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Málokdo ví, že krtečkovskému vystoupení blovického Přeletu M. S. předcházely nenadálé
dramatické události. Jenže ženskou hned tak něco neporazí a na poslední chvíli vše dobře
dopadlo. Přeletky si svým šarmem získaly publikum a na sobotním amfiteátru si převzaly Krtka
za 3. místo. Původně spolužačky z jedné školy a dnes mladé dámy se v únoru 2005 rozhodly
stát "móóóóc slavnými". Téměř acapellové kvarteto - Bobina Horvátová, Romana Žežulková,
Jana Ježková, Romana Tomášková - se muzikou baví a nádherně souznějícím zpěvem, vtipem
v písničkách a aranžích baví i diváky. Sametový alt Jany Ježkové patří k hlasům, které doslova
hladí. Sympatické kvarteto získalo letos i Portu v Řevnicích za 2. místo a postoupilo do
Mezinárodního finále v Ústí. Že by se rozhodnutí stát se slavnými začalo naplňovat? Na otázky
odpovídaly dámy vážně nevážně, zvýšený výskyt smajlíků není způsoben závadou na vašem
počítači.

Jak jste prožívaly Juppovo páteční vyhlašování Krtků v zákulisí?
Romča Tomášková: Holky vyslaly mě, ať si to vyslechnu sama, že mají dřevěné nohy a
nemůžou tudíž jít poslouchat výsledky!:-)))
Romana, Jana, Bobina: Do dvanáctého místa se chtělo Bobče zvracet, když se vyhlašovalo
jedenácté, už se nám trochu ulevilo, že to nebude horší než minulý rok. Při devátém už jsme
byly v pohodě, ale jak se snižovala čísla příček a my pořád nikde, začalo nám být zase špatně.
Zvláštní pocit byl, když Jupp vyhlásil čtvrté místo, a i my, učitelky, jsme pochopily, že asi
budeme mít nějakého hmyzožravce. :-)))
Byla to radost a velké překvapení.
Říkal něco o vašem receptu, jak získat divácké hlasy a vyhrát Krtka? Prozradíte jej?
Ne!!!:-))))))))))
No, tak dobře, jak myslíte.:-) Tak dál. Na podiích z vás vyzařuje dobrá nálada, nechybí vám
nadhled, jste usměvavé, vtipné, prostě pohoda. Ale jak to chodí na zkouškách? Například při
nacvičování nových písní?
Na zkouškách? No přece, muži, víno, zpěv a bujaré veselí až do ranního kuropění.:-)
Je pravda, že jste si přivezly z Blovic tři autobusy svých žáků a vydaly jim vysvědčení až po
odevzdání hlasovacích lístků?
Samozřejmě!!!:-))) Kdo z nich se na místě rozhodl dát hlas někomu jinému, nepostoupil do
vyššího ročníku! :-)))
Měly jste čas sledovat i další program Zahrady? Kdo vás nadchl a koho jste předtím neznaly a
zaujal vás?

1/2

Krtek 2008: Přelet M. S. - I my, učitelky, jsme pochopily?
Napsal uživatel Džexna
Čtvrtek, 24 Červenec 2008 04:00

Nadchla nás celá zahrádka muzikantů, tam jsme se dost bavily. Byla tam pohoda a programu
jsme zas až tolik neslyšely, abychom si troufaly někoho hodnotit. Dařilo se nám ale třeba při
poslechu na scéně Radnice, kde byla řada našich přátel v akci na pódiu.
A kde vás diváci během letní sezóny mohou slyšet?
Blízké akce, na které se moc těšíme, jsou Muzika v Hrádku u Rokycan - tam budeme soutěžit
na open scéně, a 7. 8. Prázdniny v Telči. Hraní různě přibývají, na srpen je zatím domluveno
asi osm vystoupení, tak kdo má chuť nás někde slyšet, může sledovat stránky
www.preletms.wz.cz, tam se dozví vše potřebné.
Přeletkám jsem poděkovala i za přání hezkého léta a ještě jednou poblahopřála.

P. S. Ještě než na uveřejnění rozhovůrku přišla řada, Přelet M. S. si vyzpíval i vítězství na
mezinárodním finále v Ústí nad Labem, kde získal interpretační Portu. I v případě Porty se
objevily komplikace. Romana Žežulková odjela mimo republiku, ale naštěstí její part den před
soutěžním vystoupením nacvičila také výborná zpěvačka Mirka Králová z Tomana a lesní
panny. Přeletky do Ústí přijely, zazpívaly a zvítězily! :-)
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