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Přijít o koncerty je jako ztratit největší lásku

KAPELA Nuklear objíždí plesy a zábavy zhruba 10 let. Zleva Rudolf Kostka, Hanuš Kučera. Štěpánka Schneiderová, Lukáš Vídenský, Pavel Dunička
Foto na stránce: archiv kapely
Jak dlouho fungujete jako plesoJe to hrozně frustrující, naštěstí to lidé. Vystupujeme pro lidi, a když
Za normálních okolností by
vá kapela?
není naše živobytí, takže tím není vidíte plný sál bavících se lidí, kteří
byla v lednu plesová sezona
Kapelu Nuklear jsme založili v roce ohroženo přežití, ale je to jako ztra- s vámi zpívají a skáčou, tak je to nejv plném proudu. Společenský 2011.
Čili rozjíždíme desátou sezónu. tit největší lásku, najednou sedíte lepší odměna za naši snahu. Plesy
život však stále nemilosrdně
sami doma, žádná akce, žádný styk jsou výjimečné v tom, že jsou hojně
drží jako rukojmí covid-19 a
Živí vás muzika, nebo je to spíše se super lidmi. Kapela je něco jako oblíbené a navštěvované. Většinou
rodina a najednou je 3 měsíce nevi- jsou to tradiční události, na které se
s ním spojená vládní nařízení. koníček?
Je to pouze víkendový koníček, ale díte. Pro mě osobně je to dost nepo- celý rok těšíte a pak si to tam jdete s
„Když vidíte plný sál bavících
když se hraje pátek a sobota, znaná nová etapa života, jelikož po kamarády užít. A takové publikum je
se lidí, je to nejlepší odměna za občas,
tak je člověk pryč z domu, jako by zábavách hraji už 15 let. A z ničeho prostě nejlepší.
naši snahu,“ řekl za jihlavskou
jel víkendovou šichtu ve fabrice. Jen nic máte na měsíce dopředu prázdný
kapelu Nuklear Hanuš „Hajda“ můžeme při práci i pít.
kalendář.
Stihli jste alespoň v roce 2020
nějaký ples odehrát nebo vše zhaKučera.
Jak zvládáte aktuální dobu, kdy
Jak moc je těžké pro muzikanta, tila korona?
 זVeronika Dawidowicz
je zakázáno zpívat?
když ztratí kontakt s lidmi v době
Plesovou sezonu 2020 jsme odekarantény?
hráli bez sebemenšího výpadku.
Vše je jinak, jste zvyklí se s kapelní
rodinou a skalními kamarády vidět
A myslíte si, že zvládnete odekaždý týden a najednou jste jak na hrát sezónu 2021?
opuštěném ostrově. Člověka nebaví
K té bohužel přistupuji dost vlažně.
ani doma hrát a vymýšlet nic nové- Blíží se konec roku a není sebemenší
ho, protože není žádný pevný cíl, náznak, že by vláda cokoliv z kultury
datum, či cokoliv, co by dalo moti- uvolnila. Domlouváme a bookujeme
vaci zase do toho pořádně šlápnout. termíny na únor, a přitom si v duchu
říkám, že není ani z 20% jisté, že se
Co vás na hraní na plesech baví vůbec bude smět hrát. A když ano, tak
nejvíc?
za takových podmínek, že pro pořadaTombola (smích). Jednoznačně tele bude nesmysl se v tom angažovat.

HANUŠ přezdívaný Hajda zastupuje v kapele post kytaristy.

BUDOUCNOST plesové sezóny 2021 je zatím ve hvězdách.

