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Dal‰í ãíslo vyjde ve ãtvrtek 13. prosince 2012, uzávûrka je 3. prosince 2012.

V první polovinû listopadu, pfiesnûji v pátek 9., zaÏila letovická kultura men‰í pozdviÏení v podobû kon-
certu pop rockové skupiny Mandrage, která vystoupila v místním kulturním domû. A my jsme byli u toho.
Spoleãnû s námi mohli b˘t na místû i v˘herci bleskové soutûÏe, kterou Listy regionÛ vyhlásily minul˘ mû-
síc. Vylosovan˘mi ‰Èastlivci byli: Pavel JankÛ, Marie VaÀková a Petra Adámková. 
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Mandrage rozvífiili letovick˘ kulturák

Je‰tû pfied koncertem se nám poda-
fiilo „ulovit” na pár otázek zpûváka
a kytaristu Pepu Bolana a baskytaris-
tu Michala Faitla, alias Coopiho.
KlukÛm jsme poloÏili otázky, které
jste nám zasílali na email a které vás
nejvíce zajímaly.

Kluci, ãtenáfii nám na email zasílali
otázky, na které by chtûli znát odpovû-
di a na které se báli zeptat. My jsme
z nich vybrali pár nejãastûji se vysky-
tujících. VÛbec nejvíc ãtenáfie zajímá,
kdo vám pí‰e texty?

Michal Faitl: Texty nám pí‰e ná‰ ky-
tarista Pepa Bolan a to z naprosté vût‰i-
ny. Zhruba tak z 96,3 %, ze zbyl˘ch 3,7
% se o to stará VíÈa.

Dostali jste se na Slavících mezi Top
10 kapel, které mají prozatím nejvíce
hlasÛ. Co na to fiíkáte? Vûfiíte si na zís-
kání Slavíka?

Pepa Bolan: Tak máme z toho urãi-
tû radost, my máme radost z kaÏdého
úspûchu ãi ocenûní. O to cennûj‰í to
je, kdyÏ nám na Slavících posílají
hlasy lidi a neudûluje nám je jenom
nûjaká porota na základû svého ná-
zoru. Samozfiejmû za Slavíka by-
chom byli rádi.

Michal Faitl: Jsme hlavnû rádi, Ïe
jsme se dostali do fáze, kdy nás uÏ li-
di nejen znají, Ïe je to nûjaká kapela,
která nahrála singl ·rouby a matice,
ale Ïe uÏ si nás zaãínají pfiifiazovat ke
skupinû Mandrage. A toto je pro nás
velik˘ pokrok.

Teì jezdíte hodnû po festivalech.
Chystáte se na Colours of Ostrava?

Pepa Bolan: No, já nevím. Jak je vÛ-
bec Ostrava od Letovic daleko? 200-
250 km? Já koncerty nedomlouvám, to-
to dûlá ná‰ management. Colours mi
v‰ak pfiipadne jako trochu jinak zamûfie-
nej festival, kde hrají spí‰ zajímav˘ 
etnick˘ záleÏitosti a alternativu. Nevím,
jestli my se na tento festival hodíme, ale
kdyÏ nás tam nûkdo pozve, tak tam rádi
zahrajeme.

Michal Faitl: Toto je snad jedinej fes-
tival, kterej jsme je‰tû nenav‰tívili.
TakÏe pokud by byla moÏnost, byli by-
chom urãitû rádi.

UÏ jen poslední otázeãka. Jak vlast-
nû název skupiny vznikl?

Pepa Bolan: Jo, toto je spí‰ otázka na
prcky, protoÏe my s Michalem jsme do

kapely pfii‰li, kdyÏ uÏ to bylo. Údajnû
by to ale mûlo b˘t tak, Ïe kdyÏ Mates
s VíÈou hráli spolu první koncert a mûli
vystupovat, tak ten moderátor, co to tam
uvádûl, se jich ptal, jak je má uvést? Oni
mu fiekli, Ïe nemají jméno, aÈ tam nûco
vymyslí, tak on je pak uvedl jako
Mandrage. TakÏe takto to nûjak vzniklo.

Chtûli byste je‰tû na závûr nûco do-
dat?

Michal Faitl: Jo, dostali jsme tu oprav-
du dobr˘ fiízky. (smích)

Kulturní dÛm zaplnili fanou‰ci a fa-
nynky rÛzn˘ch vûkov˘ch skupin, jako
pfiedkapela zahrála skupina A Banquet –
praÏská kapela hrající vlastní styl FU-
TU-ROLL, která Mandrage fanou‰ky
náleÏitû „zahfiála”.

Martin Polick˘
Foto: Katefiina Kuãerová

Mandrage to rozjeli na pódiu v plné parádû.

Pepa Bolan (s kytarou) a Vít Star˘ pfii vystoupení.


