Český Brod dne 20. července 2015
Ohlédnutí za POŠEMBEŘÍ TOUR
POŠEMBEŘÍ TOUR je název řady koncertů českobrodské rockové kapely CZ (Celé Znova), které proběhly v první polovině roku na území Pošembeří. Za turné jsme se ohlédli společně s baskytaristou a zpěvákem kapely Stanislavem Potměšilem.
Jak se vám v regionu hrálo?
V regionu rodném, to bylo plodné… řekl by básník. Myslím, že pohoda. Každý koncert v rámci Pošembeří tour byl
něčím nebo někým jiný. Klepec a Den země byl startovací a nikdo asi netušil, jak to celé dopadne a jaké ohlasy budou. Naproti tomu, na závěrečném pohodovém rodinném festivalu Štok Fest jsme již hráli minulý rok a věděli jsme
do čeho jdeme. Hradešín, kde jsme hráli druhý koncert v řadě, byl bezva, už jen asi kvůli největší hranici na pálení
čarodějnic, co jsme kdo z kapely viděli. Přehvozdí musím vyzdvihnout, ale bude to i bezvadným počasím a příjemnou atmosférou s nádechem staročeské vesnice, kde to bylo prostě super! Lidé se bavili a zpívali. A Poříčany - horko,
vedro a zase horko. Dětský den - pro děti super a pro nás vedro.
Naplnilo Pošembeří tour vaše očekávání?
Na první naše turné myslím, že OK! Samozřejmě, že chceme větší návštěvnost a víc fanynek! :-) Ale co se povedlo
tento rok, může být startovací meta pro CéZetka. A vlastně i pro celý náš region je Pošembeří tour startovací akcí
v propagaci našeho regionu mezi mladými lidmi v tom dobré slova smyslu.

Jaký koncert se vám považujete za nejlepší?
Nejlepší?? Všude, kde bylo Kounický pivko, trocha té Břežanské ohnivé vody a mošt z Tuchoraze na zapití. Ale asi po
pravdě Přehvozdí a jejich výročí 600 let. Tam bylo doopravdy příjemná atmosféra a bezva publikum.
Plánujete s Regionem Pošembeří o.p.s. další spolupráci?
No, tak plánujeme a myslíme, že snad v trochu větším ražení. Ve smyslu více hudby v podání více kapel a taky tak
trochu doufáme, že to přiláká více lidí a tím i více produktů z regionu! A samozřejmě na to všechno budeme potřebovat velkou podporu nejen od fanoušků, ale také od našich rodin a v neposlední řadě dnes potřebných sponzorů.
Takže kdo se hlásí? Něco možná už na podzim, a doufáme, že si celé tour zopakujeme na jaře v roce 2016. Budeme
se snažit hrát v jiných obcích, ale to je ještě moooc brzy.
Máte pro své fanoušky nějaký vzkaz?
Kapelník Jirka "Jirca" Václavek slíbil, že půjdeme na podzim do studia natočit novou placku. Máte se na co těšit! Potkáme se na Pošembeří tour 2016. Kde a kdy budeme hrát, najdete na našich webovkách www.celeznova.cz. Vaše
CéZetka.
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