Most Metro, Poděbrady Boss Bar, Štětí Beer Bar 16.-17.10.2015

Most, Poděbrady a Štětí. To byly zastávky našeho cirkusu minulý víkend. Do Mostu jsme
zavítali po poměrně dlouhý době, no, myslím že to bylo naposled na začátku minulého desetiletí
:-). Každopádně mají v Mostě konečně pěknej klubík. Co se týče mý osoby, vracel jsem se
vlastně domů. Je hezký potkat na koncertě v kapelách spolužáka ze základky, ze střední,
kolegu muzikanta se kterým se znám asi 20 let, bývalýho spolupracovníka z práce, našeho
skoro bývalého a velkorysého webmastera (skoro proto, protože od něj průběžně něco
potřebujeme, i když oficiálně už nám nic nedělá)... Bylo jich poměrně dost a vzhledem k tomu
jsem dopadnul ještě dobře. Inu, železná disciplína spolu s Matějem a alkohol nemá šanci :-).
Musím říct, že máme zpěváka s neuvěřitelnou kondičkou, protože domů jsme dorazili po pátý
ráno a on už v 8:30 nastupoval do práce. Lidi, reagovali jste skvěle.

Sobota byla trochu pod tlakem, jelikož jsem si blbě poznamenal termín koncertu ve Štětí a
myslel jsem si, že se koná v pátek, tudíž jsme museli stihnout kromě Poděbrad i to Štětí. Kromě
zpěváka jsme všichni vstávali kolem jedný, ale paradoxně měl večer nejvíc energie právě Matěj.
Asi jel na záložní zdroj. V Poděbradech to znamenalo začít první v 9 večer, kdy tam logicky
nikdo ani nemůže bejt a ve Štětí zase zahrát poslední, s hodinovým zpožděním po poslední
kapele před náma. Inu, 100 km nedáš za půl hoďky. Tímto se omlouvám za managerský
amaterizmus, stává se nám to maximálně 1x za 19 let. Ale atmosféra v obou místech nebyla
vůbec špatná a ve Štětí dokonce nečekaná. Naši věrní na nás počkali a kotel byl parádní. Při
našem příjezdu se zrovna odjížděl Paragraf, se kterým jsme mohli alespoň potřást pravicí. Opět
jsme si po nějaké době procvičili sborku a rozborku, kdy celá procedura postavení a následně
složení aparátu trvala cca 15 minut. Klubík byl protiatomovej kryt v absolutně nenápadný
umakartový budově, což ale znamenalo dostat se po schodech hluboko pod povrch a pak zase
nahoru. Poučeni předchozími nezdary jsme naší kapelovou navigaci kontrolovali ještě v
telefonech, takže nás tentokrát moderní technologie netahaly přes louky a pole jako obvykle a
cesta proběhle bez problémů. Dojezd domů: 5:30.
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