Tučéňáci – Tučín
Jak jste se dali dohromady a jak dlouho spolu hrajete.
Ve složení dvě kytary a kontrabas jsme hráli občas asi od roku 2011. Jarda s Jirkou se znají od
roku 1986 a hrávali spolu na vandrech, dětských akcích a různých příležitostech
v hospůdkách. Po nastěhování Michala do Tučína se sešli k hraní Jirka s Míšou. Společné
hraní všech dohromady přišlo na první akci výlovu Plaviska v Tučíně v listopadu 2011. Bylo
to vlastně narychlo svolané, neboť jsme se ráno z rádia dozvěděli, že na výlovu bude hrát
country kapela. Asi nějaký šotek a tak starosta narychlo zachraňoval situaci a zavolal Jardu
s Michalem, jestli si nechtějí zahrát. A bylo. V roce 2014 se k nám přidal Aleš na housličky a
bylo potřeba zvukaře Jardu
Jaká je vaše hudební inspirace ?
Každý muzikant, který je lepší než my.
Složili jste obecní písničku Tučínská, o čem zpíváte ?
Tučínská, je taková symbolická hymna, která popisuje celý Tučín. Je dokonce zobrazena i na
videoklipu o Tučíně, který je na stránkách obce www.tucin.cz . Jinak zpíváme převážně
písničky, které lidi chytnou a které se mnohdy ani moc už nehrají. Někdo jim říká
„odrhovačky“, ale divili byste se, kolik lidí si je ještě rádo poslechne. Prostě každý posluchač
má své oblíbené a buď poslouchá jen ty a jiné nebere nebo si poslechne vše a nevadí mu, jestli
zrovna hrajeme country, trampskou, folk, bluegrass, lidovou nebo sem tam popik či rock.
Jak často koncertujete a kde budete hrát v nejbližších dnech? Kde většinou hráváte?
Já bych tomu ani koncert neříkal. Hrajeme prostě tam, kde nás chtějí, kde si chtějí
poslechnout pěkné písničky, zazpívat si s námi pobavit se. Abych pravdu řekl, není moc času
na velké zkoušeni a hrajeme rádi tak, jak jsme se naučili. Nejsme žádní profíci, ale potlesk a
umíííí na již absolvovaných akcích potěší. Hráváme po hospůdkách, ve sklípcích,
prezentacích, na firemních akcích, oslavách nebo jen tak při grilovačkách a posezeních.
Nejdále jsme zatím hráli v Chotči u Pardubic.
Na který koncert nezapomenete a který byste nechtěli nikdy zopakovat ?
Každé vystoupení a každá akce je jiná, jiní posluchači a když se lidi rádi baví vždycky je to
příjemné. I mistr tesař se utne, ale zatím nemáme negativní zkušenosti.
Čím se členové kapely živí v civilním životě?
Naše skupina Vám může nabídnout široký okruh. Od plánování a projektování přes stavební a
bazénové práce je soukromý podnikatel Michal, a ve svých 44 letech hraje na kytaru, foukací
harmoniku, Jarda zas vše a kamkoli dopraví svými náklaďáky a vzhledem k jeho 52 letem je
kontrabas, na který hraje starší jak on sám. Všechny ostatní starosti nechte starostovi Jirkovi,
on si s nimi ve svých 53 letech nějak poradí tak jak s 12 strunnou kytarou, nebo a sem tam na
ukulele. Nejmladší ale hudebně nejlepší člen kapely je Aleš se svými housličkami.

Samozřejmě neodmyslitelnou součástí skupiny je Jarda, který se nám po celou dobu výborně
stará o zvuk aby nás všude dobře slyšeli, a občas si břinkne na ozembuch, který osobně
vyrobil.

Michal Pospíšil – 6 strun kytara, foukací harmonika, zpěv
Aleš Létal – housle
Jaroslav Baštán – kontrabas
Jiří Řezníček – 12 strunná kytara, ukulele, zpěv
Jaroslav Štěpaník – zvukař, ozembuch

