Narttu pokřtí své debutové CD „Letíme jako šílený“
Není zase tak obvyklým jevem, aby rockovou skupinu tvořil téměř rodinný podnik. V případě
vimperských Narttu tomu tak je – u založení kapely byli před pěti lety bratři klávesista a zpěvák
Honza Tláskal a baskytarista Ivan Tláskal. Bubeník Zdeněk „Čenda“ Škopek je navíc jejich bratrancem
a kytarista Roman „Mánek“ Mráz byl zase přítelem Zdeňkovy sestry. Současnou sestavu ještě
v letech 2008 resp. 2009 doplnili kytaristé Petr „Panky“ Pankratz a David Fridrich.
Od roku 2006 kapela stihla odehrát bezpočet koncertů, nahrát demo s názvem „Ćerná můra“ (2007),
na jehož vzniku měl velký podíl jejich tehdejší a i dosavadní manažer Miroslav Houška, který kapele
zajistil sponzoring a pomohl s propagací demonahrávky. Narttu natočili na objednávku hymnu FC
Vlachova Březí a ve sponzorských Martenskách předskakovali i slovenské rockové legendě
Tublatanka. Po doplnění sestavy na dnešních 6 členů přišla nabídka zahrát si společně se skupinou
Harlej. Z vystoupení byl pořízen záznam a světlo světa spatřilo „Narttu live DVD“ (2009). O rok
později kapela využila možnosti zahrát si na koncertu Blaze Bayleyho (ex-Iron Maiden) v rámci jeho
turné „The Promise And Terror World Tour“.
Zcela zásadní se pro Narttu stalo setkání s bubeníkem skupiny Törr Radkem Sladkým, majitelem
agentury Magmakoncert. Ten přišel s velmi lákavou nabídkou absolvovat v roce 2011 turné velkých
koncertů po celé ČR společně se skupinami Harlej a Škwor. Kapela cítila nutnost natočit první CD, se
kterým by se mohla v rámci turné prezentovat. Radek Sladký tedy doporučil studio Hacienda Miloše
„Dodo“ Doležala (ex-Vitacit).
„S Milošem to byla velmi pohodová spolupráce, ve studiu jsme zvládli základní nahrávky bez
problémů. Poradil nám nahrát jednotlivé skladby vcelku, nikoliv každý nástroj zvlášť. Deska zní proto
opravdověji a celistvěji. Trochu jsme měli problém s názvem desky, zkoušeli jsme nejprve použít
název některé ze skladeb, nakonec padla volba na sousloví ´Letíme jako šílený´ z textu písně Invaze,
kterou jsme vydali jako první singl k této desce a cítíme ji jako titulní,“ prozradil Honza Tláskal.
Debutové CD má již připravený křest, který proběhne v rámci koncertu Narttu v sobotu 9. dubna
2011 v sále hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku. Jako hosty si pozvali českobudějovickou skupinu The
Dispersion a CD bude křtít sám Miloš „Dodo“ Doležal, který také na koncertu zahraje se svou
skupinou. „Návštěvníkům koncertu můžeme slíbit třeba nové provedení scény, ale bližší informace
zatím neprozradíme, ponecháme si to jako překvapení. Samotný křest ale bude tradiční,“ dodal
Honza Tláskal, „a pokud se nakonec zeptáte, co vlastně vůbec znamená název skupiny, tak vám
odpovím, že naši příznivci už to vědí, a ti, kteří to ještě nevědí, se budou muset podívat do českofinského slovníku!“ uzavřel Honza Tláskal.
Koncert začíná v 19 hodin, vstupenky jsou v předprodeji v hotelu Zlatá hvězda Vimperk a v Martens
Shopu v Prachaticích za 90 korun, na místě pak za rovnou stovku.
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