Mosty v Plané nad Lužnicí
Napsal uživatel Pavel Černý
Pondělí, 24 Srpen 2020 18:59

V sobotu 22. srpna 2020 se v Plané nad Lužnicí konal 4. ročník (v tomto městě podruhé)
festivalu hudby, gastronomie a umění Mosty
. I místo je příznačné názvu, ostrov pod mostem.
Zahájení festivalu připadlo na
Fooking Guns
s důraznou irskou energií. Tahle čtveřice konzervatoristů bavila svými rytmy diváky (těch se
sešlo víc než dost) i o přestávkách. S jinou energií, někdy folkovou, někdy rockovou, navázali
Kateřina Misíková a Jakub Kořínek
s kapelou. Velmi zajímavé překvapení. Jazzová a stále mladá
Eva Emingerová
za doprovodu kapely a deště roztančila mnoho mladých lidí. Eva je místní…

V dobré náladě pokračovala Cihelna a spol. v novém a velmi omlazeném složení. V čele stojí
jejich "táta" (z 1/4 doopravdy) a "táta" Mostů "Máca Cihlička". S novým pěveckým lídrem
Matějem Janouchem zněli, jakoby odehráli desítky koncertů. Takto komplet to bylo poprvé.
Beatový závěr připadl na kapelu
Napříč. Tu už
jsem ovšem hrát neviděl.
Aby došlo i na tu gastronomii, speciality mostní kuchyně jako Babiččiny koláčky, Dědův
hermelín a Tátovy utopenci (nebo tak podobně) byly vynikající. Taktéž i restauraci U rytíře
nutno zmínit, neboť jejich klobásky či krkovice s točeným Kozlem neměly chybu. V neposlední
řadě byl zájem i o irského Guinesse či jiné pitivo irského původu.

Aby sis, vážený čtenáři Folktimu, něco nemyslel, něco z toho jsem ochutnal a ostatní soudil dle
spokojenosti ostatních. Poklonu nutno složit i starostovi města, panu Jiřímu Šimánkovi. Dá se
říci, že v dobrém slova smyslu "nakopnul" Mácu, který málem klesl před Covidem. Děkujme za
jeho podporu a abychom se zde sešli i za rok, 21. srpna 2021.
Totiž Mosty mění slovo TY na slovo MY.
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Fotogalerie Stanislava Tošnera:
https://www.rajce.net/a16916754
https://www.rajce.net/a16918519
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