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Kapela křtí další desku
Muzikanty vábí smysly v Maďarsku, rádi by do Německa

Zdeněk Hejduk
Kolín / Kutná Hora –
Dnes večer pokřtí v kutnohorském klubu Česká 1
místní kapela Lure of Senses
svůj nejnovější, již šesté
promo CD singl nazvaný Get
Out. „Určitě to bude parádní
večírek, společně s námi na
něm vystoupí spřátelená
skupina No Heroes. Hrají indie rock s nímž letos vyhráli
Rockfest v Dobříši. Navíc
první ženy návštěvnice budou mít vstup zdarma,“ zvou
muzikanti.

Z obývacího pokoje na
prestižní festivaly

Lure of Senses s úspěchem vystoupili i na letošním českobrodském festivalu Rock for People.
Foto: Zdeněk Hejduk

Kapela Lure of Senses
vznikla na podzim roku 1997
jako klasická studentská
skupina v kutnohorské průmyslovce. „Začínali jsme asi
jako každá kapela. Hráli jsme
v obýváku na nástroje zděděné po rodičích, prarodičích nebo pořízené z bazaru.
Po nějakém čase jsme se
zmohli na první elektrické
kytary, aparáty a kompletní

bicí, ale to nám už pokoj začínal být těsný. My jsme zase
na něj začali být dost hluční,
a tak jsme vyhledali první
zkušebnu, kde vznikly první
jakž takž poslouchatelné
písně,“ shrnul historii kapely
její frontman, zpěvák a doprovodný kytarista Martin
Hon.
Dalším spoluzakladatelem Lure of Senses je sólový

kytarista a příležitostný vokalista Karel Borovský. V roce
2000 z kapely odešel bubeník
Pavel Jeřábek a za bicími jej
nahradil Radek Kolínský. O
několik týdnů později povýšil největší fanoušek, Jirka
Matoušek, na post basového
kytaristy a v tomto seskupení funguje skupina dodnes.
Podle karetní hry s tematikou trilogie Pán prstenů se

pojmenovali Lure of Senses,
česky vábení smyslů, a od
stejného roku začali smysly
vábit postupně na různých
místech celé České republiky.
Letošní rok považují členové kapely za zlomový.
„Nejenom, že jsme do letoška stihli natočit a vlastním
nákladem vydat šest demosnímků, ale letos jsme také
vystoupili na nejprestižnějších českých festivalech, českobrodském Rock for People
a sázavském SázavaFestu.
Také jsme poprvé vyvezli naši muziku za hranice republiky. Byli jsme totiž pozváni
jakou zástupci kutnohorské
hudební scény na zahájení
mezinárodního
festivalu
„Days of Europe“ do maďarského Egeru,“ komentoval
úspěchy zpěvák Hon.

Get Out obsahuje dvě
zajímavé písně
Letos v létě Lure of Senses
natočili již šesté promo CD,
jde o singl s názvem „Get
out“. Produkovali jej výborný

muzikant Pavel Bohatý, který
v současnosti zpívá ve vlastní
kapele EastPark, ale fanoušci
jej znají i z Blue Effectu Radima Hladíka či Ready Kirken, a mistr zvuku Jan „Bertík“ Rejnek spolupracující se
světově známým studiem
Sono. „Deska je určena nejen
všem fanouškům, ale především poputuje do hudebních
vydavatelství, rádi bychom
jej dostali i do některých rádií,“ pokračoval Hon.
Deska
obsahuje
dvě
skladby, texty, fotky a video z
vystoupení kapely na festivalu Rock for People 2006. More je zprvu pomalá písnička
se zvonivými kytarami, která
postupně mění tempa, aby
se opět vrátila ke křehkosti,
občas jí dominují vícehlasé
vokály. Druhá píseň pojmenovaná Egoist hodně připomíná titulní skladbu úspěšného filmu Snowborďáci a
na její popularitě by se mohla svézt. Každopádně, rádia
interpretující anglicky zpívané písničky by tyto dvě od
kutnohorských Lure of Senses do svých playlistů roz-

hodně zařadit mohla. V nedávné době si Lure of Senses
vzal pod svá křídla úspěšný
manažer Martin Řehoř, který
se stará o další kutnohorskou
kapelu Rybičky 48 i letní festival SázavaFest. I díky němu
skupina na příští rok plánuje
mnoho koncertů po klubech
i festivalech v celé České republice. „Také bychom měli
vyrazit hrát do sousedního
Německa, kde má Martin
kontakty, díky nimž zde již
právě Rybičky 48 vystupovaly. Dále bychom chtěli zrealizovat videoklip a
rádi
bychom rovněž vydali naše
první oficiální CD u nějakého
labelu, ale víc zatím neprozradím,“ dodal Martin Hon.

Lure of Senses
b Martin Hon – zpěv, kytara
b Karel Borovský – sólová
kytara, zpěv
b Jirka Matoušek – basa,
zpěv
b Radek Kolínský - bicí

Rodinko, tak nás tady máte !

Natálie Rudolfová se narodila 3. listopadu v
Kolíně. Měřila 44 centimetrů a vážila 2350
gramů. Domů do Chotutic si ji odvezou rodiče
Iveta a Lukáš.

Miloslav Bílý se narodil 12. listopadu v Kolíně.
Měřil 48 centimetrů a vážil 3000 gramů. Domů
do Ovčár k bratříčkovi Jaroslavovi si ho odvezli
rodiče Ilona a Jan.

Vladimíř Slavíček se narodil 13. listopadu v
Kolíně. Měřil 53 centimetrů a vážil 3700 gramů. Domů do Konárovic si ho odvezli šťastní
rodiče Katarina a Vladimír.

Lukáš Kobián se narodil 10. listopadu v Kolíně.
Měřil 43 centimetrů a vážil 1800 gramů. Domů
do Zásmuk k bráškovi Martinovi si ho odvezou
rodiče Eva a Petr.

Petr Bartoš se narodil 19. listopadu v.Měřil 51
centimetrů a vážil 3750 gramů. Domů do Českého Brodu si ho odvezou rodiče Radka a Jan.

Michal Žaloudek se narodil 17. listopadu v Kolíně. Měřil 53 centimetrů a vážil 3750 gramů.
Domů do Kolína si ho odveze maminka Jitka a
tatínek Michal.

Martina Blehová se narodila 17. listopadu v
Kolíně. Měřila 51 centimetrů a vážila 3200
gramů. Domů do Štipoklas si ji odvezli šťastní
rodiče Lucie a Martin.

Eliška Vydrařová se narodila 16. listopadu.
Měřila 50 centimetrů .Vážila 3550 gramů. Do
Křečhoře k sourozencům Pavlíně a Jakubovi si
ji odvezli rodiče Petra a Jaroslav.

KOUPÍM byt 2+1 nebo 2+kk do OV
v Kolíně. Tel.: 603 560 570.
KO2243

vyřízení zdarma a rychle

774 627 811

506 07729

NOVÉ PÒJâKY

Narození děťátka je jednou z nejvýznamnějších událostí v životě každého z nás. Redakce Kolínského deníku by
se společně s vámi, našimi čtenáři, pravidelně každou sobotu ráda připojila ke gratulaci šťastným rodičům k narození jejich potomků v porodnici kolínské nemocnice.
Také dnes představujeme zástupce budoucí generace a
pyšné maminky. Přejeme jim, aby jejich životy provázely
jen samé úsměvy, radost a štěstí. Miminka, která jste nenašli dnes, vyjdou v příštích vydáních této rubriky.

Dnešní fotografie připravil Petr Franc

