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Letos jsme pro vás opět připravili vážně nevážné rozhovory s letošními majiteli Krtků. Navostro
získali Krtka za první místo a jako první také odpovídali. Pro vás, kteří jste na Zahradě nebyli,
nabízíme alespoň stručnou charakteristiku skupiny: „
Česko- skotská rocková kapela, která se věnuje tvorbě muziky inspirované hudbou keltských
kultur – jako je skotská, irská, česká a další
.“ (F&C). Na Zahradu postoupili z Českého finále v Bohnicích a tehdy jsem o nich napsala: „
Novinkou pro mě byla i rocková sestava Navostro. Pánové ve skotských krojích předvedli tvrdý
energický rock ve skotském kabátě (Kabáti v kiltech, jak pravila Kytka), ale i pódiovou show,
která snad nikoho v sále nenechala v klidu
.“ Potvrdilo se to i na Zahradě při každém jejich vystoupení. Nejvíce hlasovacích lístků napadalo
do krabice s nápisem Navostro.

Když Jupp v sobotu v zákulisí oznamoval výsledky soutěže o Krtka, doslova citoval vaši
bezprostřední reakci poté, co vám telefonicky

vítězství oznámil. Vzpomínáte, co jste mu řekli? :-) A kde jste v tu chvíli byli a jak jste pak
vítězství oslavili?

Ozvalo se něco jako: „A do pr…“ Byli jsme zrovna na cestě z Předonína, kde nám bouřka
vyplavila podium, do Hluboké nad Vltavou, kde se nám pak stalo to samé. Takže jsme neváhali
a okamžitě jsme vyrazili do Náměště a doufali, že do třetice se nic takového nestane. Dorazili
jsme až ve 2 ráno a hned jsme vyrazili na pivo a slavnostně si připili slivovičkou na Krtka. Pak
jsme šli spát, až na zpěváka, který až do sedmi do rána hledal po Náměšti a okolí svůj hlas,
který tam někde v průběhu soutěže ztratil. A našel ho :-)
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Navostro je kapela, která hraje, zjednodušeně řečeno, keltskou hudbu v tvrdém rockovém
kabátě, ve vašem případě v kiltech :-) pěkně navostro. Proč jste přihlásili do soutěže na
folkovou Zahradu?

Když hrajete někde na dudy, tak na vás všichni pokřikují: „Kde máš sukni?“ Což už na nás
dneska nikdo halekat nemůže, ale otázka se změnila na:
„A ste naostro???“
No, a v ten okamžik jim musíme ukázat….. kapelní logo na zádech, což je velkej nápis Navostro
:-) Když jsme zjistili, že Zahrada se za těch dvacet let vyvinula z folkového na MULTIžánrový
festival, nebylo o čem pochybovat. Přihlásili jsme se, protože chceme ukázat lidem, jak
hrajeme, co hrajeme a co u toho taky občas provádíme. Když se to někomu bude líbit, bude
vědět, co je to NAVOSTRO. Nehrajeme jen pro sebe, máme rádi lidi, když u našich písniček
skáčou a dováděj a nebo jsou někdy i dojmutý, líbaj se a nebo tancujou. Takovýhle reakce
potřebujeme, okamžitě nás to nabíjí. Jsme rádi, že jsme takový reakce viděli i na Zahradě.

Dovedete diváky strhnout i pódiovou show. Jak jste vybírali skladby do soutěžního vystoupení?

Pódiovou show bych to nenazval. Houslista Pusa má neustálé abstinenční příznaky (po jeho
profesní klasické hudbě) a tak hraje jak drak. Bubeník Míra Šklíba má chronický zánět ledvin a
malý močový měchýř, tak hraje o 106, aby už byl konec a on si mohl odskočit (i když my si teda
myslíme, že je to spíše prostatou). :-) Kytarista Petr Cukr (profesionální cukrář a majitel
cukrárny) má neustále nadměrné množství cukru v krvi a Basák Máťa ho má zase málo, což se
kouzelně doplňuje. Zpěvák a famózní tamburinista Markus neustále hledá hlas (a nebo spíš
hlasy fanynek) :-) A chudák dudák Filip po tom foukání do dud nemůže popadnout dech, takže
má mdloby, zpocený čelo a hlavně smůlu :-) A náš zvukař Jarda Vála má Kateřinu :-) Skladby
do soutěže jsme vybírali náhodným přirozeně přirozeným výběrem.

Získali jste rekordní počet hlasů. Před soutěžním dnem jste absolvovali koncert na večerní
narvané Kapličce. Myslíte, že vám tato výhoda k vítězství pomohla?

Když jsme dorazili ke Kapličce, zrovna končily „folkové legendy“ a všichni odcházeli pryč a
vypadalo to, že nebude pro koho hrát. Nakonec se dost lidí vrátilo a my jsme si to s nimi
pořádně užili. Když jsme na podiu, jsme jak cirkusový koně. Teče z nás pot, dochází dech, ale
když divák tleská, jede se dál. Je to prostě božííí. Za rekordní počet hlasů děkujeme jen a jen
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divákům. Jsme moc rádi, že dali hlas kapele, kterou asi nikdy neslyšeli a neviděli. Díky našemu
vítězství jsme na Zahradě odehráli 4 koncerty a musíme říci, že některé fanoušky jsme si
zapamatovali, protože jsme jejich tváře viděli na každém koncertě. Je to nádhernej pocit.

Po koncertu na amfíku jste vyzvali diváky, že se mohou přijít přesvědčit, zda jste pod kiltem
vopravdu navostro. Můžete prozradit, kolik fanynek, případně fanoušků, se o tom přesvědčilo?
:-)

Ještě před předáváním Krtků se o naší navostrosti (díky našemu sladkému kytaristovi)
přesvědčila zvědavá paní starostka městysu Náměšť na Hané. Když jsme se už už rozhodovali,
že přesvědčíme diváky

a (svobodnou) dceru paní starostky o našem pravém skotském spodním prádle (vzduch),
přemluvila nás samotná paní starostka k udržení tajemství, aspoň prý kvůli dětskému publiku :-)

Konkursu jste se zúčastnili poprvé, ale byli jste na Zahradě někdy jako diváci? A sledovali jste
letos i jiné kapely a kdo se vám líbil?

Občas se nám poštěstí v nějaké té zahrádce posedět, to je pravda. Dokonce máme dvakrát do
roka vlastní koncert, kterému říkáme Kamilova Zahrada (Kamil má totiž nádhernou zahradu) :-).
Ale pravdou je, že na téhle Zahradě to byla naše premiéra. Kapel jsme viděli a slyšeli malinko,
ale přesto nás pár zaujalo. Byli to: I.C.Q, mladá a nadějná Bujabéza z Olomouce (jen tak dál a
větší kapky) a samozřejmě nezapomenutelný démon Martin Rous.
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Na jaře vám vyšlo první CD Navostro u Good Day Records. Chystáte koncertní šňůru? A kde tě
mohou diváci během festivalové sezóny slyšet?

Na jaře se nám skutečně podařilo zplodit první dítko. Máme ho moc rádi. Dokonale představuje
naší vícegenerační kapelu, která má díky věkovému rozpětí mnoho hudebních vzorů a
hudebních vlivů, např. štětský bigbít, blues, rock, folklór, folk, world music, klasická hudba,
kapely jako - Beatles, Queen, Deep Purple, Credence Clearwater Revival, S.A.P., Pink Floyd,
Jethro Tull, Battelfield Band, MacDonald Band, Mike Oldfield, W.F.Doehring, Bob Dylan, Peter,
Paul and Mary, Spirituál kvintet, Hop Trop, Samson, Žalman, Vlasta Redl, Eva Henychová,
Kamelot, Hradišťan, Jožka Černý, Konrádyho dudácká muzika, Jarošovci, Trdlo, AG Flek a
další … např. Honza a Franta, Eva a Vašek a jim podobní :-)

Diváci nás letos uvidí na těchto festivalech a dalších akcích:
28.-30.07.2009 - Zlatokorunské léto, Zlatá koruna - série tří koncertů
31.07.2009 hudební festival, Kudowa Zdroj, Polsko
29.08.2009 MS dračích lodí, kanál Račice
12.09.2009 Dožínky, Pardubice
18.09.2009 Mělnické vinobraní, koncert, Mělník
19.09.2009 Roudnické vinobraní, koncert, Roudnice nad Labem
26.09.2009 Litoměřické vinobraní, koncert, Litoměřice
3.10.2009 Chalupa Cup, Jindřichův Hradec

A více informací o našich vystoupeních a celé kapele vůbec je na www.navostro.cz Další
sezóna závisí na pořadatelích, takže milí diváci a posluchači tlačte na ně!!!! :-) My rádi
přijedeme a zahrajeme. Ještě jednou za každého člena kapely děkujeme za vaše hlasy a vaši
přízeň.

Díky! Díky! Díky! Díky! Díky! Díky!

A já ještě jednou blahopřeji k úspěchu na Zahradě a děkuji za rozhovor.

Za Navostro odpovídal Filip H. Král.
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