Každým rokem se na Mighty sejde pestrá
směs nejroztodivnějších stvoření, z nichž
každé má svoji specifickou festivalovou
roli, přičemž o tom, co která role obnáší,
se máloco ví. Jelikož jsme v loňském roce
krom jiného uzavřeli dohodu o spolupráci
s agenturou DARPA, měli jsme tak možnost
vyzkoušet jejich nejnovější a unikátní technologie. Takže vedle použití nanočipů do piva
jsme sedm vybraných účastníků festivalu nejrůznějších profesí a postavení osadili čtečkou myšlenek s děrnoštítkovým zapisovacím
zařízením. Z těchto zápisků předkládáme
krátký výbor.

Julian je už druhej potomek v řadě z rodiny Marleyů,
kterej navštíví Tábor. Zatímco jeho bratr Ky-Mani přivezl mnohem širší hudební paletů urban music, Julian
Marley se daleko víc zaměřuje na roots reggae. Nekonečná dávka pozitivních vibrací, dunivejch basů a starýho dobrýho ostrovního groovu v podání Juliana vám
bez pochyb rozhoupe nohy. A zcela jistě dojde i na
kultovní evergreeny jeho otce.

Hudba byla vždycky politická
Žádný dlouhý představovačky nejsou potřeba. Po tom, co
Irie rozsekali v říjnu vyprodaný Roxy, kde tek pot ze stropu
proudem, se v létě vrátěj po krátký odmlce i do Tábora, aby
nám připomněli svůj energickej mix reggae, punk rocku
a hip hopu. O Mighty, o politickejch projektech i o současný
situaci v Evropě se rozpovídal jeden z frontmanů Carlito.
Mighty Sounds je pro Irie
Révoltés už dost známým
a přívětivým prostředím.
Čím bude letošek zvláštní?
Přijedete s něčím nestandartním?
Jasně, že letošní koncert na
Mighty Sounds pro nás bude výjimečnej. V loňským roce jsme vydali nový album,
Irie Revoltés, a vytvořili úplně
novou show, kde je ještě víc politickejch sdělení a energie, než
bylo kdy dřív!

Vaše kapela je známá
svejma úctyhodnejma sociálníma a politickejma
aktivitama. Co máte v tomhle ohledu momentálně
v plánu?
Podporujeme spoustu různejch projektů. Na naší facebookový stránce máme dokonce Projekt týdne, kde každej
tejden prezentujeme novej
projekt. Momentálně je pro nás
hodně důležitá situace uprchlíků v Německu a v Evropě cel-

kově. Žijeme v době, kdy se čím
dál tim víc zvětšuje riziko toho,
že se Evropa obrátí k fašistickýmu smýšlení a hlavně agresi
a násilí vůči cizincům.
Jak to vypadá s projektem
Viva Con Agua? Pořád běží? Jak vůbec funguje a jaký jsou jeho výsledky?
Jasně, spolupráce na Viva con
Agua pořád probíhá. Viva con
Agua je v Německu založenej
projekt, kterej pracuje na získávání pitný vody a její distribuce do oblastí, kde je jí
nedostatek. Voda je nejdůležitějším zdrojem života. Bez ní
nemůže život vůbec existovat.
Například na festivalech to
funguje tak, že můžeš dát svůj

vratnej kelímek lidem z Viva
noc Agua a oni pak dostanou
tvojí vratnou zálohu jako příspěvek na projekt. My jsme například vybrali během našeho
posledního turné peníze na
vybudování systému vodních
pump v Ugandě. Projekt letos
slaví 10 let existence a v příštích měsících chystají spoustu
super věcí, mrkněte se na jejich
facebookovou stránku.
Angažujete se nějak v situaci kolem současný migrační krize? Co si o celý
tý situaci myslíte? Jak se
podle vás vyvine, řekněme
do roka?
Jak už jsem zmínil v jedný
z předchozích odpovědí, Ev-

ropa stojí před reálnou hrozbou toho, že se z ní stane fašistická pevnost, nenávistná
a násilná vůči všem lidem zvenčí. Už to dokonce pomalu začalo a například v Německu
uprchlíci musí denně čelit násilí. Politici vůbec nepomáhaj
a jenom využívaj nastálý situace k tomu, aby vytvořili a prohloubili atmosféru strachu a vzteku. Místo toho, aby mluvili
o skutečnejch důvodech, proč
pořád zuří válka v Sýrii a proč
odtamtud musí lidi utíkat. Je
to velká a složitá hra, ve který hrajou dost podstatnou roli
i média. A všechno se točí kolem ropy v Sýrii a plánu na vybudování ropovodu skrz Sýrii
ke Středozemnímu moři.

Někdo tvrdí, že by se v hudbě neměla míchat politika
a zábava, opačnej názor zase říká, že obzvlášť v punk
rocku nebo ska tyhle dva
elementy nemůžeš úplně
oddělit.
Hudba byla vždycky politická
a vždycky inspirovala lidi. Každý umělecký odvětví má svůj
politickej aspekt, protože nastavuje společnosti zrcadlo.
Samozřejmě mám rád i spoustu nepolitický hudby. Myslím
si, že nejdůležitější ze všeho je
rozmanitost.
Co se ti jako první vybaví,
když se řekne Mighty
Sounds?
Nejenergičtější publikum!
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Protokol o statistickém přezkumu akce
Popisovaná událost:

Celkem vydaných piv v průběhu festivalu

146.730

Komentář události: Uplynul témer rok a konecne byly uzavreny statistiky
posledního rocníku festivalu Mighty Sounds, který se po jedenácté
uskutecnil v okresním meste Tábore na pozemcích místního aeroklubu,
jehož letište mu bylo opet hostitelem. Jako každým rokem se i tento rocník stal v jistých aspektech rekordním, jak ostatne vyplývá
z priloženého statistického souhrnu.

Množství nealkoholických nápojů vydaných v průběhu festivalu

47.630

Celkové množství spotřebovaných léků proti bolestem hlavy

1.245 kg

Vzdálenost, kterou uběhl průměrný švédský los během konání festivalu

63 km

Bílé víno v litrech

12.547

Celkový počet obyvatelů města Tábor

35.666

Červené víno v litrech

1.066

Průměrná velikost bytu v okrese Tábor

71 m2

Celkový počet stanů ve stanovém městečku

2.927

Počet syrských uprchlíků překročivších hranice
táborského okresu v roce 2015

1.2

Celkem brigádníků

372

Počet sražených srn na silnicích II. třídy v okrese Tábor

112

Počet milionářů po skončení festivalu

12.154

Počet nákupních košíků, které se samovolně vzdálily během
konání Mighty Sounds ze svého stanoviště trvalého pobytu

243

Počet hodin slunečního svitu v průběhu festivalu

72

Celkový úhrn srážek v průběhu festivalu

-50 mm

Nejvyšší denní teplota v průběhu festivalu (ve sklepě)

8°C

Nejvyšší denní teplota v průběhu festivalu (lokalita Mt. Kosciuszko)

-3°C

Počet blesků na obloze objevivších se během festivalu

0

Průměrný denní proběh dvousystémových elektrických lokomotiv řady
362/363 depa kolejových vozidel Přerov v průběhu festivalu

420 km

Počet disket 3,5 palce, na kterých byl nahrán line-up festivalu

1

Výskyt ibisů v areálu během festivalu

0

Počet návštěvníků festivalu

14.316

Výskyt ibisů v areálu mimo konání festivalu

0

Počet návštěvníků festivalu se zakoupenou vstupenkou

11.864

Počet účinkujících včetně doprovodných osob

697

Počet vystupujících hudebních uskupení

167

Maximální denní přírůstek vousu průměrného návštěvníka festivalu

0,3 mm

Průměrný počet dreadů na hlavě jednoho návštěvníka

2,7

Celkový počet tetovaných, kteří navštívili festival

6.220
º
návštevníku
695
úcinkujících

Celkem odeslaných liků na sociálních sítích v průběhu festivalu

1.365.054

Počet vyfocených fotek v průběhu festivalu (včetně stanového městečka
a mimo selfies)

452.023

Celkové množství chemtrails vypuštěných v průběhu konání
Mighty Sounds nad areálem vládou USA

1.258 kg

Mighty Sounds 2oI5

Dne: 27. bř ezen 2o16
Zpracoval: PhDr. Ing. et Ing. Miroslav Skrutor, DrSc.

Podpis zodpovědné osoby				Razítko

Za 800 Kč
navrátíme zrak
nevidomému
v Africe.
Číslo účtu 1002582504/2700 www.svetloprosvet.cz

Mad Sin, to je berlínská legenda slavící už více jak čtvrt století
na scéně! Ukázkový psychobilly
s výraznejma výletama k punku,
country, ale i metalu; stylová šou
v čele s mazákem Koeftem, kterej svůj zběsilej cirkus protáhnul
z Evropy přes USA až do Japonska. Divokej koncert, perfektně
zahranej rock‘n’roll a do puntíku dotaženou image v podání
Mad Sin nesmíte prošvihnout.

Chcete metal? Nebo reggae? Nebo raději punk? Tihle
šílenci z Walesu vám dají všechno v jednom – a pěkně
zostra! Hutný, energický, vkusný a na živo dobře fungující stroj, kterej tvoří solidní základ pro unikátní hlas
stoprocentně přesvědčivý postavičky Benjiho. Pokud od
vystoupení kapely vyžadujete interaktivitu, tvrdý kytary
a neutuchající energii od první do poslední písničky, pak
jsou pro vás Skindred tou pravou partou!

Foto, Make up & styling

Kateřina Koki Mlejnková

Produkce
Geen Pagliacci

Modelka
Macire Rossová

infoservis mighty sounds 2016
Praha
Plzeň

Tábor
České Budějovice

Plzeň 112 km
Praha 83 km

Tábor 2,3 km

železniční zastávka
čápův dvůr

železniční zastávka
čápův dvůr

Brno

Lagwagon potěší
především příznivce
devadesátkovýho melo skate punku.
Sanfranciská parta se dala dohromady v roce 1990
a naposledy ji měli fanoušci v ČR možnost vidět v rámci
Deconstruction Tour v roce 2002 po boku svých kolegů H20
nebo The Mighty Mighty Bosstones. Nenechte si ujít kvalitní
koktejl melodickýho a svižnýho punk rocku vydávajícího
po hlavičkou Fat Wreck Chords.

10.-13. SRPNA 2016

ABORTED ⋆ AGNOSTIC FRONT ⋆ ANGELCORPSE ⋆ ANIMALS AS LEADERS
ARCH ENEMY ⋆ ARCHGOAT ⋆ THE ALGORITHM ⋆ BEHEMOTH ⋆ BIRDFLESH
THE BLACK DAHLIA MURDER ⋆ BURY TOMORROW ⋆ CATTLE DECAPITATION
CONAN ⋆ CORONER ⋆ DARK FUNERAL ⋆ DARK TRANQUILLITY ⋆ DISAVOWED
DESTRUCTION ⋆ DEVILDRIVER ⋆ DIE KRUPPS ⋆ DYING FETUS
ELECTRIC WIZARD ⋆ ESKIMO CALLBOY ⋆ EXODUS ⋆ EYEHATEGOD
GOATHWHORE ⋆ GRUESOME ⋆ HYPNO5E ⋆ LEPROUS ⋆ IMMOLATION
INSOMNIUM ⋆ IRON REAGAN ⋆ JIG-AI ⋆ KNUCKLEDUST ⋆ MGŁA ⋆ MINISTRY
MISERY LOVES CO. ⋆ MITHRAS ⋆ MONO ⋆ MOONSPELL ⋆ MUTOID MAN
NEUROSIS ⋆ NILE ⋆ OBITUARY ⋆ OBSCURA ⋆ OMNIUM GATHERUM
PARKWAY DRIVE ⋆ SATYRICON ⋆ SEPTICFLESH ⋆ SHINING ⋆ SIGH
SLAGMAUR ⋆ STICK TO YOUR GUNS ⋆ STUCK MOJO ⋆ TAAKE ⋆ TERROR
TESSERACT ⋆ TEXTURES ⋆ TRIBULATION ⋆ UNEARTH ⋆ VALKYRJA
VEKTOR ⋆ VENOM INC. ⋆ VOIVOD ⋆ WHIPLASH

4 DNY 3 PÓDIA 100 KAPEL


Přímočarej a melodickej hardcore, kterýmu nechybí agresivita, emoce a poetičnost. Silverstein dřív vydávali pod hlavičkou
labelu Victory, ale dnes se cejtí mnohem líp ve společnosti kolegů z jejich současnýho vydavatelství Rise Records – Bouncing Souls, The Devil Wears Prada, Teenage Bottlerocket,
Poison The Well nebo třeba Hot Water Music. Post-hardcorová parta z kanadskýho Ontaria se dala dohromady v roce
2000 a od tý doby nabušili osm desek. Ta poslední s názvem
I Am Alive in Everything I Touch vyšla v květnu 2015.

AHUMADO GRANUJO ⋆ ANTIGAMA ⋆ CHELSEA WOLF
DEFEATER ⋆ GOJIRA ⋆ H20 ⋆ IN THE WOODS ⋆ INTERVALS
LIGHTING BOLT ⋆ MASTODON ⋆ MONARCH ⋆ PLINI
⋆ YEAR OF NO LIGHT
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infoservis nabídka jídla 2016

Festival není jen
o hudbě a pití. Jeho nedílnou
součástí je také nabídka jídla, a kdo na Mighty už někdy
byl, ví, že právě jídlo si obzvláště hlídáme. Snažíme se
od začátku, aby nabídka byla co nejpestřejší a zahrnovala „festivalovou klasiku“, nové
stánky a i stánky speciální, které nabízejí aktuální trendy v jídle, exotické pokrmy, nebo které vyhovují svým sortimentem
návštěvníkům s vlastními
stravovacími návyky. Mighty
team má docela mlsný jazýček a tak nám opravdu záleží
na tom, jaké jídlo pro vás na
festivalu bude. Koneckonců do
stánků se během festivalu chodíme najíst i my.
Na co se na letošním dvanáctém ročníku můžete těšit?
Základ je tvořen stánky, kte-

Určitě můžete počítat
s „festivalovou klasikou“, kterou řada návštěvníků na akci prostě chce a ráda konzumuje. V areálu tedy najdete na-

v rohlíku, trdla, grilovaných
kuřat či nudlí. V kempu se
těšte na velkou kavárnu Seladon na cestě se širokou snídaňovou na-bídkou a otevírací dobou, která uspokojí jak
ty, kteří jdou zrovna spát, tak
ty, kteří právě vstávají. S nabídkou kávy od nich se pak
setkáte i v areálu. Seladon
jezdí na Mighty Sounds už
od prvního ročníku a snídaňovou nabídku neustále ladí na základě vašich reakcí.
Pestrý výběr mají také naši
dlouhodobě oblíbení GraNuja
catering se širokou nabídkou
pizzy, panini a také chutného mexika. V jiné části areálu vám pak GraNuja připraví
skvělé palačinky ve sladké
i slané variantě. Samozřejmostí v jejich nabídce jsou

bídku grilu, gyrosu, langošů,
halušek, bramboráků, párků

vegetariánské verze a také
minimálně jedno jídlo od kaž-

ré jezdí na Mighty pravidelně už
osm let či více
a sami je dobře znáte. Pokud
by dlouhodobě
nenabízely dobrý servis, tak
by se už určitě na dalším
ročníku neobjevily. Zbytek
je výsledkem
našeho
letošního hledání novinek či reakce
na vaši poptávku.

dého druhu v jejich sortimentu je ve veganské verzi.

Dalším prověřeným jídelním
stánkem původně objeveným
na farmářském trhu je výrobce těstovin Čerstvá pasta. Ten
už několik sezón přímo před
vámi připraví chutné těstoviny
s domácí omáčkou či pestem.
Jejich menu rovněž myslí na
vegetariány. Lahodný raclette nám už třetí sezonu přiveze oblíbené dejvické bistro
U Sýráků. Název sýru „raclette“ je odvozen z francouzského slova racler, které znamená škrábat. Sýr se zahřívá
na jedné straně, kde se roztaví
a poté seškrábne. Roztavený
se podává s grenaille brambory, nakládanou okurkou
a cibulkou. V sortimentu bude také zapečený sýrový toust
v jihočeském pecnu. Pokud

jste zatížení na burgery, tak
ty ochutnáte jak masové, tak
vegetariánské, a to od veteránů
Mighty Sounds jezdících již od
prvního ročníku – tedy plzeňských Inspiral Burger. Další
verzi burgerů, které začínají
být i u nás stále populárnější,
tedy tzv. „pulled pork burger“,
nabídne lokální táborský Café
Cool Bar. Po roční přestávce,
kdy chyběla oblíbená čajovna,
máme od minulého ročníku
nového dodavatele z ne-

dalekých Českých Budějovic www.cajovycatering.cz.

Samostatný odstavec si pak
určitě zaslouží výběr jídla pro
vegany. Vypadá to, že takovou
nabídku jako letos jsme pro
ně na Mighty ještě neměli – asi
pět čistě veganských stánků
jistě ocení i ostatní návštěvníci. Těšit se můžete na českého veganského distributora, společnost Veganz.cz, který
přiveze skvělý stánek s koko-

sovou zmrzlinou. Ta na Mighty už jednou sklidila velký
úspěch. Kromě nich se objeví
také populární pražské bistro
Puro z Vinohrad. Dále se můžete těšit na typický španělský pokrm paella, který bude
připravován na originální 1,3
metru velké pánvi přímo před
vámi a vařit se bude právě
ve veganské verzi! Aktuálně
domlouváme ještě účast restaurace Bystrý králík z Mělníka,
která by každý den připravila jinou verzi polévky a hlavního jídla. Nabídnou i nějakou
tu rychlovku k pivu jako např.
vegan hot dog. V neposlední
řadě se letos historicky poprvé
objeví také strava pro všechny
raw nadšence. Tu obstarají Raw
Deli, kteří mají v současné době v centru Prahy dvě prodejny, kde nabízí čerstvé zastudena lisované šťávy, hlavní chody, polévky, trvanlivé produkty

a specializují se také na výrobu raw čokolády. Podobný sortiment se chystají přivézt také
na letošní ročník. Takže kdo
nerad překračuje 42°C, má letos jistotu, že i o něj bude postaráno.

přibydou. Další věci nebo podrobnější profily jídelních stánků uvedených v textu budeme
postupně také představovat na
webu nebo našem FB profilu. Pokud si chcete sestavit
víkendové menu, sledujte po-

Jelikož tento text vzniká několik měsíců před samotným
festivalem, tak nějaké novinky
a další zajímavosti ještě určitě

zorně Mighty komunikační
kanály.
Vidíme se na Mighty
a dobrou chuť!

Loni nám tahle divoká newyorská sebranka punx utekla o vlásek, tenhle rok se
ale můžeme těšit na pořádnou mrdu! Streetpunkovej kvartet kolem frontmana
Jorge Herrery se dal dohormady v roce 1990 a vzory jim nebyl nikdo jinej než
The Exploited nebo třeba GBH. Jejich hudba je porádně agresivní, přesto jí
ale nechybí silný melodie a zapamatovatelnej rytmus. Podruhý v historii The
Casualties na Mighty a jistě ne naposledy!

Poctivej švédskej rock‘n’roll The Bones poprvý na Mighty Sounds! Nadupanej
kvartet disponuje solidním arzenálem pořádně ostrýho mixu rock‘n’rollu, punku
a to všechno s dokonale syrovým garážovým zvukem a pořádně hitovejma melodiema. Na svým kontě má tahle skvělá parta sedm desek a celou hromadu
vydařenejch singlů. Zatím nejžhavější novinka nese název Flash the Leather
a vyšla v tomhle roce.

O kultovní partě The Meteors její skalní fanoušci s oblibou říkají, že jsou ve známým
vesmíru jedinou čistou psychobilly kapelou. Dohromady se dali v roce 1980 v Londýně a mezi zásadní ingredience jejich originálního receptu na dobrý psychobilly
patří půl kila rockabilly sedmdesátejch a osmdesátejch let, dvě lžíce nasranosti,
špetka agrese a nakonec pořádná dávka punk rocku.

infoservis předprodej

KEMPOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ

I. STANDARDNÍ VSTUPENKA

CAMPING

KAMENNÉ PRODEJNY

Možností jak stanovat na Mighty Sounds je hned
několik, liší se mezi sebou především komfortem a cenovou dostupností. Stejně jako v minulých letech bude ve stanovém městečku kavárna
s nabídkou čerstvého pečiva a velký pivní stan.

cena 1190 Kč (platná do 30. dubna 2016)
Praha
Rock Café, Národní 20 | út-pá 16-22, so 17-22 | tel.: 224 933 947
Lucky Hazzard, Italská 28 | po-pá 13-18 | tel.: 602 369 821
Brno
Indies Shop, Poštovská 2 | po-pá 9-18:30, so 9-13 | tel.: 542 218 382
Plzeň
Jekyll & Hyde, Klatovská 11 | po-čt 8-2, pá 8-4, so 17-4, ne 17-0 | tel.: 775 924 592
České Budějovice
Melodie Voříšek, U Černé věže 8 | po-pá 9-17, so 9-11:30 | tel.: 386 353 073
Tábor
FlipShop, Pražská 206/10 | po-pá 9:30-17:30, so 9-12 | tel.: 774 046 476
Hradec Králové
Marre Style, Dukelská 21/2 | po-pá 9-18 | tel.: 604 307 992
Písek
FlipShop, Žižkova třída 180/13 | po-pá 10-17:30, so 9-12 | tel.: 775 010 651
Olomouc
21 RocknRoll Café, Masarykova 36 | po-ne 9-21 | tel.: 603 816 892
E-SHOP MIGHTYSOUNDS.CZ A GOOUT.CZ
cena

1250 Kč (platná do 30. dubna 2016)

II. BACKSTAGE TICKET
cena 2900 Kč
• limitovaná edice 200 ks vstupenek
• v ceně je vstup jak do areálu festivalu, tak do festivalového zázemí, kde kromě
přístupu do backstage baru nastává možnost využít bezplatně služby parkoviště
a stanového městečka, které disponuje vlastním hygienickým zázemím; v ceně je
i jedno teplé jídlo na každý den

1) Camp Village je klasické stanové městečko zpoplatněné částkou 150 Kč na osobu za celý festival, poplatek za stan se neplatí. Součástí kempu jsou mobilní toalety, umývací žlaby,
sprchy (zpoplatněné) a osvětlení. K zakoupení
pouze na místě během festivalu.
2) Camp Village DeLuxe je oddělený, nad-

standardně vybavený kemp s kapacitou cca 400
stanů, cena je 400 Kč na osobu za celý festival
(poplatek za stan se neplatí). V ceně jsou tři
kupony na sprchu, prostor kempu je oplocený,
hlídaný a lépe osvětlený. Kemp slibuje větší
komfort i bezpečnost a lepší hygienické zázemí pro menší počet lidí. Camp Village Deluxe
je k dostání v předprodeji, kde se většinou vyprodá, doporučujeme neotálet se zakoupením.

3) Parking Camp je speciální, oddělená sekce

stanového městečka s omezenou kapacitou, kde
lze parkovat vedle stanu. Parking Camp je zaplocený, disponuje vlastními toaletami a měl by být
pokrýt WiFi signálem (nemůžeme ho ale garantovat), v ceně jsou také tři sprchové kupony na
člověka. Cena se liší podle typu vozu:

a) osobní auto: 2000 Kč – vyhrazený prostor
10×4 m pro auto a 5 lidí

b) karavan: 2500 Kč – vyhrazený prostor
10×4 m pro karavan a 5 lidí, připojení na
elektřinu
c) dodávka: 3500 Kč – vyhrazený prostor
10×4 m pro dodávku a 9 lidí
Parking Camp je k dostání v předprodeji, kde

se podobně jako Camp Village DeLuxe běžně
vyprodá.

4) Chill Village je novou, luxusní možností

jak kempovat na Mighty Sounds. Jedná se o oddělený, hlídaný kemp s vlastním hygienickým
zázemím (WC a sprchy) a nonstop recepcí, kdy
si návštěvník kupuje ubytování v předem postaveném, luxusním stanu. Všechny stany jsou
osvětlené a jejich vybavení zahrnuje matraci, polštář a deku pro každého návštěvníka.
a) bell tent: 8500 Kč – stan typu bell tent
s průměrem 5 m pro 1 až 5 osob
b) teepee: 13 500 Kč – stan typu teepee
s průměrem cca 7 m pro 1 až 8 osob
Chill Village je k dostání v předprodeji.

PARKOVÁNÍ
Parkoviště je na Mighty Sounds jedno, výše parkovného se liší podle typu vozidla, kterým přijedete. Poplatek zaplatíte na všechny dny naráz, ať
už přijedete na den nebo na celý festival. Přijíždět a odjíždět můžete libovolně, ale při každém
příjezdu vám bude přiřazeno jiné místo. Parkoviště slouží pouze pro dopravní prostředky
a není na něm možné stanovat. Pokud si chcete
postavit stan vedle auta, doporučujeme využít
služeb Parking Campu. Místo na klasickém parkovišti lze zakoupit pouze na místě.

Parkovné:
• osobní auto: 300 Kč
• karavany a dodávky
do 3,5 t: 400 Kč
• autobusy a vše nad 3,5 t: 500 Kč
• motorky a kola: 100 Kč
Všechny kempy a parkoviště budou v provozu od čtvrtka 21. 7. 2016, 18:00 do pondělí
25. 7. 2016, 12:00.

Mladší krev ve vodách českého
rapu a grimu, kterému se povedlo
pohnout lehce stagnujícím žánrem.
Progresivní hudebník, který nedávno
vydal veleúspěšně album Sick, k jehož
pilotnímu singlu si přizval Mika Trafika.
V některých svých textech se Smack nebojí rejpnout do bolavýho místa, což by
mu mohla nebo spíše měla závidět kdejaká punková kapela. Na Smackovejch
koncertech neskončíte pouze u hrození
s rukama nahoře, pařba se často zvrhne
i do pořádnýho moshe.

Zrzavýho britskýho spratka Franka
Cartera si všichni pamatujete jako
šílence, kterej držel mikrofon na
prvních dvou deskách v dnes už
legendárních Gallows nebo jako
překvapivýho sympaťáka stojícího
v čele melodickýho rockovýho dua
Pure Love. Jeho schopnost vybičovat publikum na největších světovejch festivalech k obřímu circlepitu a enormní wall of death už téměř
vešla do dějin moderního punku
a hardcoru. Teď se tenhle démon

vrací se zbrusu novou partou (se
členy hardcore-punkovejch Heights
nebo The Ghost of a Thousand)
a je očividně zpátky ve formě! Frank
a Rattlesnakes vydali loni desku Blossom, která sklízí úspěchy po světě,
zatímco jejich drtivej mix hardcoru,
punk rocku, rock’n‘rollu a pořádný
dávky nasranosti obhajuje naživo
svou pověst šílený smršti. A co je
ještě lepší? Letos Frank Carter & The
Rattlesnakes přijedou rozsekat i publikum na Mighty Sounds!

Že je to krapet oldschool? I když se může zdát, že thrash začíná
spadat spíš do záběru otců dnešních mighty people, pro určitou
sortu srdcařů na vlnách „hard’n‘heavy“ naštěstí nikdy nevyšel z kurzu. Největší vlajkovou lodí pravověrnejch headbangers
jsou v naší kotlině už po léta ostravský Malignant Tumour.
Kapela, která datem vzniku pamatuje ještě Československou
federaci, momentálně krájí vejpůl třetí dekádu svojí existence, prošla řadou změn v sestavě i zvuku, ale nikdy neodbočila
z kurzu přísnýho rock’n‘rollu. Jejich největší devizou je ale fakt,
že muziku dokážou bez mrknutí oka okořenit o prvky metalu,
crustu nebo grindcoru, aniž by výsledek chutnal jako dort z pejska a kočičky.
Doplněno o koňskou dávku humoru, kterej spoustu z vás
rozesměje, ale zaručeně ještě víc nasere a urazí, máme tu kapelu,
kterou byste si v Táboře rozhodně neměli nechat ujít. My jsme si
zase nenechali ujít možnost je ještě předtim trochu vyzpovídat.
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Čau chlapi, jak byste představili MT těm, kdo o vás
nikdy neslyšeli?
Zdravíme z ocelového města.
Hrajeme špinavý, punkově
zmetalizovaný
rock’n‘roll.
Čtyři týpci, co dělají kravál
a bordel. A baví je to.
Jakej je váš vztah k Mighty Sounds? Jezdíte, i když
tam zrovna nevystupujete?
Mighty je jeden z top českých
festivalů, bohužel kapela nám
neumožňuje tam zajet jen
tak, protože většinou někde
hrajem. Každopádně skvělý line-up, skvělí fans, profi
organizace... Když jsme tam
hráli poprvé, lidi na nás čekali do tří do rána a byla to super
intenzivní show. A to my teda
můžem.
 evim, která česká kapela
N
má blíž k odkazu Motörhead než MT. Vzpomenete si,
co jste dělali, když přišla
zpráva o Lemmyho smrti?
Co pro vás tenhle chlápek,

a potažmo celý Motörhead, znamená?
Jo, jo... O tom slyšíme celkem
dost, že jsme český Motörhead, možná teď o to víc, jak
to Lemmy zabalil. To jsem se
celkem opil, když jsem to zjistil. Osobně mám k Lemmymu a Motörhead obrovský
respekt a i když je poslouchám, nemyslím, že by to
pro nás byla extra velká
inspirace. Ovšem zrovna
jsme ve studiu a nahráváme novou desku a nahráli
jsme
bonusovou
věc a to právě cover
verzi jednoho songu
Motörhead. Tak si
vyber... Checheche.
Jak to máte s rock’n‘rollem je jasný.
Co sex a drogy?
Vztah k těmto
věcem je vesměs
pozitivní.
Jak
taky jinak, že?
Jakej je váš
vztah k pornografii?

Německé filmy ze 70 let vedou…
Kdybyste měli točit klip
a obsadit do něj Marka
Vašuta a Kačku Brožovou,
jakej by byl, ve zkratce,
scénář?
No já bych řekl, že ti dva
jsou už za zenitem. Klip točit
budem, ale jak bude vypadat,
zatím nikdo neví.
Dokáza
li byste z doposud zveřejněnejch kapel
Mighty 2016 vybrat každej jednu, kterou bysme si
neměli nechat ujít?
Je jich tam více, ale chtěl bych
vidět John Coffey z Holandska, nebo třeba Bloodsucking
Zombies from Outer Space.
Uvidíme, co se podaří.

Metalcorová
úderka ze San Francisca, kterou
kromě tvrdejch kytar a hutnýho zvuku spojuje taktéž
sociální a politický smýšlení, veganství nevyjímaje. First Blood vznikli v roce 2002 jako vedlejší projekt členů kapely Terror – projekt, ze kterýho se
posléze vyklubala kapela na plnej úvazek. Užijte si tenhle kultovní nátěr zabijáckejch
kytar a ostrýho zvuku v podání party, která se do toho umí opřít, jak se patří.
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Ortodoxní kalifornská hardcore punková smečka Total Chaos je
charakteristická svým přímočarým přístupem. Dohromady se dali
v roce 1989 a od tý doby vydali devět řadovejch alb. Jejich jasně
definovaný antifašistický názory a neměnný sociálně kritický postoje nejsou jen jakýmsi proklamativním heslem vyšitým na obligátních křivácích. Total Chaos žijou tím, co dělají. A je to sakra znát!

Jak už nám rodáci z Kalifornie Being as an ocean předvedli před dvěma lety na stanový Jan Roháč stagi, i přes stylový označení emo
nebo "moderní hardcore" dovedou naprosto spolehlivě rozsekat
kohokoliv, a to opravdově a uvěřitelně. Jejich extrémně energickou
show už jsme párkrát ocenili i na klubovejch koncertech. Na kontě maj tři řadový desky, z nichž zejména loňská eponymní sklízí
po světě obří úspěchy, a před sebou další našláplý vystoupení na
Mighty Sounds.

infoservis praktické info
Každý festivalový poutník jistě ocení pár krátkých rad, jak je záhodno festival Mighty
Sounds použít. Stručný a nutno podotknout, že neúplný výběr z toho, co na festivalu
nalezneš, najdeš ve větách níže.

Mighty sociální sítě
a aplikace
Stáhněte si už zkraje léta aplikaci Mighty Sounds,
do které budeme postupně doplňovat mapku, lineupy a další praktické info o festivalu! Aplikace
je zdarma pro Android, iOS a Windows Phone.
Samozřejmě skýtá funkce jako sestavení vlastního lineupu, či vás během festivalu upozorní na
set kapely, kterou jste označili jako oblíbenou.
Sledujte také náš web, Facebook a Twitter, kde
můžete čile komentovat aktuální dění a sledovat
zveřejněné kapely a další novinky!

Merchandise
Jako každý rok už nyní pilně pracujeme na nabídce Mighty oblečení, tašek, slunečních brýlí a mnohých dalších doplňků. Nezapomeňte
na náš merchandise pamatovat při plánování
festivalu – špičková a rychle rozprodaná
festivalová kolekce je jedním z rysů festivalu.
V prodeji bude také merch zúčastněných kapel.

Autogramiády
I letos pro vás budeme organizovat autogramiády s kapelami. Ty budou probíhat v infostánku,
kde také dostanete aktuální informace, jaké autogramiády jsou na programu. Nepropásněte!

Fotokoutek
Ve festivalovém areálu plánujeme i fotokoutek,
abyste se mohli se svými fellaz nechat vyfotit.
Stanete se tak součástí nesmrtelné galerie
Mighty models, nejfešnější to festivalové crew
v Čechách a na Moravě.

Úschovna
Nedávejte během festivalu příležitost zlodějům,
využijte úschovny. Služby budou opět o stupínek výš a ceny přátelské. Budou k dispozici
samoobslužné lockery, sejfy i regály na batožiny a krosny.

Infostánek / Ztráty a nálezy
Infostánek v samotném srdci areálu vám poskytne
informace o dění na festivalu, odjezdech vlaků a autobusů, předpovědi počasí a mnohé další
informace. Funguje též jako shromaždiště ztrát
a nálezů – služby, kterou dle festivalových statistik využije každý návštěvník 3,7x za festival.

Sprchy
Sprchové kontejnery budou na Mighty Sounds
k využití dle vaší libosti, cena za jeden shower
bude činit 40 Kč.

Vratné kelímky
V roce 2016 se můžete opět těšit na návrat tvrdých vratných kelímků s luxusními designy –
a jako každý rok i letos jeden design přidáváme.
Kdo se po tomhle ročníku bude pyšnit už čtvrtým kouskem brandovaného Mighty půllitráku
ve výstavce, je machr!
Kromě toho, že vratné kelímky vypadají skvěle,
jedná se o jedno z eko opatření festivalu, kterým
se snažíme redukovat svou ekologickou stopu.
Mechanika vracení je jednoduchá: vratný kelímek je vydáván na pivních výčepech oproti
záloze 50 Kč spolu se žetonem. Při nákupu
dalšího piva se kelímek nevrací, pouze vyměňuje

za nový, se žetonem se nemanipuluje. Když dopijete a budete chtít padesátikorunovou zálohu
zpět, nedostanete jí na barech, ale v centrálním
výkupu kelímků. Při vracení kelímku je třeba
vrátit i žeton, přičemž zálohu dostanete zpět
pouze za nepoškozený kelímek.
Míchané drinky se vydávají v klasickém kelímku z bio plastu na jedno použití.

Mighty ekologie
I v roce 2016 budeme jíst z tácků ze spadaných
palmových listů, které se snadno rozkládají
a šetří životní prostředí. Třídíme odpad, a jak
bylo už zmíněno, používáme vratné kelímky,
které nově myjeme přímo v Táboře a neplýtváme tak pohonné hmoty cestováním do myčky
desítky kilometrů daleko.

Nabíjení mobilů
Telefony a tablety si v areálu MS zase pohodlně
dobijete. Nezapomeňte si ale vlastní nabíječku,
o ostatní bude postaráno.

Bankomaty
V areálu festivalu bude v roce 2016 mobilní
bankomat, v docházkové vzdálenosti jsou
pak bankomaty všech
velkých českých
bank.

První pomoc
Na festivalu je permanentně přítomná
zdravotnická služba. Nebojte se využít jejích
služeb i v případě menších poranění, nevolnosti
v důsledku nadměrnému vystavení sluníčku
a podobně. Chraňte sluch – špunty do uší budou k dostání v merch stánku.

Foto a video
V areálu není povoleno fotit a natáčet profesionálními kamerami a foťáky. Rovněž je zakázáno
používat blesk v blízkosti pódií.

Psi
Vstup se psy a jakýmkoliv jiným zvířectvem není
do žádných prostor areálu (včetně kempu a parkoviště) povolen.

