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AŽ DOČTEŠ, 
PŘEDEJ DÁL. 
NEVYHAZUJ! 
A KDYŽ, PAK DO 
MODRÉHO 
KONTEJNERU.

  Konečně je ta z prdele dlouhá zima za náma. Takže 
hurá ven – s krabičákem do parku, na větráky na za-
hrádky, na fesťáky za sexem, drogama a rock’n’rollem a 
hlavně teda v létě na Majty, že ano. Zkraťte si sukně, 
zahoďte mikiny, natáhněte kraťasy a ty slušnější z nás 
to  můžou  rovnou  shodit  komplet.  S  trochou  dobrot 
se  pak  dá  parádně  prohánět  za  teplých  večerů  uli-
cemi… nechat si  jen tak plandat nádobí, vyvětrat si 
zatuchlost…  aspoň  dokavaď  vás  nečapnou  chlupatý. 
Jako toho hocha z Vršovic.
  Zima skončila a jaro dělá divy. I Mighty line-up nám 
pěkně vykvet. Takovýdle pecky jsme ještě neměli. Sui-
cidal Tendencies jsem měl už v osmý třídě na kazetě. 
A  na  druhý  straně  nebyl  nikdo  jinej  než  Black  Flag. 
Bylo to v roce 1993, tedy přesně před 20 lety, takže ta-
kový malý výročíčko. Chlapi už to spolu táhnou 32 let 
a je to furt poctivěj hardcore jak zamlada. Nový album 
je prostě klasika. No a pak  jsou kapely, který hrajou 
pár let a už je to neba. S Your Demise to pro změnu vy-
padá, že poslední gig v Čechách ever si zahrajou právě 
na Mighty Sounds. Na rok 2014 totiž naplánovali svůj 
rozpad.  Jak  tohle  může  kapela  doprdele  naplánovat, 
říkám si? Buď se někdo ufetuje, utopí v bazénu, šlápne 
na rezavej hřebík, spadne s letadlem nebo se porvou 
přímo na pódiu. Ať je to s Your Demise jak chce, těšim 
se na ně jak sviň. A je toho mnohem víc. Obvykle mám 
na Majty čas tak na tři půlky koncertů denně. Nevim, 
čim  se  budu  muset  letos  narvat,  abych  to  všechno 
stihnul. Ale něco mi našeptává, že to půjde. A možná 
si dokonce vystačim s Monstrama, ostatně jako dycky.
                                                             Kubák
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Začneme  smutno/veselou 
zprávou.  Hardcore  klepec 
YOUr DEmisE  oficiálně 
ukončil  svou  existenci, 
takže  vytáhneme  kapesníky 
a  pobrečíme  si,  ale  pak  je 
potřeba začít jásat, páč par-
ta  nezrušila  svoje  poslední 
turné,  což  znamená,  že  je 
na Mighty Sounds 2013 ještě 
uvidíme  a  takovou,  dost 
možná  poslední,  příležitost 
je třeba nepropásnout.

Loňská  hvězda  Mighty 
Sounds  FrANK TUrNEr 
nás obdařil 22. dubna novým 
kolečkem  nazvaným  „Tape 
Deck Heart“,  který  vyšlo 
snad  na  všech  možných 
nosičích  včetně  audio  ka-

Po  vypuštění  a  rozpuštění 
dvou singlů vydali 25. dubna 
THE FiALKY svý nejnovější 
album,  který  pokřtili  ten 
samý den na svým pražským 
koncertě  v  Crossu.  Kdo  si 
tenhle  koncert  nechal  ujít, 
nemusí  plakat  a  věšet  se. 
Na Mighty Sounds 2013 THE 
FiALKY budou.

Pokud chcete poznat srbskou 
oi! punkovou scénu (kdo by 
nechtěl,  že?),  pak  by  vám 
nemělo ujít nejnovější album 
„Drugi Dolazak“  skupiny 
FrONTLiNE.  Kluci  nejsou 
žádný  zlatokopové  a  proto 
dali  kompletní  album  s  11 
peckama volně ke stažení na 
web nocturnemagazine.net.

Yeees. GAUNEŘi jsou zpátky. 
Plzeňská  thrash’n‘rollová  le-
gendární banda vydala po 11 
letech svoje další album pod 
názvem  „Trojka“.  Křest  na 
pražský Sedmičce 20. dubna 
se vyvedl ve velkým stylu, že 
by i Lemmy pochvalně poky-
voval  hlavou  a  řádně  si  z 
lahve Jack Danielse přihnul.

Kdo se těšil na ANTHONY-

zety, takže si ho budou moct 
vychutnat i ti, ke kterým se 
ještě  nedostala  vymoženost 
v podobě CD přehrávače. 

Je  tomu  už  víc  jak  5  let, 
co  basák  DEFTONEs  CHi 
CHENG upadl  do  komatu 
po  vážný  autonehodě.  13. 
dubna  se  mu  bohužel  za-
stavilo srdce a svět tak přišel 
o  dalšího  nejen  skvělýho 
muzikanta,  ale  i  básníka  a 
velkýho samaritána.

Čerstvej  vítr  do  hardcore 
punkový  scény  přináší 
„nová“  českotřebovská  ka-
pela  AT THE mOmENTs 
(stylizováno At The Mmnts). 
Jejich  třísongový  EP  zní 
opravdu  dobře  a  neměli 
byste si nechat ujít některej 
z jejich živejch koncertů, páč 
naživo to zní ještě mnohem, 
mnohem líp.

HO B  do  pražský  Lucerny, 
tak  byl  hodně  zklamán. 
mr. B  byl  donucen  zrušit 
svoje  celý  už  tak  odložený 
evropský  turné  kvůli  soud-
ním  tahanicím.  Atlantská 
policie  totiž  v  jeho  band 
vozidle  našla  trochu  toho 
zelíčka  (světe  div  se)  a 
soudní  spor  se  táhne  už 
dlouhý 3 měsíce.

Velký  oblíbenci  táborsko-
pražských  Sunshine, 
olomóčtí  NO DisTANCE 
PArADisE,  vydali  po 
dlouhých  pěti  letech  exi-
stence  svoji  první  dlouho-
hrající  desku.  Jmenuje  se 
„Challenge Gravity“  a 
křest proběhl v olomouckém 
klubu  S-Cube,  kde  krom  už 
zmíněných  Sunshine  vy-
stoupil i písničkář Niceland.

Bubeník  irON mAiDEN 
NiCKO mCBrAiN  bude 
muset  k  soudu.  Na  lavici 
obžalovaných  ovšem  za-
sedne  jeho  žena  Rebecca, 
jenž  prej  na  něm  spáchala 
domácí násilí a pokoušela se 
ho pobodat. Když si vygoo-
glíte  její  foto,  tak vás taky 

určitě  napadne  bodání,  ale 
zcela jistě v jiným smyslu.

A  je  na  čase  opět  vytá-
hnout  kapesníčky. Máme  tu 
další  rozpad  hodně  rozjetý 
party mY CHEmiCAL rO-
mANCE.  Tady  je  oficiální 
prohlášení z jejich webovek: 
“Bylo opravdu požehnáním 
působit v minulých dvanácti 
letech v téhle kapele. Pozna-
li jsme místa, o kterých 
jsme si mysleli, že je nikdy 
nenavštívíme. Mohli jsme 
vidět a prožít věci, o kterých 
jsme si nikdy nemysleli, že 
jsou možné. Sdíleli jsme kon-
certní pódia s lidmi, které ob-
divujeme, s lidmi, ke kterým 
vzhlížíme, a nejlepší je na 
tom to, že se stali našimi 
kamarády. A teď, jako u 
všeho, co je úžasné, 
přichází konec. 
D ě k u j e m e 
vám všem 
za podporu 
a za to, že jste 
se stali součástí 
našeho dobrodružství.”
 
Reggae/skate  punkáči  AU-
THOriTY ZErO  vydali 
začátkem dubna další epes-
ní desku. Je to v pořadí už 
šestá  fošna  a  v  obchodech 
s  muzikou  ji  najdete  pod 
názvem „The Tipping Point“. 
Pokud tuhle kapelu neznáte, 
tak honem honem napravit. 
Je  to  vážně  luxusní  po-
slech.

ALPHA BLONDY  je nejen 
reggae  legenda  jak hovado, 
ale i vydavač neuvěřitelnýho 
množství  desek.  Ta 
nejnovější  s  pořadovým 
číslem 21 se jmenuje „Mys-
tic Power“  a  na  pultech 
všech  dobrých  prodejců  CD 
ji najdete od 4. dubna.

Všem  dobře  známej  rOB 
ZOmBiE  si  opět  udělal 
mezi  svejma  filmařskýma 
aktivitama  čas  na  muziku 
(samozřejmě i na klip „Dead 
City  Radio...“)  a  vydal  8. 
dubna  svoje  pátý  album 
„Venomous Rat Generation 
Vendor“.  Hrůzostrašný  Ro-
bik to tam prostě pořád má, 
a album zní fakt perfektně.



„Jdeš dnes skejtovat, kámo? Jasně, ty voe. A máš nový Sjůsajdly?
No to je jasný! Tak vem dvojče, koupim někde baterky!“
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  Tak  takhle nějak  spolu komunikovali 
skejťáci  v  době,  kdy  jsem  do  toho  za-
mlada  šlapal  i  já.  Suicidal  Tendencies 
byla, je a bude vždycky skejtová kapela 
numero uno, ať se vám to líbí nebo ne. 
Dnes už si bohužel, teda aspoň v mým 
okolí,  prkýnkáři  většinou  
ulítávaj radši na měkčích 
a teplejších melodiích 
a odmítaj koukat na 
skejtový  videa  se 
songama  Suici-
dal, páč se to prej 
nedá poslouchat. 
WTF?  Naštěstí  si 
Suicidal  Tenden-
cies  udělali  svoje 
fanoušky  i  mimo 
skejtovou komunitu a 
proto  jejich  sláva  neza-
nikne,  i  kdyby  Duane  Peters 
do práce na koloběžce jel.
  „Estéčka“  zakládá  roku  1981  Mike 
Muir  a.k.a.  Cyco  Miko  (mimochodem 
jedinej člen, kterej v kapele funguje do 
dneška)  a  to  původně  jako  rent  party 
kapelu.  Rent  party  se  pořádaly  vždy  u 
někoho doma a  výtěžek  z  kalby  šel  do 
kapsy  majiteli  vigvamu  na  zaplacení 
nájmu.  Naštěstí  pro  nás  všechny  cyco 
maniaky se kapela dostávala do čím dál 
většího povědomí a  jejich muzika byla 
lepší a  lepší, což vedlo k vydání jejich 
debutovýho alba, nazvanýho stejně jako 

kapela, tedy „Suicidal Tendencies“. Des-
ka vyšla na labelu Frontier, jehož majitel 
Glen E. Friedman (světoznámej fotograf 
skejtový  a  punkový  scény  80.  let)  se 
stal  následně  i manažerem  kapely.  No, 
nic lepšího se klukům ani nemohlo stát 

a  stroj  Suicidal  Tendencies 
se  začal  pomalu  ale  jistě 

rozjíždět.
  Ovšem  jak  se  říká: 
tak  dlouho  se  chodí 
s  hluchým  do  vrat, 
až jiný jinému jámu 
kopá,  a  tak  přišly 
taky  první  prob-
lémy.  Ty  vyvrcholily 

při koncertě v Perkins 
Palace  v  Los  Angeles, 

kde fanoušci zdemolova-
li  kompletně  celej  sál.  Ka-

pela  dostala  zákaz  vystupovat 
v  celým  LA  a  začala  bejt  spojovaná  s 
činností tamních gangů a to nejen díky 
svejm fanouškům, ale i díky svý vlastní 
image. Těžko byste našli interview z tý 
doby, kde by na otázky okolo kriminální 
činnosti nemuseli odpovídat. Tou dobou 
se o STéčka začala vážně zajímat i FBI.
  Mezi  roky  83  a  85  jakoby  se  po 
skupině  slehla  zem.  Mike  Muir  ovšem 
s  bráchou  Jimem  (majitel  legendární 
značky  Dogtown  Skateboards)  pra-
coval na svým vlastním  labelu Suicidal 
Records, kterej začal podporovat hlavně 
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13 let vývoje atomovky'



kapely  z  okolí  Venice  Beach.  V  létě  1985 
přichází velkej zlom v podobě prvního velkýho 
americkýho turné spolu s Anthrax a Method of 
Destruction. Nezařaditelnej, našláplej a hlavně 
originální styl kapely se nacpal do obrovskýho 
množství  hlav  a  mašina  Suicidal  se  konečně 
rozjela na plnej plyn.
   V  roce  1986  Suicidal  Tendencies  požádal 
Tony  Alva,  mega  legenda  skejtový  scény,  o 
nahrání skate songu a největší skejtová hymna 
všech dob, Possessed to Skate, byla na světě. 
Ta předznamenala i vznik materiálu na novou 
desku, která vychází v roce 1987, nese název 
„Join  the  Army“  a  od  první  desky  se  dost 
odlišuje.  Styl  kapely  dostává  nášivku  crosso-
ver thrash. Mike si začal mnohem víc hrát se 
svým hlasem a kytarista Rocky George se nebál 
do metalovýho zvuku přinést ve svejch sólech 
i nádech jazzu.
  Rok se s rokem sešel a na světě byla další, 
naprosto  luxusní  deska  „How  Will  I  Laugh 
Tomorrow  When  I  Can’t  Even  Smile  Today“. 
Hudební  styl  Suicidal  Tendencies  se  opět 
značně  pozměnil  a  to  hlavně  díky  příchodu 
kytaristy  Mika  Clarka  ze  žánrově  spřízněný 
kapely  No  Mercy.  V  roce  nadcházejícím,  tedy 
1989, se staly pro ST čtyři hodně zásadní věci. 
Za  prvý  podepsali  smlouvu  s  mamutím  labe-
lem Epic Records, za druhý do kapely přichází 
geniální  basák Robert  Trujillo  (nyní  člen Me-
talliky),  za  třetí  ST  vyrazili  opět na  společný 
turné s Anthrax a nakonec kapela vydala svojí 
první  zlatou  platňu  s  názvem  „Controlled  by 
Hatred/Feel like Shit... Déjà Vu“, která vznikla 
spojením dvou původních EPček nahranejch na 
Epic Records. 
V  září  léta  páně  1990  si  parta  sbalila  sáčky 
páčky  a  vyrazila  do  Evropy  na  svý  zatím 
největší turné. Bylo nazvaný „Clash of Titans“ 
a účastnily se ho thrashový stars Megadeath, 
Slayer  a  Testament.  Tou  dobou  začal  vznikat 
materiál pro nejzásadnější album ST „Lights… 
Camera… Revolution!“. To vyšlo začátkem roku 
1991 a styl Suicidal se usadil na tom nejlepším 

bodě. Metal, HC, punk rock, funk, jazz… tohle 
všechno se namíchalo do polívčičky tý nejlepší 
kvality  a  fanoušci  ještě  dlouho  po  dojedení 
vylizovali talíře a dožadovali se přidání. Zákaz 
vystupování  v  Los  Angeles  byl  zrušenej  a  už 
nebylo pochyb o tom, že se Suicidal Tenden-
cies stali naprostou legendou.
  Na  řadu přicházej  další,  v  žebříčcích  velmi 
úspěšný alba „The Art of Rebellion“ (1992) a 
„Suicidal for Life“ (1994). Mezitím vyšlo ještě 
„Still Cyco After All These Years“, což je vlastně 
materiál z prvních alb přetočenej s Trujillovou 
basou.  V  roce  1994  si  STéčka  pozvala  Meta- 
llica coby support na svý turné a hned na konci 
roku odjedou ST svý první americký turné coby 
headliner.
  Na další  album „Freedumb“  si museli  fran-
tové počkat až do roku 1999. Muir se mezitím 
věnoval svejm dalším projektům (o těch ovšem 
jindy).  Album  nebylo  kritikou  přijatý  zrovna 
dobře,  ovšem  skalní  příznivci  si  v  něm  svoje 
našli,  přesto  nutno  říct,  že  to  nebyli  ty  Sui-
cidal Tendencies, co dřív. V roce 2000 vydaný 
album „Free Your Soul and Save My Mind“ na 
tom bylo v obou směrech mnohem líp, ale to 
ještě nikdo netušil, že budeme 13 let brečet o 
další album.
  26. března 2013 byl ten den, kdy nás cyco 
parta  obdařila,  nebojím  se  říct,  naprostým 
skvostem.  Už  při  pohledu  na  obal  desky, 
nepřekvapivě  nazvaný  jednoduše  „13“,  jsem 
se  klepal  jak  po  třídenním  mejdanu.  A  zde 
si  dovolím použít  slova  osoby nejpovolanější 
a  to  našeho  grafika  Marcela:  „obal  desky  je 
dokonalej,  DOKONALEJ!  Odkazy  na  bandáně 
– Infectious Grooves nebo na Can’t Bring Me 
Down...  Perfekt!“.  A  stejně  dokonalý,  DOKO-
NALÝ  je  i  celý  album.  O  tom,  jestli  Suicidal 
Tendencies  dokážou  stejný  bombice  i  naživo, 
se  přesvědčíme  na  Mighty  Sounds  2013  –  a 
ať se propadnu do Západního Německa,  jestli 
úvodní pecka „13“ Shake It Out nebude novej 
koncertní otvírák. Tož uvidíme, každopádně se 
těším jak nemalej kozomrd!5



 Poslední týdny přišpendlily spoustu dalších zajímavých jmen na už tak solidně naplněnej 
line-up letošních mighty sounds. Krom suicidal Tendencies, o kterých v tomhle čísle píšem 
taky, fanoušky říznějších žánrů potěší ještě jedno velký jméno – Anti-Flag, ikona mo-
derního punk rocku.

písničkách.  Každej  song  je  specifickej,  něčím 
odlišnej, má svoji duši. Zároveň jsou Anti-Flag 
politicky  angažovanou  kapelou,  takže  různá 
poselství  se  prolínají  celou  jejich  tvorbou  i 
existencí. Nejčastěji se jedná o upozorňování 
na problémy spjatý s rasismem, korupcí v po-
litice,  fašismem,  policejní  brutalitou  nebo 
problémovou  mládeží.  Jenže  kapela  to  nemá 
pouze  jako  výplň  písniček,  jako  něco,  co  je 
třeba, aby nebyly songy jen instrumentální. To 
dokazuje  i dlouhatánskej seznam všemožných 
aktivit  a  iniciativ,  které  kapela  podporuje. 
Anti-Flag  spolupracují  nebo  spolupracovali  s 
celou  řadou organizací, od PETA, přes Green-
peace až po Amnesty International. Tý k jejímu 
padesátiletému výročí přezpívali pecku „Toast 
to  Freedom“.  Jedná  se  zároveň  o  poslední 
počin kapely, který natočila v Berlíně, přičemž 
na  něm  hostovali  Donots,  Ian  D’Sa  z  Billy 
Talent a Bernd z The Beatsteaks. Ale věřte, že 
těch aktivit je fakt spousta a kdybych je tady 
jmenoval, zabere to celý prostor vyhrazený pro 
tenhle text.

  Pojďme  se  ale  podívat  na  to,  co  dělá  ka-
pelu kapelou – její hudba. Tvorba pittsburgh-
ských  Anti-Flag  se  dá  rozdělit  do  tří  etap. 
V 90. letech se jednalo o poměrně surový street 
punk, ale to by nebyli Anti-Flag, kdyby se už 
tehdy nevyznačovali o něco melodičtějším po-
jetím, než bylo zvykem. Kapela ofiko vznikla v 
roce 1993, ale  frontman Justin Sane (kytara, 
zpěv) a bubeník Pat Thetic zkoušeli už pět let 
předtím, takže v době vzniku kapely už se dá 
mluvit  o  docela  sehraný  dvojce.  První  deska 
„Die for the Government“ vznikla v roce 1996. 
Anti-Flag v druhý půlce 90. let provázely per-
sonální  změny na postu druhý kytary a basy. 
Drobný  šarády  vynechme,  podstatnější  je,  že 
v  roce 1999 se  složení ustálilo na dvou výše 
zmíněných a dvou Chrisech – Chris Head (basa) 
a Chris #2 (kytara, vokály). V  tomhle složení 
Anti-Flag koncertují dodnes. V roce 1999 taky 
vychází deska „A New Kind of Army“.
V  druhý  etapě,  cca  do  poloviny  prvního  de-
setiletí,  můžeme  jejich  tvorbu  hodnotit  jako 
melodičtější,  přičemž  ze  street  punku  si  

  Aby bylo jasno, co si pod pojmem punk rock 
představuju: není to nikdo, kdo neumí zahrát 
ani tři akordy (to si může dovolit někdo, kdo 
jednou  chce být muzikantem);  není  to  kape-
la,  ve  který  musej  mít  všichni  číra,  okovaný 
křiváky  a  károvaný  kalhoty  jenom  proto,  aby 
sami  sebe  přesvědčili,  že  maj  všechno  na 
háku  a  že  jsou  nezávislý  (jasně,  pár  tako- 
vejch  nefalšovanejch  je,  ale  spočítali  byste 
je na prstech střihorukýho Edwarda); není  to 
nikdo,  kdo má  hubu  plnou  hodících  se  hesel 
jenom proto, že je fanoušci zrovna chtěj slyšet; 
a v neposlední řadě to není nikdo, kdo je na 
pódiu  free  a  „pohodovej  týpek“,  ale  jen  co 
z něj sleze, vzteká se, kde má připravený jídlo, 
jak to, že místo Zacapy má od pořadatelů akce 
jen nějakou blbou Havanu, a kdy už konečně 
dostane svůj honorář. Punk rock má být o po-
citech, touhách, představách a emocích. Když 

uslyšíte pecku, měli byste z ní mít nějakej po-
cit,  rozhodně by vás neměla nechat chladný-
ma. Zároveň by ve vás měla vyvolat touhu něco 
změnit,  zlepšit,  nebo  naopak  někoho  pěkně 
nakopat.  Do  textů  by  kapela  měla  promítat 
svý  představy  o  světě,  ať  už  současných 
marasmech, nebo o tom, jak by se měl změnit. 
Ale hlavně – mělo by to ve vás, sakra, vzbudit 
emoce. A je jedno, jestli budete mít chuť vy-
bít výlohu nejbližšího McDonald’s, nebo jestli 
vás  kapela naopak pomocí  chytlavých,  klidně 
i  akusticky  zahraných,  songů  –  jak  se  říká  – 
chytí za srdce.
  A  teď  zpátky  ke  kapele  –  podle  výše  po-
psanýho jsou Anti-Flag dokonalým ztělesněním 
punk rocku. Nejsou to sice žádní filharmonici, 
ale jejich songy, ať už na deskách nebo živě, 
jsou  pokaždý  super,  přitom  se  nejdná  o  ne-
ustálý  omýlání  jednoho  motivu  v  několika 
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Anti-Flag vzali hlavně dynamiku. Tenhle posun může být násled-
kem spolupráce s prestižním labelem Fat Wreck Chords. Stejně 
jako u řady dalších významných kapel v tomhle ranku bylo i u 
Anti-Flag  jen  otázkou  času,  kdy  bude  přizvána  na  prestižní 
Vans Warped Tour. To se stalo v roce 2000. Tour vedlo k sezná-
mení s Fat Mikem z NOFX, majitelem právě Fat Wreck Chords. 
Setkání vyústilo v přátelství, jehož dítkem byla dvě alba (v roce 
2001 „Underground Network“ a v roce 2003 „The Terror State“). 
Zejména  první  zmiňovaná  deska  byla  pro  kapelu  průlomová, 
znamenala totiž rozšíření povědomí o kapele mezi širší masu lidí. 
V roce 2002 však Anti-Flag vlastními silami vydali desku „Mobilize“, 
která reagovala na teroristické útoky předchozího roku a celá se nesla 
ve značně protiválečném tónu. Z pultů amerických obchodů ale 
byla stažena, byla totiž označena za anti-americkou.
  Od  tý  doby  se  dá  říct,  že  jednoduchý  songy  složený 
na  první  signální  kapela  nahradila  promyšlenějšími 
kompozicemi.  Jasně,  stále  dynamický  skladby  jako 
v prvopočátcích, stále s jasnými a chytlavými melodiemi, 
ale kompozičně už o něco barvitější a bohatší. V roce 
2006  Anti-Flag  vydali  desku  „For  Blood  and  Empire“ 
u  labelu  RCA.  Deska  přinesla  několik  hitovek,  mezi 
nima i This is the End (For You My Friend!), která se 
objevila  v  počítačových hrách, mj.  třeba  v NHL 07. 
Desku doprovázelo velkolepý turné po USA příznačně 
nazvaný War Sucks, Let’s Party. Od tý doby Anti-Flag 
vydali ještě několik alb, posledním z nich je loňské 
„The General Strike“.
  Anti-Flag  nejsou  jen  hudba  a  show,  je  to  i  po-
selství, aktivismus a pořádně štiplavý texty. V těch 
kapela často vyzývá fanoušky všech vrstev a každýho 
postavení k aktivitě. Nicméně Anti-Flag jsou známí 
právě  i  pro  svý  výbušný  koncerty  s  nezapome-
nutelnou atmosférou a pódiovou show. Letos kapela 
slaví dvacet let existence a k týhle příležitosti chystá 
i  velkolepý  turné,  jehož  zastávka  bude  i  na  Mighty. 
Můžeme  se  zatím  jen  dohadovat,  co  k  oslavě  svých 
narozenin vytáhnou ze šuplíku, ale rozhodně to bude 
stát  za  to.  Anti-Flag  totiž  slibují  vzácné  poklady 
ze  své  skladatelské  truhly,  které  normálně  naživo 
neslyšíme. Určitě se ale můžeme těšit i na provařený 
hymny,  na  který  jsme  už  z  jejich  koncerzů  zvyklí. 
Anti-Flag  už  dlouho  maj  svůj  standard  a  ti  z  vás, 
kdo už je naživo viděli, vědí, že laťka je pěkně vysoko 
a zároveň, že Anti-Flag nikdy nezklamou. A ostatně slovy 
kytaristy Chrise #2: „Je to šíření naší představy o tom, co 
byl, je a vždycky bude punk rock.“
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Legenda britského 2 Tone

 Legendu britského 2 Tone s charismatickým frontmanem Busterem Bloodvesselem snad 
netřeba ani nijak obšírně představovat. Jejich trhák tanečních parketů a všech mejdanů, 
„skinhead Love Affair“, si s chutí zazpívá a zahaleká snad každý skinhead a dívkám ukápne 
nejedna slzička.

k  německému  labelu  Pork  Pie  Records  a  po 
tříleté pauze vydáním desky „Fat Sound“.
  O  pár  let  později  se  stal  z  Bustera  Blood-
vessela dokonce i hoteliér. A to díky tomu, že 
se z Londýna přestěhoval do malého městečka 
Margate,  kde  do  roku  1998  provozoval  hotel 
s  příznačným  názvem  Fatty  Towers.  Perličkou 
bylo snad  jen to, že to byl hotel orientovaný 
na  zákazníky extrémnějších proporcí  a  s obli-
bou v mastnějším jídle. Tak jako každý skinhead 
i  Buster  samozřejmě  miluje  fotbal,  a  proto 
začal on  i celá kapela podporovat místní  fot-
balový klub FC Margate a po jednu sezonu byli 
i jedním z jejich hlavních sponzorů.
  V  roce  2004  musel  Bloodvessel  díky  své 
enormní  nadváze  podstoupit  operaci  žaludku, 
a tak se z pořádného téměř 200 kilového skin-
heada  stal  pouhý  80  kilový  věchýtek.  Ale  to 
netrvalo dlouho a Buster opět přibral na váze, 
jelikož  jeho  kulatá  postava  je  nejenom  jeho 
image, ale i image celé kapely od 80. let.
  Bad Manners tak mají za celou svou hudební 
kariéru na kontě 9 alb, okolo 20 singlů, účast 
na nespočetném množství kompilací a například 
i turné s legendárním Judge Dreadem. Poslední 

velké vydání jejich alb proběhlo v roce 2011 u 
labelu  Cherry  Red  Records,  který  znovu  vydal 
jejich první 4 alba, a v roce 2012 kapela vydala 
svůj poslední singl „What Simon Says“. Dále se 
Bad  Manners  podíleli  na  filmu  Dance  Craze  z 
roku 1981, který měl zachytit tehdejší šílenství 
okolo  nové  hudební  vlny  2  Tone  v  Británii. 
Buster  Bloodvessel  se  i  jako  sólový  umělec, 
stejně tak jako řada členů Bad Manners, podílel 
na  různých  hudebních  projektech,  vystupoval 
jako host v televizních pořadech, jako zahajo-
vatel turnaje v šipkách či jako herec ve filmu. 
Bad  Manners  se  svou  koncertní  show  objeli 
několikrát  celý  svět  a  to  včetně  účinkování 
u našich východních sousedů, na Slovensku.
  Konečně  letos  se  podařilo,  po  šestiletém 
lákání  a  přesvědčování,  přitáhnout  Bloodves-
sela  a  jeho  šílenou  partu  na  Mighty  Sounds. 
Tudíž  nezbývá  nic  jiného  než  naleštit  svoje 
martensky  a  nechat  se  unášet  excentrickou 
show,  občas  mrknout  na  Busterův  enormně 
dlouhý  jazyk  či  jeho  pozadí  a  do  toho  všeho 
si broukat nějakou z jejich zaručených hitovek. 
A hlavně nezapomeňte brát život podle hesla: 
„...it was a skinhead love affair“.

  Ale  pokud  by  se  našel  opravdu  někdo,  kdo 
tuhle kultovní kapelu nezná, tak pro něj něco 
málo z historie. V roce 1976 se, stejně jako kul-
tovní Madness, v severním Londýně dala dohro-
mady tahle školní parta okolo Bustera (vlastním 
jménem Douglas Trendel) a společně s dalšími 
kapelami  jako  The Specials,  The Selecter,  The 
Beat či The Bodysnatchers odstartovali novou 
hudební  mánii  na  britských  ostrovech.  Ano, 
tušíte správně, byl to onen 2 Tone.
  Během  několika  následujících  let  se  Bad 
Manners proslavili a stali se známějšími i mimo 
svůj rodný Londýn. Od roku 1980 se také začali 
objevovat  v  různých  televizních  vysíláních. 
Svůj  nesporný  podíl  na  takové  oblibě  kapely 
měl  jistě  jejich  frontman Buster.  Svou  image, 
typickou  pro  skinheads,  korpulentní  postavou 
a extrémně dlouhým jazykem, který se nestyděl 
během vystoupení  i několikrát ukázat, se stal 
záhy  miláčkem  tehdejší  mládeže.  Zejména 
jeho  bláznivé  chování  při  vystoupeních,  kdy 

v  jedné  televizní  soutěži  kapel  převlečený  za 
britského  krále  Jindřícha  VIII.  zpíval  nafuko-
vací panně píseň „Loraine“ či si lil převlečený 
za  kankánovou  tanečnici  obsah  plechovky 
s  fazolemi  na  hlavu,  mělo  za  následek  zákaz 
od britské televize BBC. Doživotní zákaz dostal 
Bloodvessel i od italské televize poté, co uká-
zal kamerám a přítomným divákům holý zadek 
v  okamžiku,  kdy  se  doslechl,  že  se  na  pořad 
dívá i sám papež. Těmito i mnoha dalšími es-
kapádami  Bad  Manners  dělají  jen  a  jen  čest 
svému jménu.
  V  roce  1987  po  vydání  5  desek,  15  singlů 
a několikerém obkroužení světa se svou tour se 
kapela rozhodla pro ukončení činnosti. Poté se 
Bloodvessel pokusil dát kapelu opět dohromady 
a v roce 1989 natočili svou poslední desku „Re-
turn of the Ugly“ pro Blue Beat Records, které 
poté ukončilo  svou činnost. Až do  roku 1992 
tak jezdila kapela pouze po koncertech a desky 
nevydávala.  To  se  změnilo  jejich  příchodem 
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Vlna ska se znovu zvedáVlna ska se znovu zvedá

 Dr. ring Ding stál koncem 80. let na počátku popularity ska v Německu. Dnes se věnuje 
mnoha hudebním žánrům – od ska přes reggae k dancehallu, ale baví ho třeba i swing. 
V České republice vystupoval několikrát, z toho dvakrát na mighty sounds a v roce 2013 
to bude potřetí! V Praze zahrál v březnu v Lucerna music Baru s formací ska-Vaganza 
a představil nové album Piping Hot.

Jak se ti do Prahy cestovalo? 
  Celkem  dobře,  kromě  posledních  čtyřiceti 
metrů,  protože  jsme  chtěli  zaparkovat,  ale 
nešlo  to,  tak  jsme  popojeli  dál  a  stopla  nás 
policie. Dostali  jsme pokutu, protože  jsme se 
octli v pěší zóně… cedule tam sice byla, jenže 
jenom v češtině. No, musel jsem zaplatit dvě 
stě korun, takový malý poplatek na uvítanou.
i tak vítej. Ale pojďme raději k hudbě. 
Jak je na tom podle tebe dnešní ska scé-
na? Jsme někde mezi čtvrtou vlnou a…
… a pátou. Mám pocit, že se to znovu začíná 
zvedat. Posledních pár let bylo trochu slabších, 
ale teď se v Německu objevilo pár promotérů, 
kteří jsou fanoušky ska a snaží se něco pro žánr 
udělat. Organizují v různých částech Německa 
festivaly. Kdysi měl dobré jméno Potsdam Ska 
Festival, jenom během posledních zhruba de-
seti  let  se  na  něj  už  moc  nechodilo.  Teď  je 
určitě  dobrý  This  Is  Ska  Festival  v  Rosslau. 
Vznikl také nový festival v Dortmundu: Ruhr-

pott Ska Explosion. A  taky Dynamite Ska 
Festival  v  Lipsku,  který  má  vždycky 

velice  dobrý  program.  V  reggae  je 
zásadní  Reggae  Jam  v  Bersen-

brücku,  což  je  takový  „největší 
malý“ festival. Atmosféra je tam 
jakoby rodinná, v line-upu jsou 
sice  velká  jména,  ale  nemáš 
pocit, že to dělají jenom pro 
peníze.  Zkrátka  řekl  bych, 
že ska scéna znovu roste. 
Na koncerty chodí  starší 
chlápci,  které  jsem 
znal, když jsem začínal 
hrát  ve  ska  kapele  a 
bylo mi sedmnáct, a 
vídám  taky  mladé 
lidi,  což  je  do-
bré  znamení. 
Na  festivaly 

jezdí  kvalitní  kapely  ze  Spojených  států,  ze 
Španělska, zvláště z Katalánska, a z Itálie. Mám 
dojem, že vlna se znovu zvedá. Přinejmenším 
v Německu.
A myslíš, že se to týká víc hudby nebo 
subkultury? Je pro tebe subkulturní 
stránka věci důležitá?
Na to těžko můžu odpovědět, protože já jsem 
si  jako  součást  subkultury  nikdy  nepřipadal. 
Samozřejmě  jsem  k  ní  vždycky  patřil  –  nebo 
tedy  patřím  –  dělám  vlastně  soundtrack  pro 
subkulturu – ale nikdy jsem se nepovažoval ani 
za rude boye, ani za skinheada nebo za cokoli 
jiného. Já jsem hlavně hudební fanoušek, mi-
lovník muziky. A to různých žánrů, samozřejmě 
taky  ska.  Na  koncerty  jsem  chodil  vždycky 
proto, abych si užil hudbu, ne abych podpořil 
svůj subkulturní životní styl. Hodně lidí to má 
naopak,  takže po pár  letech  svůj  styl  změní, 
a  s  ním  i  muziku.  Já  když  objevím  v  hudbě 
něco nového, tak si to naopak přidám mezi své 
oblíbené  záležitosti.  Neposlouchám  to  místo 
něčeho  jiného, poslouchám obojí. Myslím, že 
v Anglii je to jiné, jde jim víc o hudbu. I když 
patří třeba k rude boy scéně, hudba tam hraje 
větší roli než v jiných částech Evropy.
Je zajímavé vidět, jak se subkulturní 
hudba může stát mainstreamovou. Pro 
někoho má to subkulturní vymezení 
striktní, skoro politický význam…
  Ano,  lidi  nesnášejí,  když  jejich  hudba, 
která podle nich patří jejich subkultuře, začne 
být  populárnější.  Mají  pocit,  že  jim  ji  main-
stream  krade.  Vím,  jak  si  připadají.  Když  mi 
bylo  přibližně  patnáct,  objevil  jsem  sám  pro 
sebe  soul  z  šedesátých  let,  byl  jsem  ve  své 
třídě  jediný,  kdo  o  něm  věděl.  Připadal  jsem 
si velice, hm, důležitý. A pak začali dávat film 
The Commitments, kde tu hudbu hráli. Zdálo se 
mi vynikající, že vytáhli ty staré soulové pecky, 
ale  o  dva  měsíce  později  už  každý  viděl  ten 
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film, každý znal ty písničky, a já si říkal něco 
jako: „Co se děje, jako? Tohle je moje hudba! Já 
nechci, abyste ji znali!“ Takže vím, jaké to je. 
myslíš si, že u reggae a ska existuje nějak 
riziko komerčního zneužití? 
Já se na to dívám tak, že především to vždycky 
byla populární muzika. Ska vzniklo, aby se na 
něj  tancovalo.  Stejně  tak  reggae  hity,  které 
přicházely z Jamajky, ale rodily se taky v An-
glii,  na  labelu  Trojan  Records  a  na  dalších, 
všechny  ty  krásné  desky  s  reggae  kapelou  a 
smyčcovým  orchestrem,  byly  prostě  pop  mu-
sic. Desmond Dekker,  The  Israelites… pak  se 
to z Anglie dostalo do zbytku Evropy jako něco 
zvláštního, ale pro ně to byl pop. I dneska je 
to populární hudba, Gentleman a další bodují v 
žebříčcích populární hudby. Nemyslím si ale, že 
by tuhle muziku ohrožoval mainstream. Navíc 
máš kapely, které hrají ska a reggae, a přitom 
se k němu nepřiznávají. Slyšíš pop, pak si na-
jednou uvědomíš, jasně, mají tam ska beat. To, 
co  dělali Madness,  byla  přece  taky  populární 
hudba. Lidi ji milujou, protože je dobrá. A já 
jsem rád, že jsou populární, protože si to podle 
mě zaslouží.
Ty sám máš radši ska nebo reggae? 
Kdyby ses na tohle zeptal Jamajčana, řekne ti: 
„Všechno  je  to  reggae.“  Já  chci  hlavně  hrát 
hudbu,  s  dobrými  muzikanty.  S  chutí  dělám 
taky jinou muziku, nevystupuju pořád jako Dr. 
Ring  Ding.  Hraju  country,  blues,  francouzské 
šansony,  různé  věci,  a  užívám  si  je.  Opravdu 
si  nechci  vybírat  jeden  žánr,  mám  rád  roz-
manitost. Takže když někdy hraju příliš mnoho 
reggae,  schází  mi  ska  a  swing,  a  když  moc 
swinguju, chybí mi ska a reggae. 
Jsi zpěvák a trombónista – proč právě 
trombón? 
Naučil  jsem  se  na  něj  v  kostelním  decho-
vém  souboru,  pak  jsem  narazil  na  hudbu,  kde 
se  trombón  uplatní.  Viděl  jsem  ska  kapelu, 
a řekl si: „Bezva, tak sem se ten trombón hodí…“

Takže jsi sledoval jamajskou tradici, kdy 
dechaři přišli ze školních orchestrů…
Jo,  trombón  hrál  ve  ska  vždycky  význam-
nou  úlohu,  v  jazzu  taky.  Muzikanti  jako  Don 
Drummond prosadili trombón do ska a reggae. 
Měl  jsem  hodně  idolů,  ke  kterým  jsem  mohl 
vzhlížet, nechat se jimi inspirovat a ovlivnit. 
Ve  ska  kapelách  hráli  vždycky  dobří  trom-
bónisti, třeba ve Slackers.
spolupracoval jsi už s mnoha velkými 
jmény, bylo to někdy osobnější?
Já  jsem hlavně  rád,  že  jsem  je mohl poznat, 
protože  takhle  se  dostaneš  k  informacím 
z první ruky od těch, kteří tuhle hudbu zaklá-
dali. Byla nádhera, když jsem si mohl u snídaně 
pořádně  popovídat  s  Tommym  McCookem, 
který hrál na saxofon se Skatalites. Teď už je 
řadu let po smrti. Jsem šťastný, že jsem poznal 
lidi  jako  je  Ronald  Alphonso,  Laurel  Aitken, 
Judge  Dread  nebo  Derrick  Morgan.  Byl  jsem 
velký fanoušek Desmonda Dekkera a je mi líto, 
že zemřel, dost jsme si rozuměli. Jeho koncert 
byla první opravdová reggae ska show, kterou 
jsem u nás ve městě viděl. To mi bylo sedm-
náct a tehdy jsem se rozhodl, že od teďka budu 
fanouškem ska a reggae. Dekker byl také jed-
ním z největších jamajských zpěváků po tech-
nické  stránce.  A  koho  mám  obzvlášť  rád,  je 
Doreen Shaffer. Natočili jsme spolu pár duetů 
i celé album. Doreen je nádherná, pozitivní os-
obnost. Na mém novém albu se Ska-Vaganzou 
máme duet, remake pop songu z 80. let „Don’t 
Give Up“ Petera Gabriela a Kate Bush, hrajeme 
ho v rocksteady verzi. Slyšel jsem tu písničku 
snad stokrát, ale pokaždé, jakmile začne zpívat 
Doreen, mi běhá mráz po zádech. A něco ještě 
osobnějšího? Když jsme před patnácti nebo ko-
lika lety byli na šňůře, někdo z reggae rádia se 
zeptal: „Takže, Doreen, ty jsi za hvězdu, jenže 
Ring Ding je kapelník. Kdo tady teda šéfuje?“ 
A ona  řekla:  „Doktor  je kapelník, ale  já  jsem 
jeho starší sestra…“, to mě vzalo.
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MARTHA COOPER FILES

PARTNEŘI:HLAVNÍ PARTNER:

BU2R JE PROJEKT ZNAČKY BUDWEISER BUDVAR NA PODPORU MĚSTSKÉ KULTURY.

  Ojedinělá ukázka prací legendární americké fotografky Marthy Cooper (*1943), která se pro-
slavila  soustavným dokumentováním graffiti a hip hop subkultury v době  jejich vzniku,  tedy 
70. a 80. letech v NYC. Její fotografie nesou nesmrtelné poselství začátků streetartu a odrostla 
na nich nejedna generace. Ač je to vzhledem k jejímu věku neuvěřitelné, Martha ve své práci 
neustále s nadšením pokračuje a nyní připravuje další dvě publikace – první se věnuje graffiti 
a street artu v Baltimoru, druhá graffiti boomu v JAR, kde se sama nyní často vyskytuje. Výsta-
va představí výběr z jejích prací, kterou bude sama v rámci doprovodných programů provázet 
a o níž bude v rámci připravované debaty s projekcí hovořit. Výstava Martha Cooper Files vznikla 
v rámci městských projektů BU2R, za jehož podpory proběhla i loňská výstava evropských wri-
terek Girl Power Forever.
  Zveme na doprovodný program výstavy Martha Cooper Files v Trafačce, kde uvidíte fotografie 
legendární fotografky, která zachytila začátky hiphopové scény, graffiti a hudby v ulicích New 
Yorku v 70. a 80. letech. Čeká vás 2. května od 7 projekce dokumentu Jona Reisse BOMB IT! 
(2006)  a  15.  května  komentovaná  prohlídka  s  writerkou  a  spolukurátorkou  Sany  a  Blankou 
Čermákovou.5

Martha Cooper Files 
kultovní fotografka vystavuje v Praze



Konec ska-punku v Čechách?Konec ska-punku v Čechách?
 Ve chvíli, kdy se určitej živočišnej druh ocitne na pokraji vyhynutí, ochránci začnou 
bít na poplach, světový organizace mobilizujou svoje duhový flotily a zoologický zahrady 
nás prostřednictvím médií zahlcujou dost eklhaftózníma záběrama z výběhů a voliér, na 
kterejch havěť různýho počtu končetin a jmen přivádí na svět svoje oslizlý, slepý ratolesti 
neschopný udržet se na nohou. 
  Ač se nám to nemusí líbit, v dost podobný 
situaci  se  v  posledních  letech  ocitnul  i  ska-
punk,  zejména  pak  v  naší  zeměpisný  šířce. 
Všechno  nasvědčovalo  tomu,  že  starý  časy 
jsou  pryč  a  nenajde  se  ani  nikdo,  kdo  by  za 
ně  uronil  slzu.  Žádný  bití  na  poplach  a  je- 
diný duhový flotily, který se nám tu proháněj, 
reprezentujou docela jinou zájmovou skupinu. 
Teď se ale na scéně objevil  jeden sice trochu 
oslizlej, ale rozhodně ne slepej fracek…a sakra 
kolem sebe kope! Nemá ho na svědomí nikdo 
jinej než pražská ska-punková svoloč Jet8. Od 
doby,  kdy  spatřila  světlo  světa  jejich  první 
deska „Think First“ uplynuly právě čtyři  roky, 
a  teď  se  Jet8  hlásej  s  nejnovějším  počinem 
v  podobě  EP  „Bear  in  Mind“,  který  pokřtili 
na čarodky v Crossu. Cestou na  focení proma 
k nový nahrávce  jsem je narval  sérem pravdy 
v podobě několika lahví zelený, a voilá…

  Tenhle  rozhovor  byl  zvláštní  hned  ze  dvou 
důvodů. Zaprvý, vzhledem k mýmu dlouholetýmu 
působení v týhle kapele to bylo trochu jako mlu-
vit do zrcadla, ve kterým sice nevidíte svůj odraz, 
ale  ten  smrad  všude  kolem  je  nezaměnitelnej. 
Zadruhý,  kytaristovi  Kubovi  jsme  nakecali,  že 
fotit  se  bude  na  nudistickým  kluzišti,  čemuž 
chudák bez výhrady uvěřil, takže si kromě basy 
Bráníků přines ještě olejíček a brusle.

Tak jo. Vy jste byli snad jediná pražská ka-
pela, která dlouhý léta vzdorovala trendu 
neustálýho střídaní členů. Přesto u vás od 
vydání poslední desky došlo k dost zásad-
nímu personálnímu rošambu…
Kuba (šněruje kanadu): To je život. Fungujeme 
na  přátelský  bázi,  ale  stejně  jako  s  někým 
vyrosteš  a  jezdíš  s  ním  jako  dítě  na  svým 
prvním BMX,  tak najednou  tě čeká další  fáze 

života a ať chceš nebo nechceš, tak určitý lidi 
ze života zmizí. Potkáš je občas na ulici a furt 
to mezi váma funguje. Jdete do baru, tam je to 
sakra sentimentální, ale to malý kolo už spolu 
nikdy nevytáhnete. A tak je to i u nás. Někdo 
na tom našem teréňáku chvíli jezdit nemohl a 
pak si řekl, že je na něj už velkej, no a další 
radši začal jezdit na imaginární motorce. Život 
je život. 
Omar (ten černej vzadu): Já bych snad jenom 
dodal, že někteří z nás byli občas tak vožralí, 
že to kolo ani nemohli najít… Každopádně je 
fakt, že z původní devítičlenný sestavy už jsme 
jen tři...
Tomáš (Marný): První nám krapet zfotrovatěl, 
druhej  si  našel  jinou  ženu  a  ten  poslední  se 
chystá  na  cestu  kolem  světa…  přirozenej 
vývoj.  PS:  Takže  uháníme  toho,  co  nechodí 
už  jen do  lidušky a umí s  tím velkým zlatým 
zahnutým…
Ne že by Jet8 někdy byli typicky ska-
punkovou kapelou, ale s poslechem každý 
další nahrávky se nedá ubránit dojmu, že 
se tomuhle žánru čím dál víc vzdalujete 
a brousíte do podstatně tvrdších stylů. 
Zkuste vedle sebe postavit obě desky 

a nový EP „Bear in mind“, a ke každýmu říct 
pár vět…
Omar: Tak určitě…
Kuba (sundavá kalhoty, bruslí proříznul sedad-
lo  před  sebou): No,  když  se  podíváme  kolem 
sebe, tak všichni spíš měknou. No a my? Spíš 
naopak.  To  asi  všichni  brzy  uvidí.  „Bear  in 
Mind“ je přímější, rychlejší. Očekáváme nomi-
naci v kategorii hard and heavy. Ale stále jsme 
to my. 
Tomáš:  Ještě  jsme  tam  na  mixu  přidali  víc 
basy, aby to pořádně dávalo, že jo. Krleš má na 
nový desce  lví  podíl,  dokonce nás donutil  se 
kamarádit s tím… metronomsexuálem.
Hele, vy bando metronomsexuálů, říká se 
o vás, že se umíte dost rozparádit, a navíc 
vládnete dost specifickým smyslem pro 
humor. To ne každej vydejchá a už vám to 
přineslo i nejednu potíž. Tak což o to, men-
talitu našinců známe, zajímalo by mě ale, 
jak na tohle reagujou v zahraničí, kam dost 
často vyrážíte. Existuje místo, kam už se 
„nikdy nepodíváte“? Veselý historky z cest 
jsou samozřejmě vítaný.
Kuba  (zouvá  brusle  a  konečně  sundává  kal-
hoty): Hele vole! To byla často i tvoje zásluha. 

Štěpán Kouba
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To  je  záludná  otázka.  Hledat  perličku  je  asi 
tak  stejný,  jako hledat perlu na perlorodkový 
farmě. Ono nejde o  jednotliviny,  ale o  celek. 
Ale pokusím se o výčet:  zdemolovaná branka 
v Londýně, oplácaný péra o ksicht (máme o tom 
song swaffle), uvítání promotérem na základě 
předchozí skutečnosti, ať nerýsujem trojúhel-
níky na stolech atd. Občas ty lidi nechápu, že 
si sjedeš schody na sáních a někomu to vadí. 
Divný!
martin (Vzpurný): Jojo, některý hostely dosta-
ly taky co proto. Dokonce jsme si svého času 
vedli seznam měst, kam už prostě nemůžem.
Tomáš: Já si vybavuju, že jsme jeden čas s se-
bou tahali šablonu na ten v Čechách profláklý 
kosočtvercový  útvar  v  nadživotní  velikosti, 
který jsme zlatou barvou otiskovali na lokální 
zdi  v  každém  navštíveném  městě  –  „golden 
pussy  strikes  back“.  Počítám,  že  záznamy 
z bezpečnostních kamer jsou už přetočený, ale 
nechci domýšlet, co by se stalo, kdyby na to 
někdo přišel. 
Při letmým pohledu na showlist Jet8 nad-
cházející sezóny jaro/léto zjišťuju, že v něm 
s přehledem převládaj zahraniční akce. mám 
to chápat tak, že v tuzemácku už jste „per-
sona non grata“?
martin:  Těžko  říct, hrát pravidelně venku byl 
náš velkej sen, za kterým jsme si šli. Ten poměr 
je  teď  trošku  nevyrovnanej,  ale  vzhledem 
k začátku festivalový sezony se to určitě zase 
brzy změní. 
Kuba  (přiškrcenej  vlastníma  jégrovkama  – 
ano,  čtete  dobře,  jégrovkama):  Docela  často 
pořádáme koncerty bandám z ciziny a  ty pak 
dohodí nějaký kontakty. Teď zrovna je období, 
kdy se nám dost začali ozývat různý lidi zejmé-
na z Německa, nějak se to zlomilo. Hráli jsme 
na různejch místech od Budapešti po Bristol. 
V momentě, kdy čtete tyhle řádky, jsme se asi 
zrovna vrátili z našeho druhýho UK tour. Tohle 
vejletění nás na hraní baví asi nejvíc.
Tomáš: Možná je to tím, že v rámci Schengenu 
nepotřebujete nikam víza, a tak nám to nikdo 
nemůže zakázat. 

Takže jste projeli velkej kus Evropy. Tím pá-
dem se nemůžu nezeptat: jak byste popsali 
ska-punkovou scénu u nás ve srovnání se 
zeměmi, který jste navštívili?
Kuba  (uprostřed  performance  s  olejíčkem 
a  špičatým  kloboukem):  No  asi  tak,  že  tam 
třeba  nějaká  scéna  je….  Ale  spíš  si  jedou 
ska-core,  respektive  teda alespoň v  tý  scéně, 
kterou jsme poznali. Rozhodně by se dalo říct, 
že je tam tenhle typ hudby mnohem víc spo-
jenej  s  určitou  životní  filozofií  a  postojema. 
To,  že  máš  vedle  slova  „ska“  slovo  „punk“, 
neznamená,  že  to  tam  je,  protože neumíš  to 
ska  pořádně  zahrát.  Nicméně  i  u  nás  v  po- 
slední době vznikaj dobrý formace, který by se 
daly do týhle škatulky zařadit. Třeba nový EP 
„Outlaws“ od Prsťáků (The 5 Finger Discounts 
– pozn. red.) nás dost baví.
martin:  Je  to  paradox,  v  Anglii  jsou  mraky 
výbornejch ska-punk/ska-core kapel, který by 
u  nás  byly  top,  ale  tam  jsou  rádi,  že  si  za-
hrajou za teplej hovězí puding. Pro pár kámošů 
někde v pubu bez zvukaře. Když pak přijedou 
sem, nestačí se divit. U nás máš většinou do-
brý technický zázemí, lidi na koncerty celkem 
choděj, na cesťák taky dostaneš… ale s kvali-
tou  ska-punk/ska-core  kapel  už  je  to  tady 
všelijaký.
Tak vám hoši pěkně děkujem. Zbejvá ještě 
pár řádků na vzkazy maminkám…
Zdravíme všechny spřátelený kapely, který jsou 
horší než my. Například: Queens of Everything, 
Katapult, Prague Conspiracy, The 5 Finger Dis-
counts, Discoballs, The Unholy Píčus, Nutelika, 
AB/CD, Gangnails, Pipes and Pints, Worldhood, 
Sour  Bitch,  Rocket  Dogz,  Fruit/Flu  Fighters, 
Argema , Alice in Change, Až naprší a vyschne 
a tamty odvedle, co nevíme, jak se jmenujou.
(Kuba vyskakuje z dodávky nahej, s bruslema 
na nohou a kostkovanou kravatou na krku. Na 
dvorku Únětickýho pivovaru. Fail.)
Tip: Když budete dlouho a intenzivně otra-
vovat, třeba na facebookovým profilu, jsem 
přesvědčenej, že nakonec ukážou legendární 
video, který inspirovalo song swaffle.5



 Být potomkem slavných rodičů může být navzdory obecné představě (ne)pěkné stigma. 
sáhodlouhé stories by o tom mohlo nejspíše vyprávět každé z jedenácti dětí nadmíru 
plodné reggae ikony Boba marleyho, obzvláště pak pětilístek Ky-mani, stephen, Damian, 
Ziggy a Julian. A publikum mighty sounds bude mít v létě neopakovatelnou možnost za-
kusit vibes pravděpodobně nejoriginálnějšího z Bobových potomků, Ky-mani marlyeho.

  Ostatně, on už fakt, že jakýkoliv text o Ky-
Manim prostě nemůže  začít  ničím  jiným, než 
naťuknutím  celé  záležitosti  ohledně  rodin-
ných  pout  slavné  rodiny  Marleyů,  svědčí  o 
tom, že Bobovým potomkům samotným je tato 
skutečnost  předhazována,  kam  se  podívají. 
Samozřejmě ne vždy jim trnitou cestu džunglí 
hudebního  byznysu  usnadňuje.  Na  stranu 
druhou je pravda, že v hudební branži – a ke 
všemu na poli reggae – může příjmení Marley 
otvírat dveře a přinášet kýžené ovoce rychleji, 
než  by  člověk  čekal.  I  o  tom  by  příslušníci 
nejznámější  reggae  rodiny mohli  nepochybně 
hovořit dlouho do noci. O tom, že ale život Ky-
Maniho není příběhem koláčů, které přišly bez 
práce,  se  můžete  přesvědčit  na  následujících 
řádcích.
  Ky-Mani Marley se sice narodil na Jamajce, 
ale svůj poděděný talent k muzicírování začal 
objevovat  až  mnohem  později,  v  Miami  na 
slunné Floridě, kam se v útlém věku odstěhoval 
se svojí matkou, bývalou přítelkyní Boba a pro-
fesionální hráčkou ping-pongu Anitou Belnavis. 
Možná  i  pod  vlivem  matky  neměl  původně 
ani pomyšlení na to, že by se věnoval hudbě 
a  následoval  otce.  Naopak,  jeho  největším 
koníčkem byl sport, zejména americký i klasi-
cký fotbal a tyto aktivity mu přinášely dostatek 
vyžití a uspokojení. Nicméně geny o sobě daly 
vědět velmi brzy, zejména poté, co se Ky-Mani 
ujmul pozice trumpetisty v kapele, se kterou se 
dal dohromady na střední škole. Sám vyrůstal 
ve skromných poměrech, vychovaný ulicí s jas-
ným názorem na  to,  že  lidi  jsou  si  rovní,  že 
nikdo  není  ani  nad  ním  ani  pod  ním.  To  se 
později ukázalo jako dobrý základ pro následné 
působení na reggae scéně.
  Ky-Mani  se  ale  zpočátku  své  hudební 
kariéry věnoval výhradně rapu, jehož elementy 
jsou dodnes v jeho tvorbě dosti zřetelné. Zprvu 

zkoušel, jak mu sedne rapování a DJing, brzy 
na  to  se  dostal  ke  zpěvu,  ale  až  spolupráce 
s  legendárním  rapperem  Prasem  z  hip  hopo-
vých  Fugees  mu  dala  naplno  objevit  v  sobě 
dědictví  svého  otce,  ohromný  talent,  který 
začal  rozvíjet.  Ačkoliv  je  Ky-Maniho  hudební 
produkce postavená na základech reggae, on je 
umělcem, který se nenechává svazovat žádnými 
limity. Ky-Mani Marley je mistrný multižánrový 
hudebník, zpěvák, skladatel, textař i producent 
v jedné osobě a díky své všestrannosti do své 
tvorby zapracovává celou řadu dalších hudeb-
ních elementů, od hip hopu přes blues a jazz 
až například po grass rock.
  Debutoval  v  roce  1996  albem  „Like  Father 
Like  Son“,  ze  kterého  se  nejvíce  prosadily 
singly  Judge  Not,  Dear  Dad  a  Sensimelia. 
Díky  téhle  desce  a  povedených  singlům, 
z  nichž  zmíněný  Dear  Dad  se  propracoval  až 
na  vrchol  britské  reggae  hitparády,  se  Ky-
Mani  zapsal  do  povědomí  lidí  a  odborná 
veřejnost  se  o  něm  začala  vyjadřovat  jako 
o jednom z nejvýraznějších a nejoriginálnějších 
představitelů  nové  reggae  generace.  Násle-
dovala  čtyři  povedené  alba:  „The  Journey“ 
z  roku  2000,  ze  kterého  pochází  i  Warri-
ors,  jeden  z  nejzásadnějších  hitů  Ky-Maniho 
kariéry,  dále  pak  album  „Many  More  Roads“ 
(2001),  „Milestone“  (2004)  a  „Radio“  z 
roku  2007.  Poslední  studiový  počin,  skvělý 
singl New Heights z  roku 2012,  je předzvěstí 
chy-stané desky „Evolution Of A Revolution“, 
kterou Ky-Mani právě připravuje a v létě se s ní 
chystá vydat do světa.
  Návštěvníci devátého ročníku Mighty Sounds 
si budou moct poprvé v historii  festivalu vy-
chutnat  reggae  v  podání  jednoho  ze  členů 
početné  rodiny  Marleyů  a  kromě  autorských 
skladeb  Ky-Maniho  se  můžou  s  jistotou  těšit 
i na pár coververzí skladeb jeho otce Boba.

Fido
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Nomeansno jsou nejlepší kapela na světě. Tohle už jste někde párkrát četli, co? Jen ta 
kapela se jmenovala jinak, že? Na rozdíl od většiny pořadatelů, co tuhle ošoupanou frázi 
z první stránky slovníku superlativů vytahují, když už neví jak zachránit koncert smrdící 
průserem, to ale myslím vážně.

apod. dokazují, že NMN si ze svých šedin nic 
nedělají a naopak si už sami ze sebe utahují. 
Ovšem  nutno  dodat,  že  tenhle  koncert  už 
může být skutečně ten poslední. 
  Na NMN byl vždycky patrný mix nejrůznějších 
vlivů.  Už  od  prvních  nahrávek  na  začátku 
80.let bylo ale jasné, jak jsou karty rozdané. 
Dva  bráchové  ve  sklepě  svého  rodinného 
domku  s  basou,  bicí  soupravou  a  jazzovou 
průpravou  potkali  punk.  Prvních  cca  5  let 
hraní, kdy stihli vydat první singly a řadovou 
desku, absolvovali NMN jen jako duo, tj. ještě 
bez kytaristy, což dost výrazně poznamenalo 
způsob,  jakým  skládali.  Důraz  na  rytmiku  a 
baskytara  používaná  jako  sólový  nástroj  jim 
zůstaly i potom, co přibrali kytaristu Andyho 
Kerra,  kterého  v  90.  letech  vystřídal  Tom 
Holliston. Ostatně, oba s kytarou pracují dost 
nestandardně,  takže  zaběhnutý  vzorec  nijak 
nenarušili.  Posedlost  punk  rockem,  zejména 

The  Ramones,  kombinovaná  s  v  punkových 
kapelách nevídanou instrumentální zručností 
pak  u  bří  Wrightů  vykrystalizovala  ve  velmi 
výraznou směs. Dobře to ilustruje fakt, že za 
celou svoji kariéru nahráli NMN studiově všeho 
všudy 5 cover verzí, kde se mezi vypalovačky 
od D.O.A, Subhumans a The Ramones připletl 
i  Jimi  Hendrix  a  patnáctiminutový  opus 
Bitches Brew od Milese Davise. 
  Kolem koncertů NMN v Praze koluje interní 
vtípek. „Kde byste chtěli hrát?“ ptal se pro-
motér kapely. „Schválně jestli najdeš nějakej 
klub, kde  jsme  ještě nehráli.“ Na totéž  jsem 
se  ptal  promotéra  Roberta,  když  začátkem 
roku  přišel  s  tím,  že  NMN  budou  v  červnu 
v Praze. „Lucerna.“ Po 7 koncertech přestává 
být sranda najít vhodný klub, takže odpověď 
nepřekvapila.  „A  kdo  před  nima?“  „Vy?“ 
Málem jsem spadnul ze židle. „Ok, beru tě za 
slovo.“ Challenge accepted. 

  Nomeansno  jsou  pro  mne  něco  jako  The 
Beatles  pro  anglické  teenagery  v  šedesátých 
letech.  Jsem  posedlý  sběratel  desek  a  infor-
mací,  nadšenec,  který  sem  tam  neváhá  ces-
tovat stovky kilometrů za oblíbenou kapelou, 
a  vřeštící  fanynka  v  jednom.  Došel  jsem  tak 
daleko,  že  podle  první  desky,  kterou  jsem 
od  NMN  dostal  do  ruky  –  The  Worldhood 
of  the  World  (As  Such)  –  jsem  pojmenoval 
i vlastní kapelu. Objektivitu tudíž protentokrát 
ponechme stranou a nezapomínejme, že slovo 
fanoušek je odvozené od slova fanatik.
  Nomeansno  jsou  důstojný  předmět  ob-
sese.  Přece  jen  12  dlouhohrajících  desek, 
nespočet kratších nahrávek, 30 let aktivního 
koncertování po celém světě a několik velmi 

akčních vedlejších projektů, je už úctyhodné 
skóre. Když k tomu připočtete, že zakládající 
členové  Rob  a  John  jsou  bratři  a  staršímu 
z  nich  velmi  akutně  táhne  na  šedesátku,  je 
trochu  s  podivem,  že  se  6.  června  dočkáme 
dalšího  klubového  koncertu.  Věk  ale  není 
na  překážku.  Jasně,  kapely  stárnou,  a  po 
padesátce  už  je  to  trochu  jiný  rock’n’roll, 
než  když  je  vám dvacet,  ale NMN  absolutně 
splňují  předpoklad,  že  po  víc  jak  30  letech 
hraní  už  byste  to  měli  umět  tak  dobře,  že 
publikum trochu toho hopsání po pódiu oželí. 
Zkušenosti  jsou  tady  klíčové  slovo.  Trika 
se  sloganem  „Old  Is  The  New  Young“,  song 
Old z desetipalce „Tour EP 1“ z roku 2011, a 
desítky  dalších  fórků  na  deskách,  stránkách 

Kejmy
Starý Zákon

Nomeansno (CAN)

Trigger Effect (CAN)

Worldhood (CZ)

06. 06. 2013, Lucerna Music Bar, PRAHA
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představení La Putyky:
15. 05.  Up’End’Down 
16. 05.  Up’End’Down 
17. 05.  Up’End’Down 
21. 05.  Risk 
22. 05.  Risk 
23. 05.  Risk 
24. 05.  Risk 
27. 05.  Slapstick Sonata 
28. 05.  Slapstick Sonata 
(vše prostor La Fabrika)

Ahoj Šárko, začneme zlehka: Jak ses k La 
Putyce dostala a co tě u ní drží?
Byla  jsem vždy  velkým  fanouškem La Putyky. 
V  souboru  jsem znala pár  lidí.  Jeden z členů 
je  dokonce  mým  dlouholetým  kamarádem. 
Účastnila jsem se jimi pořádaného konkurzu… 
a jednoho dne mi zavolal Rosťa Novák a nabídl 
mi, jestli bych nechtěla vstoupit do zkoušení 
nově  připravovaného  projektu.  Vlastně  úplně 
nevím, proč právě já... snad na mě měli dobré 
reference. U La Putyky mě nic nedrží, naopak, 
od  momentu,  kdy  jsem  do  ní  vstoupila,  se 
držím já jí…
Jak těžké je pro tanečnici se začlenit do no-
vocirkusového souboru? Jaké vidíš rozdíly 
oproti svým jiným angažmá?
Žádný  začátek  není  snadný.  Pamatuji  se,  že 
jsem  si  dlouho  nedovedla  představit,  co  do 
toho projektu můžu vnést. Neznala jsem žádný 
návod k osvojování cirkusových disciplín. Na-
konec  se  stejně  vycházelo  z  věcí,  které  jsem 
dělala většinu svého života, akorát se přenesly 
někam  do  vzduchu.  U  tancování  jsem  byla 
zvyklá jít na jeviště s téměř absolutní jistotou, 
a  pokud  jsem  dané  věci  věřila,  každou  pre-
zentaci  jsem si maximálně užívala. U nového 
cirkusu  jsou  nevyhnutelné  riskantní  situace, 
ve  kterých  i  přesto,  že  se  na  ně  připravuju, 
nemám  pokaždé  stoprocentní  jistotu.  Nový 
cirkus pro mě obsahuje větší napětí a žádá si 
větší koncentraci.
Jak často trénuješ a v čem tvůj tréning 
spočívá?
Trénuji prakticky každý den a co, záleží na tom, 
co mě čeká. Pro udržování kondice a techniky 
potřebuju čas od času navštívit nějakou lekci 
současného  nebo  klasického  tance.  Pokud  se 
v  La  Putyce  zkouší  nové  představení,  jsou 
tréninky každodenní a dost intenzivní. Když se 
zrovna nic  nového nepřipravuje,  tak  si  týden 
před  představením  naplánujeme  tréninky,  při 
kterých  se  věnuji  zejména  závěsné  akrobacii 
a balancování na špičkách. Osvojení každé dis-
ciplíny si žádá svůj čas, a když už se povede 
nějakou dovednost získat, musíte  ji opakovat 
a tím udržovat a zdokonalovat.

s La Putykou hodně cestujete, dá se srovnat 
život muzikanta (náš) a život divadelníka 
(váš)?
Ano, myslím, že v mnohém se to dá přirovnat. 
Co  nevím,  je,  jak  intenzivně  a  dlouho  před 
koncertem  se  muzikanti  musí  připravovat… 
My  potřebujeme  alespoň  čtyři  hodiny  před 
začátkem každé show.
Účinkuješ hlavně v představení slapstick 
sonata, co bys nám o něm řekla? V čem je 
tohle představení jiné než ta ostatní a proč 
stojí za to ho vidět?
Slapstick Sonata je pro mě spojením komické 
frašky a poetična. Jednotlivé scénky mají svůj 
specifický  humor,  u  kterého  se  možná  nebu-
dete  popadat  za  břicho,  ale  pokud  přijmete 
jakousi  situační  trapnost,  pobavíte  se. 
Poetický  ráz  představení  dodává  nejen  kla-
sická hudba, ale hlavně propracovaná světelná 
stránka,  která  skvěle  dokresluje  atmosféru 
a  dělá  Slapstick  značně  vizuální.  Mimo  kla-
sické  hudby  v  představení  uslyšíte  také  na 
míru  vytvořenou  mixáž  finského  sound  de- 
signera  Tuomase Norvia,  která podtrhuje  jed-
notlivé  scény  a  dodává  dynamiku  celému 
představení. Slapstick Sonata se liší od ostat-
ních počinů Cirku La Putyka především v tom, 
že je nonverbální, že má pouze šest interpretů a 
že má jakousi kabaretní strukturu jednotlivých 
čísel, která jsou provázána v celek, ale nepo-
pisují jeden určitý příběh. Jednoznačně stojí za 
to jej vidět, protože mimo komických akcí Slap-
stick provází také pořádné napětí a adrenalin. 
A v neposlední řadě rovněž to, že ho jako první 
představení režíroval zahraniční režisér – Ma-
xim Komaro z Finska.
Co je punk?
Punk je v dnešní době spousta věcí… S La Pu-
tykou zažívám punk ve stylu zkoušení fyzických 
pekel  ve  vymrzlé  hale,  odehraní  představení 
se  zlomeným  prstem  na  ruce  či  po  infuzi  na 
uvolnění svalů, když se nemůžete kvůli bolesti 
zad ani postavit ze sedu. Někdy si říkám, že je 
punk, když jenom po vydařeném večírku vylezu 
do šesti metrů, navazuju šály a tím mi začíná 
den.

Vojta Holub

 Uskupení La Putyka je v Čechách určující 
silou na poli tzv. novýho cirkusu, svěžího 
uměleckýho žánru, kterej je založenej 
na kombinaci různejch vyjadřovacích 
prostředků divadla a cirkusu. Z mno-
hejch divadelních žánrů si bere důraz 
na vykreslení charakterů postav a nara-
ci jakožto nejdůležitějších stavebních 
prvků; stejně tak velkej důraz se ale klade 
i na tradiční cirkusový techniky, pomocí 
nichž představení žánru novýho cirkusu 
svoje příběhy vypráví. Na novocirkusovým 
představení se tak člověk dočká neuvěřitelný 
akrobacie na hranici lidskejch možností, 
žonglování, házení nožů na živý terče, 
spousty hrazd a dalších věcí, který by čekal 
spíš v klasickým cirkusu než při návštěvě 
tohohle divadla. stejně důležitou roli jako 
výkony herců, akrobatů a tanečníků hrajou 

ale stylizovaný kostýmy, fantaskní prostředí 
a hudební kulisa, která je daleko důležitější, 
než že by jen dotvářela náladu. Podmanivá 
atmosféra hravosti a imaginace, kterou 
v často groteskních situacích na pódiu novej 
cirkus vytváří, je dost rozdílnej zážitek od 
čehokoliv, co jste v rámci jinejch divadel-
ních forem mohli vidět a zažít. Takže: Cirk 
La Putyka je v Čechách určující silou na 
poli tzv. novýho cirkusu a do horoucích 
pekel, možná i do stejnýho kotlíku jako 
Chada Kroegera z Nickelback, vyšle satan 
toho, kdo se občasnýmu kulturnímu zážitku 
právě v týhle formě vzpírá.
 A abychom čtenáře navnadili, nafotili 
kluci a holky od nás s klukama a holkama 
z La Putyky mighty Girl Šárku, která vévodí 
jak putyčímu představení slapstick sonata, 
tak následujícím čtyřem stranám zinu.

La Putyka: Nože, hrazdy a pot 
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  Celosvětovej boom online prodeje a streamování hudby před nějakou dobou vtrhl i k nám. Po 
zahraničních onlajnovejch hudebních knihovnách iTunes a Deezer následoval českej Supraphon-
line, kde ale krom národní popiny, klasický hudby a mluvenýho slova nic moc nenajdete. Před 
rokem a půl ale vystrčil růžky MusicJet (taková tuzemská verze zmiňovanýho Deezeru). Smůlička, 
začátky byly trošku nešťastný a menší bota ve formě aplikace, kterou jste si museli před samot-
ným  posloucháním  hudby  stáhnout  a  nainstalovat,  zbytečně  odradila  spoustu  lidí.  Chlapci 
z MusicJetu se ale rozhodli pro zásadní změny a redakci Mighty Feezinu jako první ukázali, jaký 
novinky pro nás tahle platforma v půlce května chystá. Novou verzi jsme si pořádně proklikali 
a pár věcí nás opravdu zaujalo. Vezměme to pěkně popořadě.
  První změna – už žádná aplikace, yes! Problém s timhle prográmkem, kterej prudil a pořádně 
odrazoval od používání „starýho“ MusicJetu, se vyřeší klasickým streamingem a přístup do Mu-
sicJetu tak bude přímo z internetovýho prohlížeče. Tím se řeší i nevýhoda pro ty, který si v práci 
nebo ve škole do kompu zkrátka nic instalovat nemůžou. A hlavně – je to jednoduchý a rychlý.
  Zadruhý tu máme možnost koupě písniček – z MusicJetu se stane něco jako kombinace už 
zmíněnýho Deezeru (kterej nabízí jen streaming) a i-Tunes (kde naopak máte jen pár vteřin po-
slechu, ale zato můžete muziku nakupovat). U některejch profláklejch kapel se bude uplatňovat 
klasický pravidlo, tedy ukázka 90 sekund a pak nutnost koupě, ale co nás zajímá víc, je další, 
mnohem zásadnější změna.
  No  a  tedy  do  třetice  –  posledním  upgradem  je  velká  otevřenost  MusicJetu  vůči  kapelám, 
který nejdou ve stopách králě českýho šoubyznysu Michala Davida nebo dešťovejch obchodníků 
Kryštof.  Řeč  je  samozřejmě  o  český  a  slovenský  alternativní  scéně.  Díky  tomu  máte  už  teď 
možnost poslechnout si na MusicJetu celou  řadu domácích kapel z žánrů  jako punk, ska, HC 
nebo třeba rockabilly, jejichž počet v databázi den za dnem roste. Svoje oblíbence budete moct 
podpořit koupí MP3ky nebo celýho alba za pár kaček. Velkou výhodou ale  je,  že vás nebude 
omezovat žádná „devadesátisekundovka“ při poslechu.
  No a taková poslední vychytávka na okraje je, že díky možnosti rádia si můžete prostě za-
kliknout styl hudby, na kterej máte zrovna náladu, a MusicJet vám sám namíchá playlist. Kromě 
toho, že  je to pohodlný, objevíte díky rádiu spoustu novejch kapel. A to bychom nebyli my, 
abysme nepřiložili ruku k dílu, takže v blízký budoucnosti si budete moct pustit i speciální play-
list Mighty Sounds! Ideální volba pro toho, kdo ještě nezačal naposlouchávat to, co ho tenhle 
rok na Čápáku čeká.
  Jo  a mimochodem, MusicJet  vybízí  všechny  kapely,  který  by  se  označily  za  „alternativní“ 
a mají album, který by chtěly zařadit do databáze, aby se ozvaly na: werner@musicjet.cz.

musicJet: Konečně hudební platforma 
pro nemainstreamový kapely v Česku!
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Kdo patří mezi fanoušky rychlejšího tempa a přemejšlí i nad jinejma věcma, než je počasí, 
nákupní centra a alkoholismus ivety Bartošové, ten by si mohl, ba dokonce měl povšimnout 
drobných nenápadných potetovaných pánů z Německa. mighty sounds letos představí opět 
něco novýho a mezi uřvaný kapely vedoucí zájezdu zařadil i Crushing Caspars.

Agnostic  Front,  Suicidal  Tendencies,  Gorilla 
Biscuits  a  zcela  jistě  Sick  Of  It  All.  Pojmen-
ování „Baltic Sea hardcore“, muzika na rozjezd 
mejdanu, se časem stalo značkou pro produkci 
západoněmeckýho pobřeží. 
  Přidám  trošku  znavujících  oficiálních 
informací.  Kapela  se  zrodila  v  roce  1992 
v  již  zmíněném městě u pobřeží Baltu.  První 
pětitrackový  album  „Crushing  Caspars“  vydali 
pod  hlavičkou  Black  Mark  Production  v  roce 
1996, následovalo o song delší DIY CD jménem 
„Provocation“ (1998). O dva roky později, opět 
DIY, vychází další regulérní CD „Full Flavour“. 
Po split CD s kapelou COR „Baltic Sea for Life“ 
se  stali  součástí  velký  německý  bookingový 
agentury MAD Tourbooking, což byl velikej skok 
a z víkendovejch vystoupení se rozjely živáky 
většího kalibru. Mimochodem, první  tour dali 

Caspars s brazilskou legendou Ratos De Porao! 
Následovaly  tour  s  kapelama  zvučných  jmen 
(SOIA, Agnostic Front, Murphy’s Law, Madball, 
Ignite  a  další)  a  vystoupení  na  legendárních 
festivalech jako With Full Force a Persistence 
Tour. Další album „The Fire Still Burns“ už vyšlo 
pod  holandským  labelem  GSR  a  s  posledním 
kouskem „Back to the Roots... Nevertheless Up 
to Date“ (2010) se spustilo neutuchající kon-
certování čítající v současnosti více než 1000 
představení na podiích po celý Evropě.
  Takže  byste  to  rozhodně  neměli  prosrat 
a stavit se alespoň na chvíli na jejich letošním 
vystoupení na Mighty Sounds. Rozhodně neb-
udete  litovat  a  pochopíte,  co  za  krev  koluje 
v žilách těmhle pánům středního věku. A slovy 
kapely:  „We  love  to  entertain  you!  So  come 
and join us!“

  Minulej  rok  se  hudební  těleso  ze 
severoněmeckýho Rostocku ukázalo na jednom 
nejmenovaným jihočeským festivalu (Dead End, 
pro  netušící,  která  bije)  a  jejich  společnost 
v  backstage  byla  téměř  vysvobozením  z  okol-
ního světa a počínající zombieparty. Naše pivní 
diskuze o životě,  lásce k alkoholu, mejdanům, 
ženskejm, muzice a přátelství dostala dokonce 
přednost před notně opilou a značně vilnou fan-
ynkou. Obdržela jsem, aniž bych se prosila, CD 
s tím, že jejich muzika je pro lidi a zábavu, ne 
pro prachy. Nebudu  lhát, když přiznám osobní 
náklonost k lidem tohodle chemického složení. 
  Ačkoli je jejich projev značně ovlivněn hard-

corem,  nečekejte  přísný  diktátory  životních 
symbolů  a  mouder  zmíněnýho  hudebního 
žánru. Nejsou to kazatelé, i když poselství se 
tam nepochybně najít dá. Jaký jsou to lidi a co 
je  nastavilo  nejen  v  tvorbě,  lze  vydedukovat 
ze skvělýho mixu hardcore, punkrocku a met-
alu, kterej  se  tam taky občas mihne. Vlastně 
je  to  až  na  pár  kousku  takovej  hodně  tvrdej 
rock’n’roll. A navíc moc pěkně provedenej, do 
vystoupení dávají  skutečně  všechno a  i něco 
navíc.  Vlastní  „druh“  hardcoru,  kterej  je  víc 
zpěvnej  a  definitivně  zábavnej  (a  oni  sami 
tvrdí,  že  ironickej),  je  rozhodně postaven na 
základech  jejich  favoritů,  jimiž  jsou  např. 

CRUSHING CASPARS: Kluci od BaltuCRUSHING CASPARS: Kluci od Baltu
Zelí
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GrEY’s ANATOmY – CHirUrGOVé
(TV seriál), Drama, USA, 2005

miCKEY rOUrKE
herec

KArEL PLÍHAL
kytarista, zpěvák, skladatel, textař

AmEriCKý rOmANTiCKý KOmEDiE

Grey’s Anatomy – Chirurgové
 Jelikož už jede devátá série tohohle seriálu, tak si za Satana už nevzpomenu, kde jsem na 
něj narazil. Jediný, co vím, že mě s matkou mého syna chytl hned od prvního dílu a drží do 
teď. Seriálů z nemocničního prostředí jsem viděl po kokot, samozřejmě včetně dvou legend 
Nemocnice na kraji města s nepřekonatelným primářem Sovou a Chicago Hope. Chirurgové 
jsou  pro  mě  ovšem  něčím  výjimečný  a  opět  nedokážu  vymozkovat,  o  co  jde.  Občas  se 
u toho tlemim jak zjednanej, občas si pobrečim, občas si napětím řežu nehty motorovkou 
a  leckdy  hlasitým  potleskem  a  skandováním  ocením,  že  ten  a  ten  doktůrek  sklátil  tu 
nejhezčí stážistku na sesterně. A to ani nemluvím o famózním soundtracku. Je to prostě 
srdcovka jak blázen.

Mickey Rourke
 Tak tohohle týpka prostě buď úplně nesnášíte, nebo úplně milujete. Já patřím rozhodně do 
skupiny druhý. Když jsem jeho vydrogovanej ksicht viděl poprvý v dokumentárním seriálu 
Hollywoodští  specialisté  (starší  generace  bude  určitě  znát),  kde  proti  sobě měl  Tupaca 
Shakura, nebo ve filmu Bullet, tak jsem hned věděl, že mě tenhle boreček bude bavit. Jeho 
vůbec první film, co jsem s ním viděl, byl Homeboy a to bylo přesně to, co jsem očekával, 
že  bude  hrát.  Věčně  vožralýho,  vytroskovanýho  a  trochu  dementního  boxera.  Postupem 
času jsem zjistil, že mě Mickey baví v jakýkoliv roli a to i v úplně příšerných filmech. Mi-
mochodem, kdo neuzná, že jeho výkon ve Wrestleroj je na Oscara, tak je divnej jak hořká 
Studentská pečeť.

Co se týče členství v mighty teamu, tak mi ještě značně teče Budvárek po bradě. 

V kanceláři ani nemám stůl, veškerou práci dělám z rybářskej židličky, nosím ostatním 

svačiny, alkohol, luxuju, vytírám, meju nádobí a den co den mě někdo zavře do skříňky 

v šatně nebo mi spláchne hlavu v záchodě. Zkrátka každej zelenáč nějak takhle začíná… 

a nebo ne? To je jedno. i přesto všechno jsem byl osloven pro sepsání dalších my Guilty 

Pleasures. Nervózní jak pes proto usedám na svoji redakční sesličku a pokouším se to 

dát nějak do kupy. Jen kdyby po mě neustále ostatní neflusali z verzatilek zmuchlaný 

a oslintaný chuchvalce.

O N D Ř E J  T R Á V A 
T R Á V N Í Č E K

Americký romantický 
komedie
 Ano, ano. Mě prostě bavěj. Klasická záplet-
ka.  Na  začátku  se  potkaj  dva,  oťukávačka, 
první  randíčko,  druhý  randíčko  romantický 
jak  já  po  deseti  Kroužkách,  pak  láska  jak 
blázen a pak ve třech čtvrtinách filmu roz-
chod. V posledních pěti minutách filmu jede 
borec  na  skůtru  přes  celej  totálně  ucpanej 
New  York  s  kytkou  na  nosiči  za  borkou, 
která  si  to  valí  v  taxíku  na  letiště,  páč  ji 
neskutečně nasral tím, že ji sbalil jen kvůli 
sázce  se  svýma  vykutálenýma  kumpánama. 
Všechny jsou stejný, všechny dementní, ale 
já na to zkrátka čumim. Problém „holyvůdu“ 
v poslední době  je, že se tam každej snaží 
bejt  originální  a  tenhle  pro  mě  velmi  ob-
líbenej koncept se pomalu ale jistě vytrácí. 
Naštěstí můj archív stále obsahuje dostatek 
materiálu.

Karel Plíhal 
 Nebejt mýho tatíka, tak kdo ví, jak bych na 
tom byl s přístupem k muzice. Když mi bylo 
6 let, tak mě vzal do kina (ano, opravdu do 
kina)  na  dokument  o  Chucku  Berrym.  A  já 
se posral. A to totálně. Když mi otěcko vy-
sprchoval prdel a přebalil mě, tak mě pustil 
ke svý vinylový sbírce. A já se posral znova. 
Kromě  Chucka  Berryho,  Hendrixe,  Jerryho 
Lee  Lewise,  B.B.  Kinga,  Beatles  a  dalších 
jsem narazil i na pana Plíhala. V první třídě 
jsem  opravdu  jeho  textům  nerozuměl  ani 
zbla, ale prostě mě bavil a baví dodnes. Je 
to dle mýho naprostej génius a většinou si 
nenechám  utýct  žádnej  jeho  blízkookolní 
koncert. Však  se  jdi ohřát,  já  si  tady  ještě 
posedím a přijdu.5
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Přemysl Černík

Eddie Stoilow

  Pamatujete,  jak  tenkrát  Mirda  Kalousků 
řikal,  že  Věci  Veřejný  sou  slizký  a  odporný? 
No, ne že by byl Mirek zrovna Cary Grant, ale 
v  tomhle  případě  byla  jeho  volba  adjektiv 
vcelku trefná. Já bych si je s dovolenim pučil, 
protože  ač  žhavim  svůj  bong  jak  žhavim, 
výstižnější  charakteristika  seskupení,  co  si 
říká Eddie Stoilow, mě nenapadá. 
  Počínaje  absolutně  idiotským  názvem, 
kterej  prej  vymyslel  Bob  Klepl  (což  tedy 
vlastně  vše  vysvětluje)  a  sbírkou  medailí  z 
řiťolezectví konče, Eddie Stoilow jsou opravdu 
rovnou konkurencí  i Vítkovi Bártovi po tom, 
co zrovna vylez od holiče. Co se tvorby týhle 
party  Slávků  Bourů  týče,  zaujme  snad  jen 
jakým  způsobem –  a  hlavně  s  jakou  drzostí 
–  dokázali  zprznit  klasickou  hitovku  mistra 
světa v MDMA Briana Harveyho a East 17. 
  Skokan  roku  nebo  co,  ty  vole,  v  anketě 
Zlatej Slavík, kterou už maj léta pod palcem 
báby,  co  odebíraj  časopis  Květy  a  Rytmus 
Života. Tyhle kluci se prostě pyšněj titulama, 
který  by  jim  moch  i  Michael  Schumacher 
závidět. Kapela, co zrovna oslavila asi 35 let 
existence,  ale nikdo o ní  nikdy neslyšel  ani 
ji neviděl, dokud nezačala vymetat samý pe-
ckový akce jako Křest Bena Cristavaoveoeva, 
zábavný odpoledne typu Hod mobilem, popř. 
votvíračky nějakejch hypermarketů nebo be-
nefice na Artura Štaidla. 
  No,  borci,  co  uměj  polechtat  správný  lidi 
pod  koulema  přesně  na  tom  místě,  kde  má 
Marek  Vašut  problém.  Petra  Čecha  mam 

rád.  Rozhodně  ne  kvůli  Chelsea,  natožpak 
jeho  rudý minulosti,  ale  na  fotbalistu  je  to 
extrémně milej a sofistikovaně se vyjadřující 
kluk a jeho zápal pro muziku je vážně obdi-
vuhodnej.  Asi  měl  tu  smůlu,  že  google  měl 
zrovna  blbej  den  a  narazil  na  bandu,  která 
neváhala  svýho  regulérního bubeníka poslat 
venčit lachtany, aby si přihřála chlupatý řitě 
v zářnym světle chlápka, kterej je dost chytrej 
na  to,  aby  věděl,  že  Robben  kope  penalty 
vždycky  doprava.  Teď  mu  řikaj  tyhle  play-
boyové  středního  věku  familiárně  Čechíno 
a přiserou  se  s nim prostituovat,  kdykoli  to 
náročná příprava naší reprezentace pod bičem 
otrokáře Michala Bílka dovolí. 
  Nedávno sem viděl v bedně scénu, kde toho 
jednoho  českýho  Johnnyho  Deppa  natáhli 
do  limuzíny,  kde  mu  nějaká  blonďatá  pipka 
ukázala kozy, jak za dob největší slávy Aleše 
Brichty.  Jouda  pravděpodobně  nečet  He-
roinový deníky Nickyho Sixxe, takže nevytáh 
obří gumovou paži a jen čuměl, jakože je to 
celý  trapný. No boď by ne! Co by na  to  řek 
Bob  Klepl?  V  každym  případě  moderátorka 
neopomněla několikrát poznamenat, že tenh-
le novodobej mučedník českýho šoubyznysu, 
či  jak by  řek  Freddie Mercury  „sex machine, 
ready  to  reload“,  je  z  nějakýho  metafy- 
zickýho důvodů nezadán, takže by si všechny 
sekretářky a sekretáři měli pospíšit. 
  Prostě, když tohle člověk vidí, chce se mu 
blejt jak Ivánkovi a Milánkovi. A taky ukápne 
slza za Petra Muka. Ten měl aspoň stajl!     5
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 rozehřáté slunce po nekonečném čekání konečně a definitivně udělalo z letošní 
zimy minulost. radost tím udělalo nejen houmlesákům a vůbec nám všem. Příchod 
jara, zelenající se louky a pučící pupeny blahem nejvíce roztetelí jeden, v Čechách 
ne moc oblíbený, lidský druh – golfisty.

Partička golfu

  Golf  je  dost  zvláštní  sport,  který  se 
v mnoha ohledech liší od všech ostatních. 
Přesto,  nebo  spíš  právě  proto,  patří  ve 
světě ke zdaleka těm nejpopulárnějším. Ve 
všech  žebříčcích  patří  k  těm  s  nejvyšším 
počtem hráčů i nejsledovanějším v televizi 
a  to  i  přesto,  že  je  nesmírně náročný na 
prostor. Golf  je  svým způsobem  jako  sám 
život.  Dovede  si  najít  cestu  do  všech 
koutů světa, hrál se i na Měsíci. Nelze ho 
nikdy úplně vymýtit,  i  když mu okolnosti 
(hlavně politický režim) nejsou nakloněny. 
Když zrovna neštěpil atom, věnoval se mu 
i bývalý severokorejský vůdce Kim Čong-il, 
pro  nějž  byl  golf  po  jaderném  programu 
a whisky největším koníčkem.
  Těžko se žilo golfistům v komunistickém 
Československu.  Čím  byl  v  muzice  jazz, 
tím  byl  ve  sportu  golf  –  považovaný  za 
západní  buržoazní  manýr.  Vždyť  ho  měl 
rád i Masaryk! Kvůli golfu sice nevyhodili 
nikoho  z  práce,  nikdo  ani  nešel  sedět, 
ale  téměř  nebylo,  kde  hrát.  Hřiště  by 
spočítal  na  prstech  jedné  ruky  i  dlouho-
dobý  zaměstnanec  na  pile.  Těch  několik 
málo  areálů  živořilo  na  hranici  existence 
a neustále jim hrozilo rozorání a přeměna 
na zemědělskou půdu. Jen s velkou náma-
hou přežilo díky několika nadšencům slavné 
hřiště v Mariánských lázních, které založil 
a osobně přijel otevřít anglický král Eduard 
VII. v roce 1905. Hřiště v pražském Motole 
zase  chránila  mocná  lobby  zahraničních 

diplomatů,  kteří  si  svou  partičku  nedoká-
zali odpustit ani za železnou oponou.
  Pověst golfu se ale po pádu režimu ni-
jak zásadně nevylepšila a tenhle stav trvá 
vlastně  do  dneška.  Navzdory  tomu,  že 
počet hřišť  se už přiblížil  stovce a  regis-
trovaných  hráčů  je  kolem  50  tisíc,  nevy-
hrabal se u nás tento sport z krize identity, 
která  trvá  už  od  90.  let.  Golf  je  bohužel 
často právem považován za sport snobů a 
všelijakých  pochybných  podnikatelských 
rádobyelit.  Nápady,  jak  tunelovat  tu  či 
onu okresní nemocnici, se často rodily na 
greenech  a  odpalištích  v  hlavách  borců, 
jejichž golfový švih byl elegantní asi jako 
taneční  kreace  medvěda  brtníka.  Míčky 
tu bohužel  často dopadaly  a  dopadají  do 
pořádně  smradlavé  mafiánské  močůvky, 
kterou se stále nedaří smýt. Samotný golf 
za tyhle lidi ale nemůže. Vždycky zůstane 
sportem bez ohledu na ně. Rád vzpomínám 
na  jednoho  lysohlávkaře,  který  se dlouho 
na Vysočině potloukal kolem hřiště, než se 
dal  ze  zvědavosti  k  nám.  Houbičky  sbírá 
pořád,  ale  už  s  golfovou  holí  v  ruce.  Za-
tímco  sběr  a  konzumace  halucinogenních 
plodin pro něj byla zálibou, golf u něj vy-
volal závislost. A tenhle znáte? „Doktore, 
můj syn spolykal všechna týčka!“ telefonu-
je  vyděšený otec  ze hřiště.  „Nepanikařte, 
budu tam hned,“ uklidňuje ho  lékař.  „Ale 
co mám dělat, než se sem dostanete?“ ptá 
se otec. „Trénujte třeba patování.“

Petr Vlček



  Těch pravejch kytkofilů, kterejm teče LSD 
ze všech pórů těla a extaticky nahý tancu-
jou,  až  jim pleskaj péra a  kozy o břicha, 
aby člověk pohledal. Santana, El Chicano, 
Grateful Dead a Jefferson Airplane už jsou 
pasé.  Přece  jen  Jerry  Garcia  je  mrtvej  a 
Carlos  se  ještě  dává  dohromady  z  toho, 
jak  mu  Srí  Činmoj  zkoušel  prohrábnout 
řitní věnec. Jestli byli hipíci někdy aspoň 
trochu cool, tak převážně proto, že hodně 
fetovali  a mrdali  a  taky měli  rádi  Jimiho 
Hendrixe,  kterej  je  samozřejmě  super. 
Dnešní  generace  si  ale  bohužel  uchovala 
z  hipísáctví  jen  esenci  toho  všeho 
špatnýho, co tahle kultura kdy vyproduko-
vala. A že toho, kurva, nebylo málo. 
  Samozřejmě,  že  se  najde  pár 
oldschoolerů,  jako  například  legendární 
webmaster hippy.cz Vitex Dvořák. Vitex-
ovi jen velký respekta za to, že se zvládne 
tejden  nemejt,  pak  zmastit  dvě  baby 
odvarem z makovic a pořádně si na nich 
procvičit to prstokladný hipísácký gesto a 
spoustu jinejch triků. Tenhle maník je ale 
tak trochu poslední mohykán, kterej zuby 
nehty  drží  zbytky  duhový  vlajky,  kterou 
už ale z většiny přetáhla jiná subkultura, 

která naopak ráda vaří odvar z bukvic.
  Vůbec,  hipíci  jsou  v  poslední  době 
jednotný  jak  Španělsko  a  většina  z  nich 
buď  fůzovala  nebo  úplně  splynula  s  ji-
nou  lidskou  odrůdou.  Logicky,  filozofický 
fakulty maj pořád asi největší koncentraci 
hipíků a i když se občas stále podaří narazit 
na „klasika“, obecně najdem hipíky, resp. 
hipísácký elementy, začleněný a schovaný 
mezi  šermířema,  evangelickou  mládeží, 
trampama,  rastamanama,  etnologama 
a  dokonce  i  mezi  pařanama!  K  tomu  to 
ještě všechno dostatečně komplikuje fakt, 
že  se  většina  těchhle  subkultůr  nějakým 
způsobem překrejvá.
  Pokud  ale  provedeme  diachronickou 
analýzu,  jednoduše dojdeme k  závěru,  že 
hipíci do puntíku dodržujou evoluční prin-
cipy. Jejich nenápadná expanze a štěpení 
se na samostatný ale stále silný větve  je 
nádherným  příkladem  darwinistickejch 
mechanismů.  Nakonec  Vitex  zavelí  do 
zbraně,  zařinčej  kýble  se  savem  a  bati-
ková  armáda  vyzve na  zteč  oko Mordoru. 
A  nakonec  zatančej  nahý  Gangnam  Style 
a  uspořádaj  největší  grupáč,  kterej  kdy 
Kampa zažila.5

Seriál subkultury No. 07:
HIPÍCI Přemysl Černík



OBSCURE PROMOTION
www.obscure.cz | www.brutalassault.cz | www.shindy.cz

ne 19. 05.  Bring me The Horizon + support  Praha, Roxy

ne 19. 05.  GAmA BOmB, ArTiLLErY, TOrTUrE sqUAD, ExOrCiZPHOBiA  Praha, Nová Chmelnice

ne 19. 05.  AGALLOCH  Ostrava, Barrák

út  21. 05.  TODAY is THE DAY, KEN mODE, ANCiENT VVisDOm  Praha, Modrá Vopice

út  21. 05.  BriNG mE THE HOriZON + support  Kraków, Kwadrat

čt  23. 05.  BriNG mE THE HOriZON + support  Bratislava, Majestic

pá 31. 05.  sUFFOCATiON, CEPHALiC CArNAGE, HAVOK, FALLUJAH  Bratislava, Randall

so 08. 06.  riVErsiDE  Praha, Nová Chmelnice

po 10. 06.  AmON AmArTH + support  Praha, MeetFactory

po 17. 06.  THE swOrD  Brno, Melodka

po 24. 06.  COAL CHAmBEr, AsKiNG ALExANDriA, VEiL OF mAYA, sCArED BY BEAUTY Bratislava, Majestic

st  26. 06.  TErrOr + support  Písek, Pod Čarou

pá 05. 07.  PArKwAY DriVE, VEiL OF mAY, ANTAGONisT A.D.  Praha, Palác Akropolis

7 – 10. 08. BrUTAL AssAULT FEsTiVAL  Jaroměř, pevnost Josefov

v CLUB BOŽÁK
Sochorova 1516, Teplice | www.bozak.cz

pá 03. 05.  Rapování mETrix Legenda Hroznové Lhoty, DJs AFTERS 

ne 05. 05. Hardcore OziBookingS: sLANG FOr DrUNK (IT) 
st  08. 05. Punk Rock THE POrTErs (DE)

pá 10. 05. Hardcore sTrEETmACHiNE, sTrEETFiGHTErs, mAriNA, sKYwALKEr
pá 17. 05. Rock/Pop ŽÁDNý smĚr, BONEBrOKE
út  21. 05. rAT CiTY riOT (USA), HOUNDs & HArLOTs (USA), THE sEEGErs

pá 03. 05. black metal mAYHEm (NOR), rOOT, ADOr DOrATH
so 04. 05. world music EVOLUTiON DEJAVU KŘEST CD + HOSTÉ, DJ ŽUrAs (PSYTRANCE)
čt  09. 05. rock PETE LYNCH (USA), APOsEPsis, NOiZZTOY
pá 10. 05. mix KVATrO JAm NOiZZTOY, POrCELAiNE PEOPLE, ONLY FOr LiFE, THE PrOTOVisiON
po 13. 05. HC punk sTiGmA (USA), sTAY TrUE!, BACKFisT
pá 17. 05. reggae/hip-hop COLTCHA UNiTED, EZTEK, DJ BA2s Ex (CHAOZZ), mC rAsTAK
so 18. 05. power metal ViCiOUs rUmOrs (USA), THE OrDEr OF CHAOs (CAN), THE EmBODiED (SWE)
ne 19. 05. metal AGALLOCH
út 21. 05. indie rock GOODFELLAs + SUPPORT
pá 24. 05. KrÁLOVNY NOCi TRAVESTI SHOW
ne 26. 05. glam rock PrimA DONNA (USA), swEEr LEOPArD, LAsT TimE
čt  30. 05. punkrock DEADLiNE (UK) + SUPPORT

BARRÁK MUSIC CLUB
Havlíčkovo nábřeží 28, Ostrava | www.barrak.cz

  Tak to vypadá, že preprodukce novejch Star 
Wars se nám pěkně rozjíždí. Mickey Mouse už 
určitě  kope do prdele  Jonas Borthers,  aby  se 
naučili  Imperial  March,  ale  celá  ta  záležitost 
s  dalšíma  epizodama  zanechává  takovou  di-
vnou pachuť v puse. Už jen při vyslovení jména 
Disney  se  nám  zatahujou  varlata  do  břicha  a 
zmocňuje  se  nás  podobnej  pocit,  jako  kdy-
bysme  si  právě  osolili  žrádlo  solí  z  Polska. 
Na  druhou  stranu,  přiznejme  si  to.  Všichni 
nějaký očekávání máme a doufáme, že to bude 
v pohodě.
  Samozřejmě, obava, že Disneyho nebude moc 
zajímat  názor  obtloustlejch,  staromládenec-
kejch  návštěvníků  Comi-Conu  nebo  nějakejch 
fetišistickekch  punkáčů  a  bude  se  snažit  za-
cílit na aktuální omladinu, je oprávněná, tudíž 
kurzy na to, že Jar-Jar Binks projde úspěšnou 
rozmnožovací  procedurou,  jsou  až  nešťastně 
vysoké.  To,  že  epizodu  VII  bude  režírovat 
J. J. Abrams, není taktéž jednoznačně pozitivní 
informace. Jo, restart Start Treku se mu poved 
-  nenasral  skalní  trackies  a  přesto  zazname-
nal  velmi  solidní  tržby.  Na  druhou  stranu má 
na svědomí sračky  jako Alias nebo zpatlaniny 
alá Lost. Naopak velmi potěšující je šuškanda 
o  tom,  že  epizody  VIII  a  IX  by  měl  napsat 
i  produkovat  scénárista  Empire  Strikes  Back, 
Return of the Jedi nebo například klasiky Body 
Heat Lawrance Kasdan.  

  Tak jako tak se nemůžu ubránit lehce ambi-
valentním pocitům. Rozhodně je dobrý slyšet, 
že se jména jako John Williams, Harisson Ford, 
Mark  Hamill  nebo  Carrie  Fisher  podle  všeho 
zase  hlásej  do  služby.  Těžko  ale  říct,  jestli 
by  v  dnešní  době  ještě  někdo  zaslintal  nad 
princeznou Leiou ve zlatejch bikinách. Stejně 
tak  metabolismus  Marka  Hamilla  síla  dávno 
opustila a jeho obličej opuchnul ještě víc než 
ten Leonarda DiCapria. Chlápek, co hrál Chew-
baccu,  chodí  už  jen  o  berlích  a  z  tehdejších 
Ewoků jsou dneska stokilový čtyřicátníci. Pal-
patine a starej Kenobi už nejsou mezi náma a 
jakou dějovou červí díru vymysleli Ewen McGre-
gor a Samuel L. Jackson, aby se jim podařilo do 
novejch epizod vklínit, je opravdu mimo lidský 
chápání, takže můžem jen doufat, že producen-
ti budou mít alespoň trochu rozumu a nedáme 
si třeba Obi-Wana na detoxu. 
  Faktem  je,  že  epizody  I,  II  a  III  za  moc 
nestály, ale že bych nějak trpěl tím, že vznikly 
nebo  že  jsem  je  viděl,  to  rozhodně  ne.  Byly 
tam  i  dobrý  místa  a  ve  finále  je  lepší  něco 
než nic. Vždycky se dá dělat  jako by  ty filmy 
vůbec nevznikly, jako se to většině národa daří 
u  kinematografickejch  počinů  Daniela  Landy. 
Ne, že by nový Star Wars nemohly bejt průser, 
ale koneckonců můžou jen příjemně překvapit. 
Já se docela těšim. A Lando prej bude! Landa 
naštěstí ne.

Star Wars Revived:
May the Force be with
Donald the Duck

Přemysl Černík
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VEIL OF MAYA // ANTAGONIST a.d.

5.7.2013  Praha - PALÁC AKROPOLIS

10.6.2013
PRAHA - MEETFACTORY

26.6.2013
Písek- pod čarou

alpha & omega

WWW.BRUTALASSAULT.CZ

7.-10.8.2013

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK (CENY PLATNÉ DO 30.4.2013)

1550,- Kč v kamenných předprodejích Obscure
1600,- Kč na dobírku přes Shindy.cz

V ceně vstupenky je nově zahrnuto DVD z předešlého ročníku, které dostanete  ZDARMA u vstupu na festival.
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WE BUTTER THE BREAD WITH THE BUTTER
WHITECHAPEL



st 01. 05.  „FreeZone“: “1. máj, Vagýn čas”: VAGYNY DY PrAGA (sexy music) + hosté
čt  02. 05. „Májové bigbítovaní“: BOA, iNA UrBANOVÁ & BAND, DAN HOrYNA & mErLiN (150,-)
so 04. 05. sOFA sUrFErs  (AT)  (290,-  +  poplatky/předprodej  v  klubu  Rock  Café  a  síti  Ticket- 
    stream/370,- v místě)
út 07. 05. „FreeZone“: mArimBA LiVE DrUms a THE ZEVLÁKY, vstup zdarma
st  08. 05. THE END OF COLOUrs (THE DOOrs rEViVAL) (120,-)
čt  09. 05. „7  let  máte  koule”:  DisCOBALLs  (7.  narozeniny!!!)  +  hosté:  CHAOTiC, 5 FiNGEr 
  DisCOUNTs (100,-)
pá 10. 05. THE sPANKErs + host: CAKTUs sHOwBAND (120,-)
so 11. 05. CHAmBEr wOrCEsTEr (Funk-Pop-Soul live) + host: KLAGENFUrT (100,-)
út 14. 05. KATArÍNA KNECHTOVÁ (SK) / „Acoustic Tour 2013“ (200,- + poplatky/předprodej v klubu  
    Rock Café a síti Ticketstream/250,- v místě)
st  15. 05. „FreeZone“: 4ELEmENTs, rOYALBALL, FrOZEN TimE, vstup zdarma
čt  16. 05. mEGAPHONE feat. matěj ruppert (křest CD), PUB ANimALs, FiDiBUs (120,-)
pá 17. 05. „TyNikdy Label Presents“ : BoyBand (Boy Wonder + Idea) křest desky “Best Of”, Rest & DJ  
    Fatte, MVP  (Regie & Sax) křest desky  “Pedal  To The Metal” + hosté  z desky, DJs:  Inphy,  
    Fatte (165,-/200,-)
ne 19. 05. KULTUr sHOCK (Balkan-Gypsy-Punk-Metal/USA) + support: BiTUmEN BEAT (CZ) (190,- 
    + poplatky/předprodej v klubu Rock Café a síti Ticketstream/250,- v místě)
út 21. 05. „FreeZone“: s.U.V.A. a ZAHrAA, vstup zdarma
st  22. 05. LArrY & His FLAsK (USA) a THE mOONsHiNE HOwLErs (CZ) (120,-/předprodej v klubu  
    Rock Café a Lucky Hazzard Shopu/150,- v místě)
čt  23. 05. GEOFF TYsON BAND, BrOs N BEAsTs, DOCTOr ViCTOr (105,-/130,-)
pá 24. 05. HiGH sOCiETY (křest EP) + special guests (70,-)
út 28. 05. „FreeZone“: BwTs (křest CD), DiPHTHEriA, BOB, LUPArA, vstup zdarma
st  29. 05. „FreeZone“: AmiE, GAGAriN, NO misErY LEFT, vstup zdarma
čt  30. 05. stanleyq  (křest  EP  “Nejsem žádnej blonďák”) + hosté: Martin Pošta a POSTE RESTANTE,  
    VLASTA KOREC, Unbeatable 2ojka, CREATIVE MAJORITY (100,-)
pá 31. 05. “Rock Café Contest“ : ZVB, wErTEx, THE DUFFs (více na www.rockcafe.cz) (50,-)

ROCK CAFÉ
Národní 20, Praha 1 | www.rockcafe.cz

čt  02. 05. ELÄKELÄisET (FIN) humppa
pá 03. 05. P.V.A. punk rock, UCHÁZÍm HC punk, iNsEmiNAČNÍ sTANiCE aggro punk, ADOLPHO 
  thrash folk
so  04. 05. PErsONAL siGNET progressive  art  metal  project/CZ-SK,  sAVAGE sAUsAGE alterna- 
    tive-metal + host
út  07. 05. WELCOME  TO  THE  CIRCUS  TOUR  2013:  mAriNA  post  HC,  THE sTrEETFiGHTErs  HC,  
    HEArT ATTACK HC
čt  09. 05. MÚZA 2012 - 8. postupové kolo, THE POrTErs (D) folk & punk
pá 10. 05. rABBiTs  (USA)  garage  noise  metal,  ÅrABrOT (NOR)  metal  noise  rock,  sOCiAL  
  PArTY downtempo HC, BirDs & wOLVEs southern rock-punk-hc

DIvADLO POD LAMPOU
Havířská 11, Plzeň | www.podlampou.cz



so  11. 05. FOUR  HORSEMEN  TOUR  2013,  TOrTHArrY death  metal,  NAHUm death  thrash, 
    PANDEmiA death metal, sPrEADiNG DrEAD thrash death
út  14. 05. rAT CiTY riOT (USA) street punk rock - feat. Matt Voodoo (ex - Mad Sin) + support
pá 17. 05. wOrx  recycling  metal,  iNTEwriTUs symphony  metal,  sTAB BY sTAB (NL)  HC, 
    A NEw CHAPTEr crossover
so  18. 05. N.V.Ú. punk rock´n´roll, DUKLA VOZOVNA punk rock
čt  23. 05. mÚZA 2012 - semifinále A
pá 24. 05. EsAZLEsA emo  HC,  FiVE sECONDs TO LEAVE alternative  experimental,  VELO 
  experimental HC, JAmEs rEiNDEEr (UK) feat. DYxZ (D) hip hop
so  25. 05. DiE BONKErs (D)  rock´n´roll,  GAUNEŘi rock´n´roll  thrashers,  HEJTmAN dirty  
    rock´n´roll death
st  29. 05. ZNC punk rock
čt  30. 05. mÚZA 2012 - semifinále B
so  01. 06. DEFEST  - Deftones  tribute  festival, THE.swiTCH, mOmmA KNOws BEsT, iON AT AN,  
  TNDTE, AT8ONTHEPiNGPONGTABLE, BirDs & wOLVEs, UNAFFECTED EVOLUTiON,  
  KiLLEr PANDA, DONNiE DArKO

CROSS CLUB
Plynární 23, Praha 7 | www.crossclub.cz
st  01. 05. 1. mÁJ V CrOssU (KOFFiN KATs  (USA),  rEBELs BAY  (ITA),  LA GACHETTE  (CAN), 
    THALiDOmiDE a hosté)
    BiOKÁF (film Anna Karenina)
čt  02. 05. DUB TUrBULENCE (Dub Spencer & Trance Hill (AT), Umberto Echo (IT), Wild A, Petr Míkovec)
pá 03. 05. DEOrBiTA NiGHT (Rido, Hashtag (UK), Rich & MC Jacob, Mersi , Vitt3k & Koobl, Halbax) 
    ELECTrO BAssLiNE sTAGE (Rich, Skritek vs Dr Smeghead, Hlava)
so 04. 05. mmm AFTEr wiTH DUBsTEBLOG (Megaldon  (US),  Stifler  Selecta,  Dirty  Little  Toaster,  
    Woostep, Clockmaker), rEGGAENErACE (Suppafly, Selector Boldrik, Messenjah & Missy M)
    PsYTrANCE CAFE (Ondrej Psyla, Ypsylon, Starf, Jandis)
ne 05. 05. CrOss’N’ArT (dokument Šmejdi)
    wOrLDmUsiC CHiLLOUT (Bourama a host)
po 06. 05. LOs TEKKENOs (Quantum sound)
út  07. 05. JUNGLE DNB sEssiON (Pixie, Suki, Wash, Technical, Driver, Twisted Minds, Eska, Volume Plus)
    BrEAKBEAT.CZ sTAGE (Line Of Sight & Kaplick & Saku)
st  08. 05. rEGGAENErACE (Soul Resolution (DK/ PL/ NOR/ CZ), Riddimshot & Mr. Roll, Messenjah,  
    Missy M, Damalistic (FR))
    BiOKÁF (film Bídníci)
čt  09. 05. PUNK NiGHT (Bad Trip (GR), Nitro Injekzia (D/RUS/CAN) a hosté)
pá 10. 05. JUNGLisT CALL (Nicky Blackmarket (UK), Slipmat (UK), Junglist Call Crew)
so 11. 05. OUTLOOK wArm UP (Metastaz live (FR), Radical Guru (PL), Mustakillah Sound & United  
    Forces of Dub, Soundboy Dub (SK), Ans, Coltcharam, Fyah Sound, Danny Scrilla (D), Teapot  
    (SK), Side9000 live!, Ans, Mike.H, Abu)
ne 12. 05. JAmAsTErAP (Febio a hosté)
    ELECTrO swiNG FEVEr (Bobby Hukot & USB)
po 13. 05. LOs TEKKENOs (NSK & Jeff23 a hosté)
út  14. 05. CrOssKA (Cctv Alstars Band a hosté)
    EGAL (Milan kroutil a hosté)

st  15. 05. rEGGAENErACE (Dr Kary, Selector Boldrick, Peeni Walli)
    BiOKÁF (film Pí a jeho život)
čt  16. 05. rNr PArADE (MadCraft! (FIN), Mimo realitu a hosté)
    DiVADLO NA PŮDU (Handa Gote)
pá 17. 05. imPEriALisTiC NiGHT (DJ Flight (UK), Im Cyber, Ja-Ne, Kan-Jacca, Snookey, Little K8, VJ:  
    Ade_Zewl)
    ZwOOKY BDAY sTAGE (Tomas Drex, Zwooky, Shimita , Lamy CZ)
so 18. 05. ALEx NiGHT (The Tchendos, Quadrant DJs a hosté)
ne 19. 05. CrOss’N’ArT (Alef - přednáška o Thajsku)
po 20. 05. LOs TEKKENOs (Brasswood (D), Ala crew a hosté)
út  21. 05. BALKAN NiGHT (JazzBalk a hosté) 
    DrUmY i NEDrUmY (Honey T a hosté)
st  22. 05. AUTHOr AND PUNisHEr (Author and Punisher (USA), M.A.C. of Mad, Ing Králík, Yardesh)
    DUB TUrBULENCE (Dan I (IT), Ryby Dub, Telka, Dread K)
    BiOKÁF (Nespoutaný Django)
čt  23. 05. sKAPUNK NiGHT (Faintest Idea (UK), NH3 (ITA) a hosté)
pá 24. 05. rEGGAENErACE EAsT CALLiNG (Mr  Cocoman,  Wilda  Panda,  Boldrik,  Jr.Brown  (HU), 
    Mikael (PL), Distanc crew (SK), N3O (SK), Prograss (SK))
    rAGAJUNGLE rAGATEKK sTAGE (RvZoO sound (SK), Rambajs Sound, W23)
so 25. 05. KONNEKT (Family Tree (UK), Smack, Fuckstroy, Tchagun, Young RIP, Nrmn, Dryman & Denoir) 
    2ND sTAGE (Killawatt (UK), Chick & Tchagu, Franill, Insane, Alexandrovich)
    DiVADLO PrO DĚTi (Potrestaná lakota)
ne 26. 05. KNiŽNÍ mALOTrH (literatura v ženském)
po 27. 05. LOs TEKKENOs (Aala, Ghandi, Conspira, Souky)
    DNB sTAGE (Babe LN, Kan Jacca, Shifty)
út  28. 05. HULiDi (Bohemian Grave (CZ, UK) dj Medis, Ota Karz, Kateřina Eva)
st  29. 05. swiNG NiGHT (Leo & The Lineup, Bobby Hukot & USB)
    BiOKÁF (film Lincoln)
čt  30. 05. THE sKANK!  (Ras  Zacchari  (jam)  ,  Dirty  Dubsters  (irl)  ,  Mark  Dub  +  i-lodica  (uk), 
    Substandard Sound, Mr. Ism & friends)
pá 31. 05. DrUmsTATiON (Semantics (UK), Rido, Beast 67, M4Y4, Tom Small, Ozone)
    sECOND TECHNO.CZ sTAGE (Toky & Boss (SK), Reznyk, Aitcher Clark, Dialect)

st  01. 05. AsTrONAUTALis, band (USA), BENE, rOLAND KÁNiK, PrODAVAČ
po 06. 05. smOKiN’ JOE KUBEK (USA)
st  08. 05. COUrTNEY PiNE (USA)
po 13. 05. rEDmAN (USA), BOY wONDEr
út  14. 05. mAJOr LAZEr (USA), DJs BABYLON rOCKEr, TUCO
čt  16. 05. DOPE D.O.D. (USA)
so 18. 05. EsBEN & THE wiCH (USA)
čt  23. 05. GAPPY rANKs & sOUL rEBEL BAND (UK)
ne 26. 05. sEA, Air (D)
st  29. 05. mUDHONEY (USA), GNU, THE TrEATmENT (AUS)
čt  30. 05. DrEADZONE (UK), miKKim, DUB rEVOLUTiON FEAT. iLODiCA (UK)

LUCERNA MUSIC BAR 
Vodičkova 36, Praha 1 | www.musicbar.cz 
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KLUB 007 STRAHOv
Koleje ČVUT, Blok 7, Chaloupeckého 7, Praha 6 | www.klub007strahov.cz

st  01. 05.  D Beat Punk / Crust FrEDAG DEN 13:E (swe), FEAr OF ExTiNCTiON (cz)
čt  02. 05.  Dark  Synth  Pop  TErrOr BirD  (ca),  mATTrEss (usa),  KPFrm mONsTrAL EGO (cz) 
    + DJs Souřadnice Osla
pá 03. 05.  Indie Rock / Folk HOUPACÍ KONĚ (cz), KiEsLOwsKi (cz)
so 04. 05.  Indie Rock PUrLiNG Hiss (usa)
ne 05. 05.  Hard Core NO TUrNiNG BACK (nl), sTrENGTH APPrOACH (it), risK iT (de), wOrLD  
  EATEr (de), rEDEmPTiON DENiED (be)
út  07. 05.  Hard Core / Punk sEE YOU iN HELL (cz), GATTACA (cz), DrOm (cz), sKYwALKEr (cz)
st  08. 05.  Lo-Fi Pop mAC DEmArCO (can), sEAN NiCHOLAs sAVAGE (can) 
čt  09. 05.  Rock / Punk / R´n´R sLAVEs OF sTADiUm rOCK (cz), DEAD LETTErs (cz)
so 11. 05.  HipHop HIP HOP / RAP / REGGAE NITE – DJs: OriON, NOir, HAirCUT, CrEw & rOmAN (cz)
st  15. 05.  Sludge / Doom BELL wiTCH (usa), sAmOTHrACE (usa)
pá 17. 05.  Post Punk / Indie Rock FrENCH FiLms (fin)
so 18. 05.  Punk Rock / 50-80´s Retro Hits DJs PrAGUE CiTY rOCKErs & DJ EFKA (cz), VSTUP ZDARMA!
ne 19. 05.  Sludge / Metal / Punk ArABrOT (nor), rABBiTs (usa)
po 20. 05.  Punk Rock FAr FrOm FiNisHED (usa), rAT CiTY riOT (usa), HOUNDs & HArLOTs (usa)
út  21. 05.  Rock / Pop / R´n´R KOPEK (irl) 
pá 24. 05.  Ska / Punk THE OFFENDErs (it/de) + sKAPArÁDA! DJs Rude Boy Rhythm: Buqi, Path,  
    Roman & hosté
so 25. 05.  50s R´n´R / Psychobilly DJ mONsTEr (cz) VSTUP ZDARMA!
po 27. 05.  R´n´R Extravaganza wHiTE mYsTErY (usa), wiLD TiDEs (cz)
st  29. 05.  Hard Core LENTO (it), sAmUEL JACKsON 5 (nor), EsAZLEsA (cz), FDK (cz)
čt  30. 05.  Metal / Punk KOmATOZ (ru), VEKsLAN (cz)
pá 31. 05.  90´s Hits Retro Party DJ JOsEF sEDLOŇ (cz)

FAR FROM FINISHED RAT CITY RIOT HOUNDS & HARLOTS

20. 5. (19:00) 007 STRAHOV



Konečně Irish punk z Irska
Po dvouletý pauze se na scénu vrací legendární celtic/folk punková kapela 
Blood Or whiskey a do plachet jim fouká pravej irskej vítr. Na svojí image 
to nedávaj moc najevo, ale z jejich muziky (a hlavně živejch koncertů) je 
zatraceně dobře cejtit, že je to originál jak vod mattela.
  Folk punk, celtic punk, irish punk… 
S  kapelama,  který  se  různě  hlásej 
k  irsko/skotsko/keltskejm  tradičním 
hudebním  odkazům  se  v  posledních 
pár letech doslova roztrh pytel. Kromě 
současnejch světovejch matadorů Drop-
kick Murphy’s nebo The Real McKenzies, 
který  se  můžou  hrdě  pyšnit  alespoň 
trochou tý irský krve ve svejch žilách, 
by se snad v každý evropský zemi našla 
kapela,  která  svoji  hudbu  označuje 
jako  folk  nebo  celtic  punk.  Zdánlivě 
k tomu stačí oblíct kostkovanou sukni 
a  foukat  do  rozladěnejch  dud  (možno 
nahradit  tahací harmonikou), píšťalek 
a  drtit  struny  akustickejch  kytar.  Je 
dobrý  mít  k  tomu  aspoň  trochu  šajn, 
kdo to je Shane MacGowan a vědět, že 
irská whiskey není jen Jameson a Tul-
lamorka.  Nejde  tu  o  žádnej  „žánrovej 
rasismus“,  ať  si  každej  hraje,  co  se 
mu zlíbí, ale když se objeví „Irish folk 
punková“ kapela například z Maďarska 
a  jednotlivý  členové  se  jmenujou 
István, Szilárd nebo Györgyi či Zoltán, 
tak to moc přesvědčivě nevypadá…
  Nic z výše zmíněnýho se naštěstí ani 
trochu  netýká  kapely  Blood  Or  Whis-

key.  Je  to  parta  pankáčů  z  Dublinu, 
který spolu hrajou už víc jak deset let 
a  za  dobu  svý  existence  si  vysloužili 
prakticky celosvětovej respekt jak fans 
a kritiků, tak i svejch kolegů z branže. 
Často bejvaj přirovnávaný k punkovejm 
The Pogues, sami ale preferujou škatulku 
„The Dubliners meet The Clash“. V praxi 
to znamená, že se na koncertech Blood 
Or  Whiskey  budete  pohybovat  mezi 
zahulenejma  přístavníma  špeluňkama 
(kde  vám  budou  prsatý  zrzky  nosit 
pinty  s  Guinnessem),  zablácenejma 
ulicema dublinskejch předměstí (kde se 
budete prát s O’Harovic spratkama) ale 
také nekonečnejma zelenejma pláněma 
irskýho venkova.
  Blood  Or  Whiskey  pravidelně  vystu-
pujou  na  velkejch  britskejch  festiva-
lech, jako jsou Reading nebo Rebellion, 
maj za sebou několik turné s Dropkick 
Murphy’s, koncerty s Rancid, Stiff Little 
Fingers a dalšíma velikánama punkový 
scény.  A  přitom  byste  to  na  nich  na 
první pohled skoro nepoznali. Originál 
prostě  nepotřebuje  šminky.  Blood  Or 
Whiskey  jsou  Irové a hrajou  Irish  folk 
punk. Tečka. 

Vikk
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st  29. 05.
Popocafepetl 
Újezd, Praha
čt  30. 05.
Auto Da Fé, Kladnopá  31. 05.
Mighty Bar Velbloud, České Budějovice
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st  01. 05.  BLACKOUT – (not only) Drum’n’Bass night

čt  02. 05. TEmPLE HUDEBNÍ KLÁNÍ 2013 – Soutěž mladých kapel

pá 03. 05. sTrONG COFFEE, sHOE CUT – Funky/Rock/Alternative

so 04. 05. The sTrEETFiGHTErs, mAriNA, CrAwALL – Welcome to the circus tour

po 06. 05. Budějovický majáles 2013 – rAT CiTY riOT (USA)

út 07. 05. Budějovický majáles 2013 – DArK siDE OF mAJÁLEs + AFTERPARTY

st  08. 05. Budějovický majáles 2013 – FrEsH BEATZ – Switch the tempo DJ night

čt  09. 05. Budějovický majáles 2013 – rEGGAE BAsHmENT – PA Soundsystem, Colectiv

pá 10. 05. rUDEBOY rHYTHm DJs – Ska/Punk/Northern Soul/Skinhead Reggae

út 14. 05. TEmPLE HUDEBNÍ KLÁNÍ 2013 – Soutěž mladých kapel

st  15. 05. PiNKOUT – Gay & Lesbian and friends night

pá 17. 05. ViKKED ZED 10th ANNiVErsArY FEsT
pá 18. 05. ViKKED ZED 10th ANNiVErsArY FEsT
út 21. 05. TEmPLE HUDEBNÍ KLÁNÍ 2013 – Soutěž mladých kapel

st  22. 05. CHArLiE BAND, GrOOVE DOGs, BOBEsH – Funky/Groove/Smooth Jazz/Reggae

pá 24. 05. mVP release party – Hip Hop night

so 25. 05.  ANGrY BriGADE, KZO, TOsirO – Hardcore Punx for Animal Rescue – benefiční koncert

út 28. 05. TEmPLE HUDEBNÍ KLÁNÍ 2013 – Soutěž mladých kapel

st  29. 05. PsYriTUAL – Psychedelic Electronica night by KAMASUTRA DJs

čt  30. 05. GOOD FELLAs, HiGH sOCiETY, sTrONG COFFEE – Indie/Rock/Funk 

pá 31. 05. BLOOD Or wHisKEY (Irsko), DELiKVENCE 11 – Folk Punk/Hardcore Punk

WWW.VELBLOUD.INFO

marcelmusil.comdesigned by

OTEVÍRACÍ DOBA: ÚTERÝ – SOBOTA: od 19.00 ZAVŘENONE - PO:

U NÁS TOČÍME:

true-blood irisH folk punk
pátek 31. 05.

10th ANNIVERSARY FEST
VIKKED ZEDVIKKED ZED
17. 08. - 18. 05. MIGHTY BAR VELBLOUD

ODYSSEUS & The ARGONAUTS (Ger),
GANGNAILS, GOLDNER ANKER (Ger),

GAUNERI, DREADROT, AT FOLSOM PRISON,
DJs KNUT & MALLE and more!

10th ANNIVERSARY FEST
17. 08. - 18. 05. MIGHTY BAR VELBLOUD

ODYSSEUS & The ARGONAUTS (Ger),
GANGNAILS, GOLDNER ANKER (Ger),

GAUNERI, DREADROT, AT FOLSOM PRISON,
DJs KNUT & MALLE and more!



www.adicts.us
The Best Punk Rock Cabaret Ever!!

(uk)

Bombastic Pop Garage 77 Punk from Uk!
www.facebook.com/page/Cyanide-Pills-New-and-Official

www.boy-punk.com
Street Punk DeLuxe from Brno!

Ladrogang presents

Čt/Th 16.5. - FUTURUM MUSICBAR
http://futurum.musicbar.cz

Předprodej:  350 Kč - Emergency Shop (Tachovské nám., Praha 3)
                        350 Kč + poplatky - Ticketstream.cz
    Na místě:  430,- Kč            Start 20.00         www.ladrogang.cz 
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zodiaku  bude  to  procházet 
delší  dobu,  než  jednu 
dekádu. Magická koule však 
říká:  nemusí  téct,  hlavně 
když  kape!  A  protože  vám 
bude  klapat  i  zdraví,  ani 
hvězdy už nebaví  vám tady 
honit ego.

PANNA
Jak to tak bývá, kde univer-
sum přidá,  tam musí ubrat. 
Vyřešte  si  to  se  lvem,  asi 
to  nepomůže,  ale  ulevit 
by  se  mohlo.  Budete  pod-
robeni  zkoušce  přátelství 
a pokusům o odebrání moz-
ku.  Musíte  změnit  přístup 
a  světlo  vám  ukáže,  jak  si 
ponechat  hlavu  na  svém 
místě.  Ale  útlum  v  sexu  a 
pracovní  problémy  tomu 
moc  nepomůžou.  Musíte 
jenom přežít ve víru alkoho-
lu, modrého dýmu a přátel, 
zkuste  Today  Is  The  Day, 
hlasitá  muzika  by  mohla 
přehlušit vaše myšlenky.

VÁHY
Zdraví  bude  choulostivé. 
A v kombinaci s vrozenou 
nerovnováhou  a  náklon-
nosti  k  utrpení  jste  ten-
tokrát pěkně zbytečný. To 
celé  přivodí  stres  a  díky 
němu  nekončící  sváry 
s  kýmkoli  v  okolí,  a  to 
včetně barmana! Hvězdy a 
redakce doporučují nákup 
bedny  Budvaru  a  samotu 
u  lesa.  Váš  nabroušenej 
jazyk  tak  můžete  otupit 
fyzickou  prací  nejen  na 
sobě samých. Zkuste třeba 
něco  ulovit  lukem,  ony 

vás ty blbosti přejdou… 

ŠTÍr
Ale to je krása! Obloha uka-
zuje vlažnost ve všech kou-
tech života. Tak vlídný jsou k 
vám planety, až je to trošku 
nuda. Zaplať pámbu za poli-
tiku,  aspoň  ta vám  tu  iluzi 
občas  zbortí.  Co  si  přejete, 
to  se  vám  splní.  Škoda, 
máte  i  utkvělou  představu 
o  své  neschopnosti,  ta  se 
vám  totiž  taky  splní.  Tak 
šup  šup,  užijte  si  poslední 
střípky  nezasloužené  slasti 
a  vyražte  obtěžovat  svou 
vláčností kamarády. Od toho 
je máte!

sTŘELEC
Radikální  změny  ve  fi-
nancích,  zlepšení  finanční 
situace ne vlastní vinou, in-
vestice rostou a všechno je 
to růžový. Jen byste si měli 
dávat  pozor  na  cestování 
a  při  řízení  tudíž  raději 
nepijte.  Ani  Budvar.  Z  tý 
vší  slávy  vám  mírně  jebne, 
meditace  a  relaxace  nejsou 
jen  výmysly  z  teleshop-
pingu, zkuste to. Mezi 4. a 
23.  květnem  doporučujeme 
dietu,  čekají  vás  sexuální 
výkony.

KOZOrOH
Venuše,  velitelka  vaší  ka-
riéry,  tančí  tango.  I  ten 
největší ňouma pocítí koule 
a  začne  obtěžovat  planetu 
svou  tohou  po  osobním 
růstu.  Protože  jste  vrozený 
konzervy a změny vás nervu-
jou, odrazí se tahle hitpará-

da dvoření na zbytku života. 
Především  sexuální  výkony 
váznou,  o  to  víc  vás  to 
táhne  do  společnosti  otra-
vovat  svým  nedoceněným 
egem.  Pochválen  buď  23. 
květen, kdy se zase vrátíte, 
v rámci možností, k normál-
ním projevům.

VODNÁŘ
Solární  postavení  hvězd 
přináší  vodnářům  změny 
jak  psychické,  tak  fyzické. 
Náhlý pocit moci a nutkání 
organizovat ostatní je stin-
ná  stránka předpovědi.  Lidi 
buzeranty tak nějak celkově 
nedoceňují,  takže  se  spíš 
věnujte  zdravíčku,  blíží  se 
nám  tam  mráček.  Rodina 
je  pro  vás  sice  důležitá, 
ale díky šéfování okolí vám 
mírně uniká niť. Vlastně  se 
kolem vás nic moc neděje, a 
proto vytahujete osobní cíle 
jako  trumf.  Je  mi  líto,  ale 
nejen  hvězdám  je  to  dost 
volný.

rYBY
Neptum  vás  sice  povznáší 
na  duši,  ale  materiálně  je 
dost  marnej,  pořád  je  to 
jenom  planeta.  Z  jímky  si 
musíte  halt  pomoct  sami. 
A  že  v  květnu  vás  čekají 
samý  dramata!  Rodina, 
děti,  práce,  láska,  zdraví, 
nevyčištěný  trubky,  Saturn 
a Pluto zatopí i studentům. 
Všechno  hnědý.  Ještěže 
máte takový hodný srdíčko a 
jste naprosto beztvarej jedi-
nec,  zase  to  všechno  zteče 
dolů jako váš živel, Voda.

BErAN
Berani  by  měli  trochu 
upustit  ze  svého  pra- 
covního tempa a věnovat se 
rodině. A vůbec se tak nějak 
hodit do klidu, protože vaše 
problémy  s  dodržováním 
rychlosti  jsou  dost  drahá 
záležitost.  Jděte  se  vy-
dejchat někam ven, navázat 
nové kontakty, zasouložit na 
prvních  vyhřátých  mezích. 
Peníze vás tento měsíc taky 
potěší! Ale nejspíš  to bude 
jen  nalezený  vypraný  kilo 
v  kalhotách  z  minulýho 
měsíce…

BýK
Průser!  Planety  naznačují 
velice  příznivý  měsíc  pro 
intelektuální zájmy! Starším 
30ti  let  doporučuje  ma-
gická koule zdržet se těchto 
výkyvů z normálu a věnovat 
se  raději  rodině,  zahrádce 

a pivu  „ze  šestýho“.  Ta no-
stalgická  nálada,  co  přijde 
koncem  května,  by  vás 
neměla  vylekat.  Problémy 
se  dají  řešit  i  další  měsíc, 
nebojte.  Na  cestě  osudová 
láska,  zkuste  třeba  koncert 
Nomeansno a zelenou. 

BLÍŽENCi
Měsíc  lásky  ukázal,  že  zro-
zenci  Blíženců  mají  ten-
tokrát větší lásku k penězům 
než luhům a hájům. Vlastně 
nebudete  řešit  nic  jinýho, 
než  jak  vám  roste  konto  a 
pupek. Radši si přehodnoťte 
plány  a  city,  chybami  se 
člověk učí, ale nepoučitelnej 
jedinec by mohl bejt i blbej. 
A  to  nemusí  kousnout  ani 
nejbližší osazenstvo, ani to 
pojebaný konto.

rAK
Vládnoucí  planeta  Měsíc 

má možná něco společnýho 
s  tím  vaším  emařením,  ale 
není  to  tak  jistý.  Minulý 
měsíc  se  vám  mohlo  zdát, 
že  procházíte  drastickým 
finančním  propadem. 
Nezdálo. Trošku si polepšíte 
a  tak  z  toho  zase  budete 
celý  dojatý  a  budete  zase 
všechny milovat, až budete 
celý  oslnivý.  Nedoporučuje 
se tudíž návštěvu jakéhoko-
li  metalového  koncertu 
v  daném  období,  někoho 
by  to  slunce  v  duši  mohlo 
pěkně nasrat!

LEV
Živel  Oheň  a  hvězdné 
nebe  vám  tento  měsíc  velí 
užívat  si  osobní  svobody  a 
nezávislosti.  Protože  máte 
v  krvi  bejt  pořád  nejlepší 
a nejchytřejší, bude vám to 
poměrně vycházet. A k neli-
bosti karmy ostatních zvířat 

Horoskopy přínáší věštkyně Zerinda.
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