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Dva nálezy'munice
v průběhu tří dnů

Umělecké skvosty, připomínka
strašlivénemoci *,ts*Ba

Lovci Nedvědů z Krnova
FlDEL KUBA
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t-ovCI xrovĚOŮ, tojsou Krnované Marcel Stanovslqý a Kamil David Oprša|. Uvedli se klipem Na kameni kámen, ve kterém
vystupují také herci z televizního seriálu Policie Modrava. Snímky: lovcinedvedu.iz .

tají se Lovci Nedvědů vydat s
první album s názvem Prvni lr
krnovšti fanoušci Marcela st
novského a Kamiia Davida 01
šala se minulý týden sešli v sé
restauráce Družba, aby si pŤi1
menuli, jak zní nestárnoucí čt
ké hity v jejich podání.

Krnou - Marcel Stanovský i
Kamil David Opršal se narodi-
li,a vyrůstali v Krnově. Přesto-
že prožili dětství jen kousek od
sebe, vůbec se nezna]i. Natrefi-
]i na sebe až jako zkušení mu-
zikanti v roce 2001, když Marcel
Stanovský hledal sptllupracovní-
ky pro nahrávání svých alb Dva-
cet deka duše a vrabec v Hrsti.

Marcel Stanovský v písnič-
kářské branži začinal s přivlast-
kem zpivající celník. Kamil Da-
vid Opršal se prosadil s kapelou
Princess Queen revivai. Díky
zdaŤl]ému videoklipu Na ka-
meni kámen je dnes kažďý zná
hlavnějako Lovce Nedvědů. Ten-
to klip svými nápady vyšperko-
val profesionáIní režisér David
Beránek a také herci zte]:vizni-
ho seriálu Policie Modrava. Co
tomu předcházelo?

Marcel Stanovský pověsil cel-
nickou uniformu na hřebik a v
Praze začal jezdit s nákladákem.
Filmařům při natáčeni posloužii
nejen jako produkční řidič, ale
ve chviiích volna také bavil celý
štáb svou kytarou a playlistem
plným hitů. Posluchačům uča-

rovalo především, jak originálně
v Marcelově podáni vyznivaji co-
ververze písni bratŤi Nedvědů.
Již poněkud oposlouchané origi-
nály dostaly díky Marcelově in-
venci, šoumenství a bezprostřed-
nosti nový šmrnc. Nedvědovský
revival byl tak zábavný a žádaný

že se Marcel Stanovský a Kamil
David Opršai rozhodli vystupo-
vat jako Lovci Nedvědů, Oba se
živí jako řidiči nákladáků a do
toho s laskavý,rn svolením Jana
Nedvěda coververzuji jeho ne,
stárnoucí písničky Až jich bu-
dou mít minimáině tucet, chys-
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