude to bomba! 
Rády bychom zvládly nejen nahrávání, ale i vydání dalšího CD. Proto jsme
oslovily pár našich příznivců, zda by nám s tím sponzorsky nepomohly. A
skutečně pár ochotných a dobrých duší se již přihlásilo. Další ještě oslovíme. To
by v tom musel být čert, abychom to my dvě nezvládly!

3.7.2013 LuŠtěla na světové premiéře

Na výstavě plakátů a obrazů Alfonse Muchy ze sbírky Ivana Lendla jsem toho
nafotila více, ne sice ve výstavních sálech, tam bylo focení zakázáno, ale
předsálí. Fotila jsem tam na mobil a ten mi týden nato, při oslavě mých 17.
narozenin, někdo ukradl. Nebo ho našel na místě, kde jsem si ho odložila, a už
necítil potřebu mi ho vrátit. No nic, mobilu je velká škoda, ale ještě více všech
těch dokumentů, které jsem v něm měla uložené, včetně fotografií z úžasné
výstavy v Obecním domě, kam jsem byla pozvána jako dárek k narozeninám.
Čekala jsem skvělý zážitek, ale skutečnost předčila moje očekávání!
V prvním sále byly soustředěny slavné Muchovy plakáty z pařížského období,
které mě, a nejen mě, přímo fascinovaly. Dále reklamní plakáty pro české firmy
a výstavy. Vše v osobitém muchovském secesním stylu. No, nádhera!
V druhém sále pak obrazy a studie k obrazům, včetně námětů ze Slovanské
epopeje a varianty čtvera ročních období.
Konečně jsem zde také mohla uplatnit průkazku ze školy, opravňující mě ke
slevě na vstupném, které by jinak nebylo zrovna laciné. No, stálo to za to.

8.7.2013 Tři holky a jedna svině na chalupě

Loni prázdniny v Holandsku - letos pod stanem na chalupě ve Štěpánově. Loni
v amsterdamském muzeu voskových figurín s Fredy Mercurym a spol. - letos ve
chlívku s černou sviňkou 
Všechno má však svoje – kouzlo, vůně i atmosféru. Fredy třeba nebyl tak živý,
přítulný a roztomilý. 
Na chalupě jsme slavily ještě s kamarádkou Míšou Štěpánčiny 17. narozeniny,
poslouchaly večerní kuňkání žab a ranní zpěv ptáků v ořeší. Týden bez internetu,
PC a FB, týden samy na chalupě u rybníka s rákosím.

19.7.2013 LuŠtěLa opět ve studiu

Další nahrávací den strávila LuŠtěLa v nahrávacím studiu v pátek 19. července.
Nazpívala zde poslední dvě demoverze svých nejnovějších songů Zhulená a
Nejsem naivní, opravila nahrávku demoverze songu To už nezastavíš a pak pět
hodin nahrávala finální vokály k songům Neřeším a Létání. Opravdu náročné
horké červencové odpoledne 
Došlo také konečně k podpisu smlouvy s producentem, který se ujal nahrávání a
aranže všech 14-ti songů našeho nového alba. Nazvaly jsme ho zatím pracovně
„LuŠtěLa jede dál“. A opravdu jede. Skládá hudbu, píše texty a představte si, že
také dokonce i zpívá! 

20.7.2013 LuŠtěLa slavila Tomášových 50

Na oslavu svých 50. narozenin si nás pozval náš dobrý známý Tomáš Flekal.
Zpívaly jsme na jeho chatě v Ledči nad Sázavou, a to od 17. až do 24. hodiny.
Dohromady snad 120 písniček! Od Kabátů, přes dechovky, až po LuŠtěLu 
Společnost, kde byli samí známí, se dobře bavila, zpívala s námi, tancovala a
juchala. No prostě tak, jak to má na oslavě padesátin být. K tomu pomohlo i
dobré pohoštění, grilované pochoutky a hlavně dobré pití. Však jsme si tam taky
na kuráž jednu - dvě koply
Před půlnocí nám došly baterky. Skutečně i symbolicky. Ale než se sehnaly nové,
trochu jsme si odfrkly a pokračovaly dál. Sice už řádně unavené, s vykřičenými
hlasivkami, ale stále s úsměvem, který nás doprovázel až do postýlek 
Vydařená oslava a krásný závěr červencového dne. Tento způsob léta zdá se
nám být poněkud hektický!

25.7.2013 Se skupinou LuŠtěLa je Švanda

LuŠtěLa se v pátek 25.7.2013 sešla na strakonickém náměstí se světoznámým
hudebníkem Švandou Dudákem, který po návratu ze zahraničního turné zakotvil
ve svém rodišti. Navrhly jsme Švandovi vzájemnou spolupráci a on
neprotestoval a nakonec naši nabídku mlčky přijal.
V čem bude naše spolupráce spočívat? Švanda Dudák nás prý rád a bez řečí
doplní do původního počtu tři a tím propůjčí svoje kouzlo i skupině LuŠtěLa.
LuŠtěLa na oplátku nabídla Švandovi svoje dudy, které se mu na první pohled
velice zamlouvaly a stále se proto potutelně a bronzově usmíval.
Společné turné po vlastech českých začne okamžitě, jakmile mu Švandův
manažér, sochař XY, uvolní ruce a taky nohy. Kouzelné dudy tak opět začnou
dobývat svět.
Na zpáteční cestě ze Strakonic LuŠtěLa navštívila hrad Choustník a Chýnovské
jeskyně, aby si v nich svoje nadšení trochu schladila. 

10.8.2013 LuŠtěLa podruhé slavila Tomášových 50

Prý pro velký úspěch  se narozeninová oslava Tomášových padesátin ještě
jednou v sobotu 10. srpna zopakovala. Tomášovi přátelé za ním dorazili na jeho
ledečskou chatu tentokrát až z Prahy, Kladna, Liberce a kdoví odkud ještě. Byla
to veselá a zpívající společnost, která tu vegetovala již od pátku a odjížděla až
v neděli poté, co řidiči vystřízlivěli.
Opět jsme zpívaly živě snad stovku známých hitů na karaoke z PC, mezi které
jsme si dovolily premiérově zařadit i některé naše nové songy z připravovaného
alba LuŠtěLa jede dál. Společnost na ně reagovala dobře, ale chtěla také slyšet
ty naše známé hitovky z CD Fenomén LuŠtěLa, v tom jsme jim taky rády
vyhověly. A tak bylo opravdu veselo. Baterky nám tentokrát vydržely, ale náš
manažér ne, až příliš se kamarádil se slečnou Balantinkou, která ho zmohla
natolik, že jsme ho raději odvezly do postýlky 

25.8.2013 LuŠtěLa dokončila natáčení nového alba

Na poslední nahrávací den, neděli 25. srpna, jsme si nechaly vokály ke dvěma
těžkým songům - Uka mi a Canned Love. Těžkým proto, že prvý je hlavně o
výrazu a druhý o angličtině. Popraly jsme se s nimi srdnatě, ale nakonec jsme
Jackovo studio opouštěly tak trochu naměkko. Bude se nám po něm stýskat.
Po 6 dnech a 40-ti hodinách jsou nahrávky 14-ti vokálů hotové. Děkujeme. 

28.8.2013 LuŠtěLa a sponzoři

Po celou svoji dosavadní karieru měla dívčí pěvecká skupina LuŠtěLa obrovské
štěstí na dobré duše, které ji nezištně pomáhaly jak s tvorbou repertoáru,
videoklipů, tak i s vydáním jejich debutového CD Fenomén LuŠtěLa. Za všechny
je třeba jmenovat rockmena Marka, hudebníka Zdeňka, filmaře Páju a
producenta CD Adama. Náklady s tím spojené byly pro nás doposud jakž takž
únosné.
S novým repertoárem, který je skoro 2x rozsáhlejší než ten dosavadní, a hlavně
s vydáním dalšího alba a výrobou dalšího klipu budou současné výdaje více jak
trojnásobné než ty dosavadní, a to je již nad možnosti 17-ti letých studentek.
Proto se LuŠtěLa rozhodla oslovit sponzory z řad svých příznivců. Nabízí jim
možnost sponzorovat konkrétní song z připravovaného alba, uvedení sponzorů
na novém CD a darování tohoto songu sponzorovi.
Zatím se tak podařilo sehnat sponzory k polovině nových songů, a to k písním
Nenasytná, Doteky lásky, Létání, To už nezastavíš, Cesta na intr, Počkej a
Canned Love. Jména sponzorů, kteří již od nás obdrželi zkrácené demoverze
„svých“ songů, zatím uvádět nebudeme. Vyčkáme až na jejich souhlas.
Druhá polovina songů (Neřeším, Žárlivá, Zhulená, Naštvaný bejby, Nejsem
naivní, Uka mi a Poklona) na své sponzory stále čeká. LuŠtěLa zase čeká na
vyjádření dalších příznivců a samozřejmě střádá své „výdělky“ z brigád a
vystoupení, aby byla schopna zbylé výdaje uhradit sama.

31.8.2013 LuŠtěLa šla na houby

HOUBOVÁ
Houby voní na
plechu,
tenoučké plátky,
krájíváš je o sto šest,
nožíkem krátkým.
Vybíráš je z košíku,
jsi to čiperka,
pro zásoby na zimu,
jako veverka 

44 pravých hříbků z mechu a kapradí jsme si přinesly poslední prázdninový den
z lesa na Štěpánovsku. Něco jsme hned snědly, něco podusily a zmrazily a něco
rozkrájely na sušení. No, po týdnech sucha a houbového půstu jsme se dočkaly
přímo houbových žní. 

21.9.2013 LuŠtěLa zvučila a moderovala závody koní

Řídíme se heslem, že vyzkoušet se má všechno. A my jsme po sobotě 21. září
2013 o další zkušenost bohatší. Zvučily jsme totiž a moderovaly nultý ročník
závodů koní ve Vilémovicích.
Na statku u Nováků ten den představili majitelé, amatérští cvičitelé a jezdci
celkem 11 koní různého stáří, původu, velikosti a nátury při úvodní přehlídce a
následné jízdě zručnosti, které pro ně zorganizovaly rodiny Novákových a
Převorových. Nás předtím oslovily s prosbou o ozvučení a moderování celé
akce. Naše aparatura tak posloužila dobré věci a přispěla k vydařené akci. Jejím
prostřednictvím se nejen sdělovaly pokyny účastníkům soutěže a informace
divákům, ale také pouštěl hudební doprovod dle požadavků organizátorů a
komentoval průběh a výsledky soutěže. K jejímu zdaru přispělo i počasí, které
bylo, jak je poslední letní den obvyklé, snesitelně sychravoučké. 

