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Deník hovořil s kytarovým tandemem Jardou Bartoněm a Jurou Šperlem ze skupiny Limetal, kteří říkají:

„Náš recept na hraní: poctivá muzika“
Rozhovor
Ostrava – V rámci svého
prvního turné po České republice zavítá „služebně
mladá“, přesto všem rockerům již dostatečně známá
hard and heavy kapela Limetal také do Ostravy, kde v
úterý 28. listopadu, vystoupí
v Dolní oblasti Vítkovice, v
prostorách Starých koupelen
areálu Dolu Hlubina. To byl
také důvod k rozhovoru s
kytarovým tandemem kapely Jardou Bartoněm a Jurou Šperlem.
V rámci Turné 2017 hrajete po
celé republice, bude koncert v
Ostravě něčím výjimečný?

Jarda Bartoň: Vystoupení
se koná v prostorách, kde
jsme ještě nikdy nehráli.
Představíme se novým zvukem, světly a taky s novou
scénou speciálně připravenou pro naše turné.
Jura Šperl: Žádný koncert
není stejný, ale na Ostravu si
připravíme i nějaké to překvápko navíc. Pokaždé se
tady rádi vracíme, a nejen
proto, že máme osobní vazby na kamarády a fanoušky.
Muzika, kterou hrajeme, k
takovému místu prostě patří, je v tom zvláštní podmanivé kouzlo.
V kapele se natrvalo usadila
excelentní bubenice Veronika
Lukešová. Jak se s ní hraje?

Jarda Bartoň: Myslíme si,
že z bubeníků, kteří s námi
doposud hráli, je asi nejrockovější. Dokáže se rychle
přizpůsobit a hrát pro kapelu. Zvukař Radek tvrdí, že
má nejlepší úder na malý
buben. Je výborná do party,
však je tady od nás, ze severní Moravy.
Jura Šperl: Navíc je pohledná a má ráda Baník a
Radegast. Co chceš víc?

SKUPINA LIMETAL. Foto: archiv skupiny
Na fotkách z vašich koncertů
jsou vidět i další dvě dívky…

Jarda Bartoň: Nejdříve
jsme sháněli dvě kočky na
housle a violoncello, které
by s námi odehrály píseň
Karolína. Pak ale někoho
napadlo zkusit je využít v
některých vokálech.
Jura Šperl: V šatně je to
teď čtyři na tři, tedy čtyři
veteráni na tři křehké dívenky, takže se nás často
ptají, jak jsou „rozdané karty“. Já tvrdím, že dobře.

Kuriozitou je váš playlist,
protože hrajete úplně všechny
písničky z debutového cédéčka, což je naprostá rarita. Co
vás k tomu vedlo?
Jarda Bartoň: Jsme nová,
mladá kapela, tak si to můžeme dovolit. Zajeté kapely s tím
můžou mít problém
z obav, že staré pecky jsou
známější než ty nové, které
možná fanoušci ještě neslyšeli.

Jura Šperl: Na celém albu
jsme nenašli slabší věc, takže to je v pořádku. Ovšem
zazní i starší věci, tak aby si
přišli na své všichni. I ti, kdo
chodili na Citron.

Je pravda, že chystáte na tento koncert speciální scénu?

Jura Šperl: Scéna vznikla
ve spolupráci s lidmi kolem
skupiny Kabát a je vymyšlená tak, aby byla variabilní
vzhledem k různým sálům a
prostorám, kde hrajeme.
Tým profesionálních techniků vždy reaguje na dané
podmínky, takže to nikdy
nevypadá stejně. Koncert v
Ostravě ale bude ještě o něčem jiném, Určitě to bude
pro všechny nevšední zážitek.
Existence kapely je sotva
dvouletá, přesto již máte na
svém kontě několik desek,
účast na velkých festivalech,
dobře fungující fanklub atd.
Jiné skupiny se k takovým
pozicím, pokud vůbec, dostávají až s lety. Jaký je váš recept?

Jarda Bartoň: Za to, že
máme za sebou za tak krátkou dobu tolik nahrávek,
může naše píle a odhodlání
pro nový projekt Limetal. Po
rozpadu starého Citronu
jsme měli spoustu dobrého
materiálu na desku. Bylo

nutné vše co nejdříve zúročit. To všechno se nám povedlo za poměrně krátkou
dobu. Fandové brzy vycítili
tu energii, která se z nás na
koncertě na ně z pódia valí.
Navíc naše obličeje už dávno
znali. V tom jsme měli určitou výhodu oproti jiným
kapelám. To všechno dohromady pak vyvolalo tak
rychlý vzestup a příliv
fandů. Náš recept? Poctivá
muzika.
Co chystáte po skončení podzimního turné? Připravujete
natáčení dalšího cédéčka?

Jarda Bartoň: Momentálně novou desku neřešíme.
Jelikož nemáme zatím v
rockových médiích žádnou
podporu, spíše naopak, budeme na jaře v tomto turné
ještě pokračovat a navštívíme města, kde o nás možná
ani ještě nevědí.
--Hostem večera skupiny
Limetal bude na tomto
koncertu skupina Malignant
Tumour přezdívaná mezi
fanoušky jako „ostravská
mlátička“.
(hla, red)

Kina
OSTRAVA, Cinema City: Thor:
Ragnarok (14.30, 17.20, 18.40,
21.20), Milada (20.40), Příšerákovi
(14.00, 16.00), Všechno nejhorší
(16.30, 20.50), Maxinožka (14.10),
Vražda v Orient expresu (14.40,
17.00, 19.20, 21.40), Dokud nás
svatba nerozdělí (14.00, 18.30),
Liga spravedlivých (15.30, 16.10,
18.00, 20.00, 20.30), Zahradnictví:
Nápadník (18.10), Hráči se smrtí
(15.30, 17.50, 20.10), Táta je doma
2 (15.20, 17.30, 19.40, 21.50), ART
DKMO: Dokud nás svatba
nerozdělí (14.30, 17.00, 19.30),
CineStar: Bajkeři (13.20, 18.00),
Thor: Ragnarok (13.00, 15.40,
18.10, 18.30, 21.20), Jigsaw (21.40),
Milada (15.20), Příšerákovi (13.40,
15.50), Všechno nejhorší (21.40),
Maxinožka (13.00, 15.00), Vražda
v Orient expresu (14.00, 16.30,
19.00, 21.30), Dokud nás svatba
nerozdělí (15.30), Liga spravedlnosti (13.40, 16.20, 16.40, 18.00,
19.00, 20.00, 20.40, 21.40), Zahradnictví: Nápadník (14.10,
19.10), Hráči se smrtí (13.00,
17.00, 19.20, 20.10), Táta je doma
2 (20.30), Luna: Příšerákovi
(15.30), Alibi na klíč (17.45), Hráči
se smrtí (20.00), Minikino: Rodin
(17.00), Můj syn (19.30),
FRÝDEK-MÍSTEK, Vlast: Hráči se
smrtí (17.00), Vražda v Orient ex-

presu (19.00), TŘINEC, Kosmos:
Thor: Ragnarok (17.30, 20.00),
KARVINÁ, Centrum: Liga spravedlnosti (17.00), Dokud nás
svatba nerozdělí (20.00),
BOHUMÍN, K3: Táta je doma 2
(19.00), HAVÍŘOV, Centrum: Esa
z pralesa (16.00), Thor: Ragnarok
(17.30), Hráči se smrtí (19.00),
Absence blízkosti (20.00), NOVÝ
JIČÍN, Květen: Dokud nás svatba
nerozdělí (17.30), KOPŘIVNICE,
kino Kopřivnice:
Letíme (13.30), Liga spravedlnosti
(17.30), Hráči se smrtí (20.00),
OPAVA, CineStar: Thor: Ragnarok (13.40, 16.00, 18.20), Bajkeři
(13.20, 17.20), Všechno nejhorší
(17.00, 21.30), Milada (21.00), Maxinožka (12.45, 14.00, 16.20),
Vražda v Orient expresu (15.20,
18.40, 21.30), Dokud nás svatba
nerozdělí (15.00), Liga spravedlnosti (13.00, 15.30, 18.00, 20.30,
21.00), Zahradnictví: Nápadník
(14.40, 19.10), Hráči se smrtí
(17.40, 20.00), Táta je doma 2
(12.50, 19.20), Mír: Spojené státy
lásky (18.00), BRUNTÁL, Centrum: Všechno nejhorší (17.30),
Kingsman: Zlatý kruh (18.30),
Hráči se smrtí (19.45), KRNOV,
Mír 70: Earth: Den na zázračné
planetě (17.45), Král Belgičanů
(19.30), Wind River (20.00)

Bazény
Krytý bazén Ostrava-Poruba:
Po – Pá 6 – 21.30, So + Ne 9 – 19.30
Vodní svět, Čapkárna: Po 6 – 8,
14 – 20, Út 6 – 8, 14 – 21.30, St 6 –
21.30, Čt 6 – 8, 14 – 21.30, Pá 6 – 8,
14 – 21.30, So + Ne 9 – 19.30
Ozdravné centrum Ještěrka:
Po 6 – 20, Út – Pá 6 – 21.30, So + Ne
9-19
Krytý bazén Brušperk: Po 14 –
16.30, 19 – 21, Út 14 – 15.30, 19.30 –
21, St – Pá 14 – 21, So + Ne 9 – 21
Krytý aquapark Olešná: Po 12 –
21, Út – Pá 10 – 21, So + Ne 9 – 21
Velký bazén STaRS Karviná: Po
12 až 16, 19 – 21, Út + St 7 – 21, Čt
6.15 až 16, 19 – 21, Pá 7 – 21, So + Ne
6.15 – 21
Malý bazén STaRS Karviná:
Po 12-15, 19 – 21, Út 12 – 15, 18.30 –
21, St 13 – 21, Čt 12 – 16, 19 – 21, Pá
12 až 21, So + Ne 6.15 – 21
Krytý bazén Bystřice nad Olší:
Po 6 až 9, 14 – 16, 18 – 21, Út – Pá 6
– 8, 14 až 16, 18 – 21, So + Ne 6 – 8,
12 – 21

Aquacentrum Bohumín: Po – Čt
6 až 7.45, 12 – 21, Pá 12 – 21, So +
Ne 8 až 21
Krytý bazén Havířov-Šumbark:
Út + Čt + Pá 14.30 – 17, 19 – 21.30,
So + Ne 10 – 13, 14 – 19
Krytý bazén Orlová: Po + Út + St +
Pá 14 – 21, Čt 14 – 20, So 9 – 21, Ne
9 – 20
Krytý bazén Kopřivnice:
Po 19 – 20.30, Út 6 – 19, St 6 – 8,
14.30 –16, 19 – 21, Čt 6 – 15, 19 – 21,
Pá 10 – 19, So 12 – 21, Ne 10 – 19
Krytý bazén Studénka: Po 8 – 21,
Út 8 – 20.30, St 10 – 21.30, Čt 6 – 8,
14 – 20.30, Pá 6 – 8, 14 – 20.30, So
14 až 21.30, Ne 14 – 22
Technické služby Opava, Městské lázně: Út 6 – 8, 13 – 16, 17 – 21,
St 6 až 8.30, 15 – 21, Čt 6 – 9.30, 15
– 21, Pá 8 až 18, So + Ne 8 – 18
Aquapark Kravaře: Po + Út + Čt 13 –
21, St 7 – 21, Pá 12 – 21, So + Ne 8 –
21
Vodní svět Bruntál: Po 10 – 21,
Út – Ne 7 – 21

Atrakce v kraji

Dolní oblast Vítkovice, Bolt
Tower: Po – Ne 10 – 22, kontakt:
724 955 121
Velký svět techniky: Ne – Čt 10 –
18, Pá – So 10 – 20, kontakt: 595
955 740

Malý svět techniky: Po – Ne 10 –
18, kontakt: 595 952 597
Landek Park: Út – Ne 10, 12, 14 a
16, kontakt: 602 532 414
Zoo Ostrava: Po – Ne 9 – 16
kontakt: 596 241 269

Pošlete regionální projekty „do hry“, dejte jim divokou kartu!

P

rogram ČSOB pomáhá regionům
funguje už pět let
a za tu dobu se mu
povedlo pro různé projekty
po celé zemi vybrat téměř
22 milionů korun! V každém
z krajů České republiky je ze
všech přihlášených projektů
vybrána čtveřice finalistů,
kteří mezi sebou „soutěží“
o příspěvky veřejnosti. Tři
z projektů již pro každý
soutěžní region vybrala od-

borná porota, ten čtvrtý pak
ze zbylých kandidátů můžete vybrat právě vy. Prohlédněte si nápady a plány
přihlášených neziskových
organizací, vyberte ten nejsympatičtější a dejte mu
svůj hlas. Stačí jen do
27. listopadu hlasovat
o divoké kartě na webu
projektu.
Například pro dobrovolnický program Asistent do
rodiny s dvojčaty a vícerča-

PROJEKTY CÍLÍ
NA KULTURU,
VZDĚLÁVÁNÍ,
ALE I ZDRAVOTNÍ
PREVENCI
ty, jenž je službou poskytovanou zdarma v Olomouckém kraji rodinám, které
vychovávají právě tyto děti.
Jde o činnost náročnou jak
po stránce časové a materi-

ální, tak i organizační
a lidské. Podstatou projektu
je pomoci rodinám formou
úlevové péče, kdy do rodiny
dochází pravidelně na
2–3 hodiny týdně dobrovolník a umožňuje jejím dalším členům účastnit se aktivit, které by pro ně byly
jinak těžce realizovatelné či
neuskutečnitelné.
Junák z Nymburka chce
opravit střechu objektu na
tábořišti Kačerovna, který
pravidelně slouží jako záze-

ASISTENT do rodiny s dvojčaty a vícerčaty je na Olomoucku poskytován zdarma..

mí pro pořádání letních táborů a celoročně také na
víkendové akce. Střecha je
v současné době z nevyhovující eternitové krytiny,
která je již ve špatném stavu.
Cílem je zlepšit stav objektu pro lepší celoroční
využití a upravit podkroví

pro víkendové či táborové
přenocování, čímž se také
částečně navýší kapacita
základny.
Podívejte se na celkem
42 projektů, které se ucházejí o divokou kartu na
www.csobpomaharegionum.cz a hlasujte v každém
kraji pro svého favorita!
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Už podruhé v průběhu tohoto roku se nejrůznější neziskové organizace po celé České republice mohly se
svými nápady a plány přihlásit do projektu ČSOB pomáhá regionům. A už podruhé přichází řada na každého z nás, aby vybral ty z projektů, které se budou
ucházet o výslednou finanční podporu. Právě teď můžeme na webu www.csobpomaharegionum.cz hlasovat o tzv. Divokou kartu pro každý kraj ČR.

