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Děcka!
Předprodej na Mighty Sounds 2012 právě začal,
což znamená,
že je to kurva oficiální! Je to neuvěřitelné, ale opět
se rozebíhá vzrušující marathon neskutečných příprav,
dohadů
a jednání s kapelama. Nadcházejících osm měsíců
se budem
fakt urputně připravovat na náš totální celoroční
point, budem
vymakávat propagaci, pečlivě cizelovat program
, vyfachávat
areál (já hlavně mapku!) a samozřejmě vás zvát
na nejvíc
nejmrdovější akci celého léta. První výstražné signály
, že se
v Čapím dvorku budou valit nejvíc jako bomby,
naleznete hned
na nadcházejících stránkách v podobě profílků či
rozhovorů.
Zkrátka už si to tady holt začínáme takňák šolícha
t a psát si
notičky, esi mi rozumíte!
Tak šťastné! Marc
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Legenda v červenci 2012 v Táboře!
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Pro nejednoho fajnšmekra s radostí zveřejňujeme kultovní oregonskou hard corovou legendu Poison
Idea, kterou před neuvěřitelnými dvaatřiceti lety založil Jerry A aka Jerry Lang. Inspirováni Black Flag,
The Germs nebo Discharge, vydali se na nekonečnou pouť po amerických a evropských klubech. Poison
Idea má na svém kontě sedmnáct desek, deset singlů, neuvěřitelné množství živáků a kompilací. Kapela za úctyhodnou dobu hraní prošla několika reformami, ale nic ji nedokázalo zastavit. Ne nadarmo
tuto perfektní HC partu uváděly jako jednu z inspirací například kapely Nirvana, Pantera, Turbonegro
nebo Napalm Death. D

Nadupanou punkrockovou partu z Bostonu Sreet Dogs založil v roce 2002 původní zpěvák
Dropkick Murphys Mike McColgan. Do dějin bostonské punkové scény Street Dogs vstoupili
demem, které obsahovalo sedm písniček. Kapela se upsala CrossCheck records a v roce 2003
vydala svůj debut Savin Hill. Album produkoval zakladatel legendárních The Mighty Mighty
Bosstones Nate Alber a jako hosté se na něm objevili i Barr a Ken Casey z Dropkick Murphys.
Úspěsnost alba potvrdila i účast na turné v podobě předskokanů celtik punkových matadorů
Flogging Molly.
Druhé album Back To The World teprve kapele otevřelo cestu vzhůru. Vydali se na
nekonečné turné po spojených státech, Evropě, Austrálii nebo Japonsku a otevírali vystoupení svým slavnějším kolegům z Bad Religion, Social Distortion, Rancid, Tiger Army nebo
The Bouncing Souls. V roce 2005 vystoupili na Vans Warped Tour a také se vydali na své
první samostatné turné.
Později kapela vydala ještě desky Fading American Dream (2006), State of Grace (2008)
a Street Dogs (2010) a odjela několik dalších Vans Warped Tour. S Albem State of Grace se
kapela jednou provždy upsala prestižnímu punkrockovému labelu Hellcat records.
Street Dogs jsou svěží kapela, která přesně ví, za jakou strunu zatáhnout. Jejich energický valivý punkrock navíc podkreslují úžasně nakažlivé melodie. Vřele tuhle partu
doporučujeme!!! D

Neville Eugenton Staple se narodil v roce 1955 na Jamajce. V pěti letech se pak
společně s rodiči přestěhoval do anglického Warwickshire. Od samého počátku se
aktivně podílel na růstu anglické reggae soundsystémové scény a sám byl součástí
crew, která si říkala “Jah Baddis”. Později se přestěhoval do Coventry, kde potkal místního deejeye Pete Watermana. Pete byl v sedmdesátých letech velmi angažovaný v
reggae scéně a později se stal jedním z hlavních producentů popových hitů. Pete také
napsal předmluvu k Nevillově biografii “The Original Rudeboy” a krátce manažoval The
Specials. První Nevillova pletka s The Specials proběhla ještě v době, kdy se kapela
jmenovala “The Coventry Automatics” a kdy ji managoval Bernard Rhodes, který v té
době dělal zároveň manažera The Clash. Neville v té době jel s kapelou jako roadie,
připletl se na pódium a už z něj nikdy neslezl.
Po rozpadu The Specials vystupoval společně s Terry Hallem a Lynval Goldingem
v poměrně úspěšné britské new wave partě “Fun Boy Three”. V roce 1990 se dal
dohromady s Ranking Rogerem z The Beat a založili Special Beat. Special beat byla
revivalová kapela, která hrála především hity obou zmíněných kapel a byla jen reakcí
na ska boom, který v té době nastal v USA. Neville se přestěhoval do Kalifornie a spolupracoval například s No Doubt, Rancid nebo Unwritten Law. Objevil se i ve skladbě
kanadských The Planet Smashers.
V roce 2004 se Neville vrátil do Británie a založil kapelu “The Neville Staple Band”,
kterou poskládal ze členů bristké ska kapely Bad Manners. Od roku 2004 Neville se svoji
partou křížem krážem projel ostrovy, Evropu, Střední východ, Austrálii a Nový Zéland. D

Neville Staple, jeden
ze zpěváků kultovní 2to
ne party
The Specials, přijede
se svým kombem Nev
ille Staple
Band na letiště do Táb
ora!

(UK)

JE TO O EMOCÍCH:

Flogging Molly – kapela, na kterou jste v poslední
době prostě museli narazit. V roce 1997 ji v Los Angeles založil irský to přistěhovalec Dave King. Jméno
jí dal bar Molly Malone´s, kde kapela začala hrát.
A zpíjet se do němoty. Dave King, zpěvák a autor
písní, pochází z Dublinu, což se víc než zřetelně
promítá do zvuku kapely. Kdysi měl společnou
skupinu s kytaristou Motorhead Eddie Clarkem.
Další z členů kapely, Matt Hensley, je jedním z
průkopníků skateboardingu. Jeho street videa z
90. let jsou dodnes považována za kultovní kousky.
Se svým bráchou má skate značku Innes... Flogging
Molly prostě není jen hudba, je to životní příběh. No
a vy si teď můžete užít rozhovor s dalším z výrazných
členů kapely – Robertem Schmidtem, který kapele
dodává libý sound banja. Rozhovor pořídili chlapíci
z Hearing the Voice na letošním Nova Rocku, kde
Flogging Molly plnili úlohu headlinera dne.
Čím se váš poslední počin „The Speed of Darkness“
odlišuje od předešlých desek?
Myslím, že každý album, který jsme zatím natočili, je trochu jiný než ty předešlý už proto, že se pokaždý snažíme
reagovat na to, co novýho se ve světě v hudbě odehraje.
Navíc je nás v kapele spousta, každý má nějaký hudební
vkus, je ovlivňován jinými žánry a snaží se vnést do naší
hudby trochu toho svýho.
Jak si vysvětluješ to, že máte tak velké publikum? Čím
jste pro lidi tak přitažliví?
Do hudby se snažíme vkládat duši, snažíme se mluvit o lidech, o jejich emocích – v tom to podle mně je.
Nesnažíme se dělat, jako bychom nikdy nebrečeli, jako by nás
nic nebolelo nebo že z ničeho nemáme radost. Lidi nechtěj jen
koncert a show, potřebují právě i ty emoce.
Který jsou tvý oblíbený kapely? Koho bys chtěl slyšet live?
Třeba z těch, co tu (Nova Rock) dneska hrají.
Hm, dneska? Tak třeba Korn, rád bych je viděl naživo, protože
maj fakt výborný koncerty. Ale určitě bych chtěl vidět
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Foo Fighters. Hráli jsme spolu na jednom festu před pár dny a byli skvělí! Na nic si nehráli, žádná
póza, žádný triky nebo tak, prostě jen zvuk, světla a nadšení. Je to skvělá rocková kapela.
Pojďme k vašemu poslednímu klipu „Don’t Shut Them Down“. Řekni nám něco o textu,
o videu... Lidi asi nejsou moc rádi, že jste se vzdálili pro vás tak příznačnýmu irskýmu
stylu provoněnýmu chlastem a místo toho je video víc o politice.
Song jsme napsali v Detroitu, protože Dave tam jeden čas žil. Když jel jednou autem, viděl na
zdi právě nápis Don’t Shut Them Down a dostal pocit, že jen obyčejný lidi, týpci jako ty nebo
já, můžou něco změnit. Vláda s tím nic neudělá, stejně tak ani politici, banky, naši šéfové...
Prostě jen my se můžeme spojit a bankám nebo komukoliv, komu je potřeba, můžeme říct:
„Ne! Nechte nás na pokoji, neberte nám naše baráky!“ Když chce banka někomu vzít jeho dům,
dost často to lidi prostě vzdaj. Řeknou si, že s tím nejde nic dělat, prostě se musí odstěhovat,
aniž by se zamysleli a požadovali po bance, aby jim dokázala jejich provinění. Přitom banka
dost často neví, čím se ty lidi provinili, nemůžou jim to přímo dokázat. Takže pokud se všichni
spojíme a budeme tohle šířit mezi další lidi a budeme si pomáhat, můžeme to přežít, nehledě
na politiky, ekonomiku nebo cokoliv jiného. Ta písnička je teda o tomhle. A pokud se ptáš na
video, tak natočit to byla jen půlka práce, pak se to zase v jiným studiu muselo doanimovat a
dodat tomu ten starodávný nádech.
V poslední době je v Mexiku u hranic s USA dost horko. Eskalují tam problémy spojený s
drogami. Co si myslíš o tomhle problému a o nesmyslným boji proti drogám?
Myslím, že na tuhle otázku není odpověď. Nebo já ji teda neznám. My jako muzikanti sice
můžeme pokládat otázky, ale nejsme sociologové, abychom na ně mohli odpovídat. Ano, je to
problém, stejně jako korupce, tak i týpci s bouchačkama na ulici jsou problém. Ale co s tím? To
netuším. Vem si třeba trávu v USA – prodává se všude, nedá se s tím bojovat. Je směšný stále
utrácet další a další prachy na boj s marihuanou, když tu jsou mnohem nebezpečnější drogy,
který jsou mnohem horší než tráva.
Jaký je to pro tebe pocit hrát na takhle velkým festivalu, kde je spousta lidí, kteří přišli
právě kvůli Flogging Molly?
Je to SKVĚLÝ! Je naprosto skvělej pocit dělat hudbu pro lidi, když vidíš, že jich tolik paří na
jednom místě a nestarají se o problémy, kterým musíme čelit každej den.
Máš krom Flogging Molly nějakou další vášeň?
Rodinu. Krom toho i dost píšu a nahrávám, a když to program dovolí, hodím občas něco i na
internet. No a taky běhám kolem svých skútrů. D
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Dlouhý blondýn s jednou nohou v gypsu je člověkem, který tahá za nitky kapely
Dirty Blondes. Je to divoká parta a to nejen na podiu, na kterém zdemoluje,
co může, a zapálí i co nechce. Řízná garáž inspirovaná Hives a podobnýma holomkama si libuje v klasický rockenrollový šou alá strýček Iggy, kterou tady moc
interpretů neinterpretuje. Krom Kurta Cobaina, kterej to celý táhne, maj na frontu
zpěvačku Beego, kterou znáte z letošního lednovýho čísla jako Mighty Girl. Takže
slušná výbavička k tomu rozjet to na plný čáře, jak se říká. Kapela sice ještě neměla
čas se pořádně ukázat světu, ale točí desku, ze které vydá první ochutnávku už letos
v prosinci. Společné EP s Prague Conspiracy pokřtí v Akropoli 17. prosince. Stará
Blažková řikala, že to ípko bude zdarma ke každý vstupence…
Budete vydávat splitko s Prague Conspiracy. Co vás dvě kapely spojuje?
Určitě nás spojuje to, kterým směrem se obě kapely vydávaj a jakým způsobem to dělaj.
Jsem zvědavej, jak to teď Konspiračky v nové podobě rozjedou. Jo a taky nás spojuje to,
že vedle sebe máme zkušebnu, točíme desku ve stejném studiu, a že obě kapely máme dost
výrazné frontwomanky, hehe. To, že uděláme splitko, nás napadlo někdy před měsícem a
pokřtíme ho 17. prosince v Akropoli a tenhle mejdan si rozhodně hodláme užít – obě kapely!
Jak bys popsal, co hrajete a koho tady v Čechách považuješ za stylově spřízněný
kapely?
Říkáme svýmu stylu Dirty Rock´n´Roll nebo Kick Ass Rock´n´Roll hehe, ale v podstatě je to
punkrock založenej na ženskym vokálu a chlapskejch backvokálech, hlasitých špinavých
kytarách a pořádné show. Je to hlavně smršť energie, kterou do toho dáváme. Každej koncert
chcem udělat jinak. Lidi se při našem koncertu nesměj nudit. Furt se na stagi něco deje. Abych
řekl pravdu, úplně neznám žádnou českou kapelu, co by hrála stylově jako my.
Z podobnejch kapel jsou tu třeba Dead Popes Company, The Pooh. Další spřízněný kapely, který
máme rádi, jsou třeba Vees, Queens of Everything, Prague Conspiracy, L RU, City Lights atd.
Vypadáte všichni docela jako slušňáci, je to jen zdání?
Hahaha, jo jo, zdání klame. My to máme v kapele tak pade na pade… Popsal bych to asi
takhle, máme zodpovědnýho bubeníka a věčně unavenu a zaneprázdněnou zpěvačku, takže
nějaký crazy mejdany a afterparty pro ně moc nejsou, ale zase na druhou stranu, když už se
do toho pustěj, tak to taky stojí za to! No a pak tu jsem já, basák Pája a Jiřina, milovníci
mejdanů, zatímco jedna půlka jde spát, ta druhá zavírá po koncertech kluby, hospody a dělá
promo (jak my tomu řikáme). Co ti budu povídat. Zeptej se třeba Elišky z Mighty Baru, jestli
si myslí, že jsme slušňáci…
Jak vypadaj vaše koncerty?
Přijedem, zbouráme to tam, pak se zbouráme my na baru a zase jedem domu… Jednu dobu
jsme koncertům řikali mejdany, prostě jedem na mejdan. Chceme, aby se lidi bavili jako na
pořádnym mejdanu!
Většina kapel má jednoho tahouna, kterej skládá písničky, řídí auto, tahá bedny
a všechno platí. Jak je to u vás?
Tak by to asi mělo být, každá kapela musí mít někoho, kdo to koriguje a někam směřuje.
U nás je to taky tak. Když jsem zakládal Dirty Blondes, po několika kapelách, ve kterých
jsem hrál, jsem měl jasno, co chci, a kam to chci směrovat. Dá se říct, že přese mne nejede
vlak... Auto řídí a bedny tahá naštěstí i zbytek kapely a to se vyplatí, ne?
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Nepřipadáš si víc jako Kurt Cobain než třeba někdo z Hives?
Ty voe, tohle už začíná být moje noční můra, setkávám se s tím skoro denně. Zajímalo
by mě, jaká by byla otázka, kdybych měl krátký vlasy. Vlastně jo… Asi si tak už začínám
připadat. Pořád se v kapele bavíme historkou, jak na mě loni jeden týpek na festiválku
v Chuchli zařval: „Tož Kurte, zahraj tam ňáké to metalové sólo“! Ale říkám si, ještě že
nevypadám třeba jako Paroubek…
Z čeho míváš před koncertem největší strach?
Čoveče, před koncertem mám největší strach z toho, aby mi (nám) během koncertu někdo
neštípnul a nevypil našeho klasickýho litrovýho Jima…
Myslíš, že by měli lidi chodit víc na koncerty?
To je fakt zajímavá otázka… Hele, je to škoda, že lidi na koncerty už moc nechoděj, je to
bída. Třeba když jdeš v Praze na nějakej koncert, tak tam vlastně potkáš jedny a ty samý
lidi, známý. No oni vlastně na koncerty lidi choděj, když se podíváš, kolik lidí třeba přijde
na Divokýho Billa, Kabáty nebo Rybičky 48 a ty další mrdky, tak bys blil… Podle mě se lidi
bojej poznávat nový věci. Přitom je tady spousta super mladejch nezávislejch kapel, který
za to stojej!
Jak je to s návštěvností vašich koncertů?
S Blondýnama hrajem necelý dva roky, a dá se říct, že už jsme si za tu dobu „nasbírali“
svoje fanoušky, který na nás opakovaně choděj, a se kterýma se snažíme hodně komunikovat. I když doba na lidi na koncertech je zlá, u nás je to lepší a lepší, chodí na nás víc a
víc lidí. Sice to bude znít divně, ale zakládáme si i na určitých regionech. Rádi jezdíme
hrát do jižních Čech, tam máme asi největší základnu. D
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Všimli jste si, že Krleesh na každé fotce řve?

Krleši, ty jsi učinil závažné životní rozhodnutí a odstěhoval ses do Argentiny. Měl jsi
pocit, že ti tam lépe pokvete pšenka?
Původně jsem měl tajný plán udělat v Argentině nějakou kapelu. Ale na to šest měsíců bohužel
nestačilo. Byl jsem v Buenos Aires, kde bydlí 15 000 000 lidí, je to hrozně velký město a
přesto není sranda tam založit punkovou kapelu. Trvalo hrozně dlouho, kdy jsem chodil sám
na koncerty, než jsem potkal lidi, který dělaj akce, jsou dýdžejové, ale než do toho přijdeš, tak
to trvá. Než jsem našel lidi, se kterejma by bylo hezký spolupracovat, tak už jsem zase vlastně
věděl, že pojedu zanedlouho domů.
Krleši, jel jsi do Argentiny kompletně změnit svůj život. Tady jsi byl úspěšný kytarista
v úspěšných kapelách, ale jel si to vyměnit. Proč vlastně?
Protože to byla skvělá šance se o sobě dozvědět něco novýho a zkusit úplně jinej život. Přijeli

t. Zase

No fak

řve...

jsme tam, řekli jsme si tak, tady budem bydlet, fajn. I bez toho, že bych mizel každý víkend
na koncert to kupodivu fungovalo. A nadruhou stranu, v Buenos se často děje tolik věcí
najedenou, že člověk nemá ani šanci se nudit a najde si vždycky to svoje, kdyby se mu náhodou zastesklo po starejch časech. V Jižní Americe funguje milion punkovejch kapel, hromada
skáčkovejch kapel, akorát se často stává, že zní úpně stejně, bez špetky invence nebo originality. Rock’n’rollu s kontrabasem je tam jako šafránu, ale jinak tam scéna funguje úplně
stejně jako tady. Mají pár oblíbených klubů, kam chodí klidně třikrát tejdně.
V jednom z nich, kterej je nápadně podobnej pražský 007, kdysi hráli třeba NOFX. Ve
výsledku je to všude stejný – někdo dělá akce, někdo má kapelu, někdo na ty akce chodí,
někdo tam nosí drogy…
Nechme Argentinu bokem a pojďme zpět k nám. Ani po návratu zpátky ses ale nenudil
a měls to celkem akční – tak třeba odchod z Discoballs. Co to? To už tě skáčko začalo
tak štvát?
Ono to podle mě vyplynulo tak trochu samo, po mým návratu byla priorita začít hrát co nejrychleji s Queens of Everything a tak šly Koule lehce stranou. Na jediným koncertě, co jsem
s nimi za léto odehrál, jsem prý spíš dělal ostudu a nakonec jsem si vykloubil rameno
a další koncerty musel zrušit. Od té doby jsem Discoballs konečně několikrát viděl i jako
divák a usoudil jsem, že jim to beze mě jde dost dobře na to, abych se jim do toho zase
nějak montoval.
No a co Královny? Už jsi to sám nakousl – aklimatizace proběhla, koncerty máte,
aktuálně paříte na Mighty Tour, ale co nějaká ta nová deska? Už je to celkem dávno,
co jste vydali Game for Life...
S Královnama jsme se dostali do takového pro nás nezvyklého módu, že buď hrajem jako
šílený, nebo naopak máme pauzu. Teď díky Mighty Tour je to zase v tom extrémním zápřahu
a sami uvidíme, jak to všechno zvládnem. Každopádně myslím, že je to pro kapelu dobrej
test. Co se týče desky, tak nám schází ještě několik songů a výrazně víc peněz, takže v brzké
době to nepřichází v úvahu.
Nějaký nový songy ale teda máte? A vůbec - už za sebou máte první štaci z Mighty
Tour, Tábor. Jaký to bylo zahájení?
Jo, nový songy samozřejmě hrajem, včetně pár coverů, který občas šoupnem do playlistu.
Tábor byl jako start Mighty Tour v pohodě, žádný terno, ale možná to bylo jenom tím, že
z toho všichni v kapele máme přehnaná očekávání a nechápem, že jsou to vlastně docela
normální koncerty, akorát ta kalba bývá větší, když nás dohromady jede ve třech kapelách
18 lidí.
To máš recht. Na pódiu ses pohyboval i během koncertu Konspiračky. Co to? Nový
angažmá?
To asi vlastně vzniklo tak z hecu – kluci si mě pořád dobírali, ať jdu hrát s nima, a já na to,
že by bylo dobrý si to vyzkoušet aspoň jednou, než o tom jenom mektat. A dva dny na to
jsme hráli v Drážďanech. Je to tak, že když mám čas, tak jedu ten popik trochu přiostřit.
Takže na Mighty Tour jedeš se dvěma kapelama? To pak můžeš i dvojnásobně kalit?
Naopak! Musím kalit o tu další hodinu na pódiu míň, což je ve výsledku docela dobře.
Hele, už toho máme asi dost, ne? Navíc už bych si dal Džekyni. K whiskey se výborně
hodí karty, je to stylový, ne? Ostatně Game for Life se tenhle motiv dost silně prolíná...
Hraješ poker? A kolik jsi třeba nejvíc vyhrál?
Hraju jenom nárazově s kamarádama a většinou jdu ven jako první. Ale to téma se hodilo
a v kombinaci s whiskey je to skvělá zábava. D

present

present

with special guests

So / Sat 21. 1. 2012 v 19:00 / 7PM

KLUB 007, KOLEJE ČVUT - BLOK 7, PRAHA 6 - STRAHOV

St / Wed 15. 2. 2012 v 19:30 / 7:30PM

LUCERNA MUSIC BAR, VODIČKOVA 36, PRAHA 1

{DE}
čtvrtek

22. 12.

CROSS CLUB

Plynární 1096/23, Praha 7

VSTUP ZDARMA
PÁTEK

30. 12.

PARTY VII.
FINAL
MARTYS KLUB ČeskÉ BudĚjovice
VSTUP 200kč

UREBOOKS.
“We are THE PICT
eboarding and soon developed

We met through Skat Music together. What started out
an Urge to play and write YTHING to us very fast!

as NOTHING, became EVER

d see us play live.
Listen to our Music, comOOeKSan!“
We are THE PICTUREB

Pokud si pod pojmem „účko“ představíte ztepilou Ukrajinku a při slově „koping“ se
vám vybaví kopačka do prdele, pak jste zcela marní s chlapíkem jménem Claus Grabke.
Vězte nicméně, že tento německý athlet se stal prvním evropským profesionálním
skaterem v USA a kromě toho, že několikrát pokořil mistrovské účka (tedy U rampy)
v Evropě, je také zdatný s elektrickou gitarrou. O tom koneckonců svědčí i jeho
působení v kapelách Eight Dayz, Alternative Allstars nebo Claus Grabke, v českých
končinách ne úplně neznámých. Nakonec také Claus zplodil synka a tím se obšírnou
oklikou dostáváme k našemu tématu - The Picturebooks. Banda s cejchem „kapela
Clause Grabkeho syna“ nás však zaujala již před lety. Představuje se u nás povětšinou
po skejtových akcích a dosud byla známá jako trio, občas si s nimi zapařil i starej
Claus. Hlavně však musíme dodat, že se představuje jako megaenergická a progresivní
parta nezávislejch hipíků, který ale vlastně ani moc hipíci nejsou. A nejen proto, že
byste jim v kapsách strečovejch džín přečetli letopočty na centech, je můžeme popsat
jako... sakra, jak je vlastně popsat? Co třeba: sk8 young blues blood rock’ n’ roll?
Gleichviel, blíží se chvíle, kdy můžete i vy uzřít fantastich Picturebook a zažít pravou
echt zpocenou rock´n´rollovou divočárnu. Těmahle deutsch skejťáckýma máničkama se
totiž budete moci pokochat hned na dvou placech – 29. prosince v pražským Crossu
a den poté v budějickým Marty’s klubu. Tady naše sluchovody potěší u příležitosti
již kultovní Final Party, ou kurva jé! Nenechte se mýlit fotkou, jelikož Picturebook si
zakládají na vyobrazení kapely poněkud matoucím dojmem. Vězte, že pokud na pódiu
zahlédnete drobnějšího blonďáka s kytarou - ano, bude to starý dobrý onkel Claus.
Věřte: děvčata budou vlhnout a pánové závidět. Někteří. Jiní topořit. A jiní si budou
tvořit svou hru. A tak dál... Každopádně, kdo není sráč, startuje letošní Silvestr den
předem na Final party a před ohlášeným příchodem konce světa prokalí minimálně tři
dny durch! Ať jdou Máyové do píči, tady se bude lejt! D
PS: Jestli chcete vidět, na čem jsme si před rokem fakt hodně
ulítli, tak si vložte do youtube:
THE PICTUREBOOKS “You Cannot Make It Right” Music-Video
www.thepicturebooks.com
www.myspace.com/picturebooksthe

Photo: Nikol Obrová
(www.nikolobrova.cz)
Make-up: Marika Janečková
(www.krasnahned.cz)
Model: Kristýna

HEY, MIGHTY PEOPLE, IT’S CHRISTMAS TIME!

only for
in
s
user registered
mighty sounds
mailing list

Vážené publikum abonentní,
dovolujeme si zde s potěšením veřejně oznámiti, že po osobním dorozumění
s podnikem nemalého věhlasu, asice Pivovarem Budějovický Budvar, n. p.,
připravili jsme pro vás unikátní soutěž vánoční.
O výtečné kvalitě našich mighty mailinglistových newsletterů svědčí jistě četné
množství odběratelů. Z jejich řad nyní losujeme výherce znamenitých odměn.
Mnoholi museli účastníci soutěže vykonati? Pranic, a nyní hle, již se radují
z darů, které jim spadly rovnou do klína.
David K., bytem v Praze,
obdrží vzácně krásný trikot Mighty Sounds a sadu lahodného piva Budweiser Budvar.

Markéta Š., bytem v Mladé Boleslavi,
obdrží sensační mikinu Mighty Sounds a sadu hrdlu lahodícího piva Budweiser Budvar.

Čtenáři, kteří se dosud neoctli v této arci privilegované společnosti registrovaných
odběratelů Mighty Sounds newsletterů, smí tak učiniti i nyní. Soutěží tak lze
se zúčastniti, nežádáme než toliko přihlášku do mailinglistu na stránkách
mightysounds.cz.
Ve Štědrý den slosujeme však mimořádnou výhru: soudek blahodárného piva
Budweiser Budvar, jakostní mikinu Mighty Sounds jakož
i nejmodernější kšiltovku téže značky.

GrowSho� & HeadSho�

Sleva 20% na 1 balení Semen
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NICELAND
03. 12. VAL. MEZ. M Klub + SUNSHINE
+ SUNSHINE
sobota 10. 12. JESENÍK Mlýnice
pátek 16. 12. PRAHA Chapeau Rouge w/ P:HON
úterý 20. 12. Praha Malostran. Beseda UNPLUGGED (+Xindl X, M. Hrůza a Lety Mimo)
+ SUNSHINE
čtvrtek 22. 12. DĚČÍN Garage
úterý 27. 12. MAR. LÁZNĚ Na rampě XMASS Party + SUNSHINE
sobota

CY

CMY

K

Kupón na slevu 20%
Prodejna Letná:
Újezd 15
150 00 Praha 5
po-pa 10.oo - 18.oo hod.
Email: ujezd@growland.cz
Telefon: +420 733 698 833

Prodejna Újezd:
Čechova 13
170 00 Praha 7 - Letná
po-pa 10.oo - 18.oo hod.
Email: letna@growland.cz
Telefon: +420 774 499 115
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že není vidět

tetování
Martin Kolařík, mladý profi snowboarďák, naklusal do HELLu s kusem papíru
s návrhem, který chtěl vytetovat přes celá záda. Jenže první skica vypadala
jako nepovedená omalovánka a tak se Matrin snowboarďák svěřil do péče
tatéra Martina. „Když Martin uviděl můj návrh, řekl, že je tohle fakt nebude dobrý.
Tak jsme se domluvili na motivech, které jsem do tetování určitě chtěl zapracovat
a provedení nechal na něm. A dopadlo to líp, než jsem čekal!“ pochvaloval si
snowboarďák. „Mám tam město, hory a dynamiku pohybu.“ Vytváření individuálních návrhu je tvůrčí proces. Někdy může trvat i stějně dlouho jako samotné
tetování. Vždycky ale jde o spolupráci mezi tetovaným a tatérem. Je to o tom
zachovat hlavní poselství motivu a přenést je zajímavě do vizuální roviny.
Tetování celých zad zabralo klukům 27 hodin. A bolí to prý rozhodně míň než
pořádná snowboardová zlomenina.

„Taky jezdím na prkně a hodně mě
bavilo tetovat profíkovi něco, co dělám
i já. On je rider, já jsem rider, je to
taková pocta ježdění,“ zhodnotil tatér
Martin mnohahodinové
tetovací sedánky.
„
Snowboarďák Martin je nadšený:
„Je to obrovský jak hovado! To není jen
tetování, to je obraz, umělecký dílo!“

potili a pokud si to budeme všichni stahovat
zdarma, příště se na nás taky můžou pěkně
z vysoka... Tak čekujte na fastfoodorchestra.
bandcamp.com nebo si na koncertě kupte
CD (brzy by se mělo objevit i na Mighty
Shopu). Tak štastný a fástfůdí!
Anselmo 9/10

V/A – HANGOVER HEARTATTACK

Fast Food Orchestra
Wanted for Cooking
Rooster Records, 2011
Po dvou letech jsme se dočkali nové desky Fast
Foodů, juhů! Jak jednotlivý songy vidí Fido, kapelní
kápo, jste si mohli přečíst v minulým zinu. Teď se
na to zkusíme mrknout z tý druhý strany – ze strany
posluchače. Kluky nikdy nebylo lehký zařadit do jediný škatulky, s Wanted for Cooking je to však přímo
nemožný. Co song, to de fuckto jinej styl. Vemte si
třeba už dva songy, který jste nejspíš slyšeli na těch
internetech (nebo živě) – Modrá raketa a The Party
is Over. První je příkladem klasickýho reggae, kdežto
druhej song je nadsázka, prdel, ze který čpí trochu
toho elektra. Ale víte, co je nejlepší? Že obojí hrají
s naprostou přirozeností. Podobně vás asi posadí na
prdel Sound Gansters, která má s rocksteady asi tolik
společného, co Dan Landa s mírumilovností.
Na cédu je dvanáct songů, který vydaj na skoro
40 minut jízdy. Celý to začíná nakopávačkou Jump
Around, která podle mě patří mezi nejlepší songy
FFO vůbec. Co určitě stojí za zmínku, tak je libá
piésnička A Boy From Hell – vemte jed na to, že
to je další summer hit. Fásti prostě uměj všechno.
Jako by měli klaustrofóbii a proto je prostě do jedny
škatulky nedáte. Deska stojí dvě kila, ale Fásti ji
tentokrát celou nahráli i na net. Super je, že za ni
můžete zaplatit, kolik chcete – nulou káče počínaje
a vilou vašeho strejce z třetího kolena konče. Pamatujte ale na to, že se FFO ve studiu nějakej ten pátek

Fucked Up

David Comes to Life
(Matador Records 2011)
Tak tímhle jsem překvapil sám sebe. Tím,
že se mi nová deska kanadských Fucked Up
líbí. A neměla by. Nelíbí se nikomu z mýho
okolí, komu jsem to zkoušel cpát. Kapela,
která by dnes bez propagace vyprodala
Sedmičku a s hypem v časopise typu Vice
by dost možná zaplnila Meetfactory, má mé
tiché sympatie. A neměla by mít. Pokud jste
moderní fousáč s džínovou vestičkou, dívka
s módními brýlemi bez dioptrií nebo zkrátka
kdokoliv, kdo sleduje trendy, budete z toho
kakat jako pejsek po pedigree. Nejsem ani
jedno. Jsem buran, co má rád Motorhead.
Ale zaujal mě klip na Other Shoe, tak jsem
si to sehnal, přečet jiné recenze, ve kterých
se nešetřilo slovy jako rocková opera nebo
konceptuální album. Já v tom slyším pár
jednoduchých a chytlavých riffů, šikovně
rozvedených. Ten člověk sympaticky řve a je
to něčím zajímavé. Takže proč ne... Jedna
hvězdička dolů za hnusnej obal.
Tchichiman 9/10

A Tribute to POISON IDEA
Farewell Records, 2003
Riot! Bordel! Rebélie! Spaßschrapnell! Výrazy, které bezezbytku vystihují Poison Idea.
Když si uvědomíte, že pódia světa začali
dobývat už na začátku 80. let, musí vám
být jasný, jak moc ovlivnili další hardcorový
kapely. No a tak vedle coverů jednotlivých
songů od kapel jako Pantera, Machine Head
nebo Trubonegro světlo světa spatřila i deska, na který naleznete právě největší pecky
od Poison Idea v podání různých kapel, co
maj koule (namátkou Ratos De Porao, Barcode, Kill Your Idols, Wolfbrigade, Paintbox,
Path Of Destruction... prostě co song, to jiná
kapela, co kapela, to brutální nářez). Asi
jako vždycky i tady platí, že se nic nevyrovná
originálu, ale vsaďte protézu vaší bábi, že v
tomhle případě se jedná o navýsost vydařený
covery. Samotný cover, neboli obal, pochází
od věhasného Mr. Pusheada, což je velice
solidní bonus navíc. Navíc se tenhle tribute
dá krom CD sehnat i na vinylu, takže každej,
komu srdce bije v HC rytmu, by se měl zamyslet nad tím, proč, do háje, ve svý sbírce tohle
ještě nemá?! Zajímavý určitě bude pozorovat, jak se po těch letech se svými starými
fláky na Mighty Sounds 2012 poperou naživo
samotní Poison Idea.
Anselmo 8/10

MINOR THREAT

Minor Threat 7 ep, june 1981
Proč se neohlédnout pár let zpátky, a když už,
tak už, takže řekněme rovnou let třicet! V červnu
1981 vychází první EP washingtonské kapely
Minor Threat! Kdo zná a má na kapelu jasný názor, může přestat číst, a vy ostatní si to musíte
sehnat, pokud máte rádi jak punk rock, tak
hardcore, anebo kombinaci obého. Dnešní doba,
ve který už žádná nová a dobrá hudba téměř
nevzniká, je přímo stvořená k tomu, pohrabat se
v domácím archívu jako Karel Čáslavský. Stejně
jako auta dnes vyrábějí divných tvarů, ale zato
se stem bezpečnostních prvků, Minor Threat jsou
starej dobrej nadupanej Buick, kde bys záchranný
pás hledal marně. Neskutečná energie nahrávek
MT je dodnes inspirativní a chtě nechtě to nutí
k divokému tanci po plovoucí podlaze i mne.
Zpěvák a bubeník si pro svoje kapely a kapely
kámošů založili record label s názvem Dischord
a speciálně desky MT jsou, mám ten dojem,
nejdostupnější artikl za skvělou cenu! Abych vás
nazval hudebními znalci, musíte vlastnit (na vinylu!) Dischord no 1-11. K tomu si dokupte Dag
Nasty, Make up a Fugazi, protože jsme slušní
lidé. Pokud máte rádi toho kulturistu, co hulákal
v Black Flaga později založil Rollins Band, tak
se vám budou líbit State of Alert s katalogovým
číslem Dischord no. 2. Tyhle desky mě, hádám,
nikdy neomrzí a je to krásný kus historie.
Tchichiman

Mighty Tour, Brasil Tour a Sisa Feherová
Zdar všichni Mighty a Spankers fanoušci. Tak se nám kolem kapely zase děje spoustu zajímavejch věcí, až jsme se rozhodli, že vám o tom napíšem do Freezinu.
Od října s náma zpívá nová zpěvačka. Místo Terery, která se rozhodla věnovat studiu herectví,
s námi na koncertech nově uvidíte košickou strelu Sisu Feherovou. Sisa neuvěřitelně skvěle
zpívá, má správný východoslovenský charisma, hodně chlastá a ze všeho nejradši líbá všechny
možný kluky a holky. Určitě se vám bude líbit (stejně jako nám). První velká příležitost jí
vidět v Praze bude na křtu našeho novýho singlu PARTY LOVERS 18. prosince 2011 ve Futuru. Se Sisou a celýma Spankers si tu zazpívá Matěj Ruppert z Monkey Business a brutální

Dr. Kary z Fast Food Orchestra. Oba střelci nám single, kterej je první nahrávkou právě se
Sisiným soulovým hlasem, taky pokřtí. Celej mejdan podpořej svýma dubovýma groovama kluci
z Bug´n´Dub.
Samozřejmě se Sisou už hrajeme teď po celejch Čechách, Moravě a v Německu. Ovšem
největší nářez bude jarní Mighty Tour, který odjedeme v sestavě The Spankers a Fast Food
Orchestra. Takže se od února do dubna můžete těšit na nadupanou show po všech možnejch
klubech a kulturácích. Spolupráci s Fastama máme léty prověřenou a skvěle to funguje. Holky
jsou hotový z patnácti mužných muzikantů z obou kapel, mezi kterejma se najdou

*

svalnatý doktoři, namakaný kulturisti a veselý a charismatický tlusťoši, a chlapům v publiku
tohle všechno zase kompenzuje naše zpěvačka Sisa, na který můžou oči nechat a po koncertě
se s ní vždycky nalejou. Ale hlavně se všichni výborně bavěj na muziku obou kapel, která se
k sobě perfektně hodí a šlape. Takže od února do dubna see you na Mighty Tour.
A aby těch Tour v roce 2012 nebylo málo, tak se The Spankers opět vrátí do své milované
Brazílie. Po roce, kdy nám Brazilci píšou, že jim chybí naše party music, jsme se rozhodli užít
si zase tu skvělou jihoamerickou atmosféru pláží, samba večírků a vyprodanejch koncertů.
Kdo by nejel, že jo! Tentokrát se nám snad podaří vzít s sebou profi kameramana a natočit
pro vás kus těch zážitků, který jsme v Brazílii minule prožili.
Do Brazílie poletíme i s naším novým basákem Viktorem a trumpetistou Markem, kteří
vystřídali Joeyho a Kubu. Ti se odstěhovali do Německa nebo šli hrát s Olgou Lounovou. Za
Spankers chcem všem třem i s Terezou poděkovat za super roky strávený hlavně v dodávce
při cestování za váma, našima fanouškama. Věříme, že se vám nový písničky a koncerty The
Spankers budou líbit, protože v nás zůstává a roste drive a radost z hraní pro vás. Poslední
dobou se naše koncerty díky skvělejm fanouškům mění v neuvěřitelný večírky a jsme vám za
to hrozně vděčný, protože nás to žene dál v naší muzikantský práci. Díky.
Každopádně, pokud chete vidět The Spankers v největší formě, se spoustou zajímavejch
hostů a skvělýma Bug´n Dub, doražte 18.prosince 2011 do Futura na křest singlu PARTY LOVERS nebo pak na některý z našich mnoha koncertů po celý ČR.
Těšíme se na vás! The Spankers D

NESEM VÁM MIGHTY ADVENTNÍ SHOPPING

MELODKA

BRNO
Hudební klub Melodka. Kounicova 20/22. Brno 602 00, Otvírací doba: úterý - sobota od 19:00

po 05. 12. BSS Hell Party Vol. 666

Utopenci ve vlasech, La Patchanka, Kaluž
PUB ANIMALS, FUNKSHMAKERS
čt 08. 12. Female Tour: Matahari, Alžbětiny sosny, Pankix
pá 09. 12. Tafrob, MAAT + Emeres, Morelo

út 06. 12.
st 07. 12.

so 10. 12. Metal & Hardcore Night

Rattle Bucket, Hentai Corporation, X-Left To Die
JERUSALEM, STOKER, THE YOURS
čt 15. 12. Voodooyoudo, Professor Leopard

út 13. 12.
st 14. 12.

pá 16. 12. Depeche Mode Evening
so 17. 12.

INSANIA, DARK GAMBALLE, FREE FALL

út 20. 12. A-Beat
st 21. 12. Audiotek Kill The Night Live!
čt 22. 12.

Faith No More Revival, Marilyn Manson Unmasked Tribute

pá 23. 12. X-Massacre
so 24. 12. Tekutý kapřík na Melodce
pá 30. 12. Kill The Night!
so 31. 12. Rockin’ In The Free World
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mightyshop.cz

NAVŠTIVTE MIGHTY SHOP: 28. 11. – 31. 12. 2011

čt 22.
22 112.
2

SATISFUCKTION UNPLUGGED!
čt 29. 12.

DIRTY BLONDES, VEES, THE POOH

čt 01. 12. PRASKLEJ JOGURT, NONCITIZEN – Hodně muziky za málo pěnez
pá 02. 12. WOLFWOLF (Swiss), BITCH QUEENS (SWISS), MAGGIE’S MARSHMALLOWS – Garage/RnR
so 03. 12. LESNÍ FEÉRIE – Fashion show by Jelly Belly
po 05. 12. JEDEN SVĚT – Studentské promítání dokumentárních filmů
út 06. 12. SLUNEČNÍ TURNÉ – ŠŤASTNÍ A VESELÍ, IVA MAREŠOVÁ & 999
st 07. 12. BLACKOUT – Drum’n’Bass night
čt 08. 12. THAT FUCKING TANK (UK), GUNS OR KNIVES (UK), DPKN CHRN – NAAB night
pá 09. 12. DEAD SET AGAINST, DONE AND GONE – HC/Punkrock
so 10. 12. LEGEND NIGHT with DJ FirEMAN
po 12. 12. ANIMAL RESCUE + ZVÍŘATA V TÍSNI – Benefiční koncert
út 13. 12. INTESSAR – Orientální tanečnice a bubeníci
st 14. 12. BUĎ A NEBO, MONS PUBIS – Alternative BIO Rock
čt 15. 12. PRAGUE CONSPIRACY, QUEENS OF EVETYTHING, The MOONSHINE HOWLERS
pá 16. 12. GROOVE DOGS – AllStar Phunk Band
so 17. 12. NÁMOŘNICKÁ PARTY – Weigh the anchor!
ne 19. 12. DISCO ESPAŇOLA + CUENTACUENTOS – Latin night
út 20. 12. XVW NIGHT year 2 – A modří už vědí...
st 21. 12. PINKOUT – Gay & Lesbian and friends night
čt 22. 12. SATISFUCKTION UNPLUGGED – Legenda!
pá 23. 12. SMUTNÝ KAREL – 60. Psychedelic Rock
so 24. 12. VÁNOČNÍ HOSPŮDKA
ne 25. 12. FUNKY PARLIAMENT a hosté – Funk/Rock night
po 26. 12. SILENT DISCO
út 27. 12. ZNOUZECTNOST – Alternative Punk
st 28. 12. WILD STICKS – Bubenická show
čt 29. 12. VEES, The POOH, DIRTY BLONDES – Indie/Chew/Dirty Rock’n’Roll
pá 30. 12. TOTAL BLACKOUT – Drum’n’Bass mayhem
so 31. 12. MIGHTY SILVESTR! DJs Buqi, Kuře, Nášifka a spol

sobota 17.12.

NÁMOŘNICKÁ PÁRTY!
Poctivý dupáky a RUM!
Vstup 50,- a POUZE v námořnickym vohozu!

KLUB 007 STRAHOV
Koleje ČVUT, Blok 7, Chaloupeckého 7, Praha 6 | www.klub007strahov.cz

pá 02. 12. Retro Hity Let 90tých DJ

JOSEF SEDLOŇ (cz)
FIGHT (usa),
		
BALANCE AND COMPOSURE (usa), TRANSIT (usa)
ne 04. 12. Rock´n´Roll / Psychobilly KAMIKAZE QUEENS (de), GREEN MONSTER (cz)
pá 09. 12. Rock / Pop Punk NSOS (cz), RIVER JORDAN (cz), BETTER LIFE (cz)
so 10. 12. Punk Rock / R´n´R PUNKOTÉKA !! DJ Tchichiman B-day Party
út 13. 12. Rocksteady / Ska / Reggae LARIKA (cz) + DJ Kaya
st 14. 12. HC Punk / Metal FLOWERS FOR WHORES (cz), GATTACA (cz),
		
FAT MANS WAR FACE (de)
čt 15. 12. Post Hc / Metal ADEPT (swe), MORE THAN A THOUSAND (por),
		
WALKING WITH STRANGERS (swe)
pá 16. 12. Ska / Soul / 2tone SKAPARÁDA !! DJs Rude Boy Rhythm
so 17. 12. Noise Rock LYSSA (cz), FETCH! (cz), RAKETOPLÁN (cz)
st 21. 12. Electro / Alternative U-PRAG (cz)
čt 22. 12. Ska / Chanson / Ragga BASTA FIDEL (cz), VASILŮV RUBÁŠ (cz) + DJ Hrochopanda
pá 23. 12. Punk V.T. MARVIN (cz)
pá 30. 12. Hard Core Punk WARSONG (esp)
so 03. 12. Melodic HC / Punk / Emo TITLE

so 31. 12. Silvestr Karneval Party
		

DJ EFKA & DJs PRAGUE CITY ROCKERS (cz): 80´s Dance Fever & Punk Rock

Divadlo pod lampou

PLZEŇ
předprodej vstupenek: Music Records (Dominikánská ul.), rezervace vstupenek: www.podlampou.cz

pá 02. 12.
		
so 03. 12.
		
út 06. 12.
st 07. 12.
		
		
		
čt 08. 12.
		
pá 09.12.
so 10. 12.
		

SLUNOVRATOVY PAPRSKY - alternative/polometal/,
BEZ MOŘE - big bít, ŽEREME KONĚ - alternative-folk
DARK UNDER THE LAMP vol.6: LLYR - doom metal, SOMNUS AETERNUS doom-death, DOOMAS (SK) - doom-gothic, ET MORIEMUR - doom-death
PROMÍTEJ I TY! (www.promitejity.cz)
MIGHTY TOUR 2011
PRAGUE CONSPIRACY - premium cherry rock - premiéra s novou zpěvačkou!
QUEENS OF EVERYTHING - horns driven rock´n´roll
host: MOONSHINE HOWLERS - country punk
THE DRAIN - garage-glam-rock´n´roll s novým ep “Boy Boy Girl Girl Boy”
SUNSTROKE - alternative-grunge - křest debutového ep “Tranquillizer”.
JAKSI TAKSI - pop punk, Host: AM - punk rock
THIS NIGHT DRAWS THE END - metalcore, MOMMA KNOWS BEST
– alternative-hardcore, THE TRUTH IS OUT THERE - mathcore-electronica

hosté: STAŘEC

st 14. 12. SKAFARI NIGHT: THE SPANKERS - reggae-pop, GRANDE TETE - ska-rock,
Y? - crossover-alternative
		
pá 16. 12. LUNO - psychedelic pop v čele se zpěvačkou Emou Brabcovou (ex-Khoiba), 		
BROS´N´BEASTS - pop rock, NO GOOD OK - electronica-punk
		
so 17.12. EINE KLEINE BANG BANG - metal-alternative, DAMNEED - crossover,
BAHRAINN - metalcore, SAMARX - thrash metal, OTHER PARTS - alternative-post hc
		
st 21. 12. CIGISTOCK POD LAMPOU 2011: ADOLPHO & THE BAND - alternative-rock,
NEBYLO NÁS PĚT - alternative-progressive, ŽERZEJ - pop rock
		
čt 22. 12. ZNC - tradiční předvánoční večírek plzeňské legendy, DISHARMONICI - punk rock
pá 23. 12. ZIMNÍ MLADÁ MUZIKA Made in Skvrňany 2011, Same Blood, Cat´s Eve, Treska,
		
Death Bride, Entire Damnation, Kids, Ingoust, Pardál, Metal Heads, Roguelz
ne 25. 12. V3SKA - ska, SILÁŽ - aggro punk
po 26. 12. MANDRAGE - pop rock s novou deskou “Moje krevní skupina”.
út 27. 12. LAST CHANCE TO DIE (D) - hardcore-metal, SOMETHING LIKE - hc-metalcore,
MARINA - post hardcore, LE BAIN DE MAID - alternative-psychedelic
		
st 28. 12. NEON REDNECKS - party na baru.
čt 29. 12. INCEST - prasopal, SMASHED FACE - death metal-deathcore,
ZUBATHAA - progressive metal, BIT-A-NAIL - metal
		
pá 30. 12. SILVESTR PRO NEDOČKAVÉ vol. 7: MORDORS GANG - rockabilly,
CARLOS AND HIS COYOTES - rock´n´roll, THE ROCKET DOGZ psychobilly riot
		

CROSS CLUB
Plynární 1096 / 23, Praha 7 | www.crossclub.cz

čt 01. 12. RNR PARADE (Bitch”n”Qeens (SWI), Brain Shake (FR) a hosté)
pá 02. 12. DRUMSTATION (Callide (UK), Philip TBC & Elsa Emeralda (SWE), J Science (UK),
		
Beast67, Akira, Mersi & Vitt3k, John T, Kropatko, Dubtrax)
so 03. 12. SYLLABUS (LAB (POR), MiM, Tranceformer, Plech, Ejczka)
2ND STAGE (Rudeboy, M4Y4, Stantha, Jarin)
		
ne 04. 12. CROSS N ART ( S Velbloudem do Afriky a Arábie)
WORLD MUSIC VEČÍREK (Afro Nomad Soundsystem)
		
po 05. 12. LOS TEKKENOS (Mejra, Sherpa, Greenr, Zebra), DNB STAGE (Sherpa & Šmela, MDFK, Rolník)
út 06. 12. ALAVERDI (Alaverdi & zhudebnění litevské pohádky “Egle, královna hadů”)
WORLD BALKAN REGGAE STAGE (Prince of Persia (IZR))
		
DIVADLO NP (hra Popravčí č.14)
		
st 07. 12. FUNKY SOUL & GROOVE (kapely Megaphone, Neosound a host)
WORLD MUSIC BALKAN STAGE ( DJ Prince of Persia (IZR)), BIOKÁF (film Seriozní muž)
		
čt 08. 12. UNITED FORCES OF DUB (Tenor Fly (UK), Solo Banton (UK), Fireson (KEN), United
		
Forces of Dub, Forward March Posse), S EXPEDICÍ DO KAVÁRNY (přednáška Yosemity)
DIVADLO NP (hra Symfoetus)
		
pá 09. 12. JUNGLIST CALL STAGE (MCs: Tenor Fly, MC Dr. Kary,Mr Cocoman, Mc Jouseph,
		
MC Mad Reefah, DJs: Rich, Mutakillah, W23, Mad4ce, Telka, Abassta)

		
		
so 10. 12.
		
		
		
		
		
ne 11. 12.
		
po 12. 12.
		
út 13. 12.
		
		
st 14. 12.
		
čt 15. 12.
		
		
pá 16. 12.
		
		
so 17. 12.
		
ne 18. 12.
		
po 19. 12.
		
út 20. 12.
		
		
st 21. 12.
		
čt 22. 12.
		
pá 23. 12.
		
so 24. 12.
		
ne 25. 12.
po 26. 12.
		

SUBCONSCIOUS TERROR STAGE (Reverb, Kredenc, Heavyn, DX, Mad4bass)
DIVADLO NP (hra Symfoetus)
TY VOLE!? (Trusty (UK/CZ), Feat. C. Monts, Sax, Acme, Smack, Marat & DJ Negative,

Sax feat Rest, Zemevzduch, Acme, Trusty, Dryman, Dirty Little Toaster, Stifler, Ponyk,
Franill, Norman Bates & Alyaz, Smack, Tuco, Brainy Thug, Peca One, Sevenape)
DUBSTEP ELECTRO STAGE (Sine (UK), Z-Kat (UK), Blackfool, Seb Bish (FR),
Altazer (FR), H.D.A., F.D.P.)
DIVADLO NP (hra Symfoetus), DIVADLO PRO DĚTI (14:30 Vánoční příběh)
CROSS N ART (film Nic proti ničemu)
WORLD MUSIC VEČÍREK (Afro Nomad Soundsystem)
LOS TEKKENOS (Adam Vandal, Maccino, Dzony, TMH)
2ND STAGE (PiCo, Qydo, Fatalluba + Houba, TMS)
TOPPER HARLEY (Pascal Briggs, Tchichiman a host)
DNB STAGE (Volume Plus, Martyyno, Skáčko, MC Paparasty)
DIVADLO NP (hra Popravčí č.14)
X-MASS PARTY (kapely Jokers, Morning Maniac Music, Snow job, J!Scream)
DOBREJK DEN (Saku, Stanzim), BIOKÁF (film Cigán)
BENEFICE PRO JAHODU (Vyvoraná myš, Forbidden Fruit Clan
& MC Henry D. Confessions ft. MC Jahkoko (CZE/NIG), Dread K)
2ND STAGE (Slik vs. 2H, TNC), DIVADLO NP (hra Popravčí č.14)
FORBIDDEN SOCIETY RECORDINGS NIGHT (Dean Rodell & Current Value
aka Machine Code live (GER), Forbidden Society, Hanzall, Syndrome, Killa, Conspira,
Contest Winner), 2ND STAGE (KublaiKaoss, Bagheera, 4M, Deus Ex Machina)
CULTURE MOVE (Zeid and the Wings (LB), Zeid Hadaman feat Maryam Saleh (EG),
Yukimura, Gadjo.cz), (filmy West Beirut, Sukkar Banat & přednáška Yvona Šabacká)
CROSS N ART (přednáška Putování časoprostorem - Čína - premiéra)
WORLD MUSIC VEČÍREK (Afro Nomad Soundsystem)
LOS TEKKENOS by CZECH GABBER FORCE (Robar, Raiden, Oliheň, NKI, Darkstorm,
Neuf, CGF, Callgary), 2ND STAGE (MRTy.live, Kan-jacca, Flyp Fermentor, Dodo, Romer)
MORE THAN HIP HOP (Rest & Idea & Fatte, Inside & Trusty)
NZP030 DNB STAGE (ahZ & KamCZa ft. Peejay, Brooklyn, Local Heroes
& Tweety Twizta, Rudeboy & M4Y4)
PUNK NIGHT - KŘEST DESKY KUNDODROM (Electric Mann, Dreadrot a host)
PSYTRANCE STAGE (Basic, Newteck, Ondrej Psyla), BIOKÁF (film Jana Eyrová)
FUNKY NIGHT KŘEST DESKY (Gastrojazz a hosté)
ELECTRO STAGE (Schwa, Lucas Hulan, Fatty M)
DEORBITAL NIGHT (Matrix (UK), Brooklyn, Wash, Mersi, Koobl, Vitt3k, Mc Driver,
Neighbour, Mc Papa rasty), DUBSTEP & ELECTRO (Smeghead ,Andro-G, Mikkno, Dipe, Blofeld)
JEŽÍTEKK (MSD live (FR), Suburbass live (FR), Adam Vandal live, Antena, Er)
ELEKTRO BÁL STAGE (Skritek, Electro Dee, Dr Smeghead)
JAMASTERAP (Bastards crew a hosté), WORLD MUSIC VEČÍREK (Afro Nomad Soundsystem)
LOS TEKKENOS Move Your Body (Majkl NSK, Greenr, Kolouch, Sherpa, Kubee, Rolnik),
JUNGLE STAGE (Kan-Jacca, Papafredo, Sherpa & Smela)

út 27. 12. HULIDI (hudba, divadlo, literatura, Budulínek, Vicky shock, Jiří Vonka)
st 28. 12. BIOCROSS PSYTRANCE (Wirrareka & Djane Galactic Sun (SK), Ondrej Psyla, Genaro)
MINIMAL PROGRESSIVE BREAK (2Vinz, Kosmen, Autist&Dash, TMX vs. MCX (SK))
		
DIVADLO NP (hra Popravčí č.14), BIOKÁF (Studentké projekce FAMU)
		
čt 29. 12. ROCK N ROLLS ROYCE (The PictureBooks (DE), Nano a hosté)
REGGAE STAGE (Peeni Walli)
		
pá 30. 12. DUBSTEP vs BREAKS (kapely Semtam & Transit (CZ/ZW), Le Pneumatiq, Telka, Ans, Matoa)
so 31. 12. IMPERIALISTIC SILVESTR NIGHT (Philip TBC, Forbidden Society, Pixie,
		
Babe LN & Stanzim & Ghonzales, Akira, Beast67, Mersi & Vitt3k)
MOOOVE IT! STAGE (Quadrant Sound, M&Gors Sound System,)
		
REGGAE DUB DUBSTEP (Dustcream, Suppafly, Irie Memba, Boldrik)
		

CLUB BOŽÁK TEPLICE
Sochorova 1516 | 415 01 | www.bozak.cz

Pá 02. 12. Dubstep/Electro: BASSTARDS: DIA KRITIKA | FISHSTICK | CUMSHOTTA | FRANK THE SPACE
So 03. 12. Alternativka: XAVIER

So 31. 12.

BAUMAXA
MIGHTY TOUR 2011
PRAGUE CONSPIRACY - premium cherry rock - premiéra s novou zpěvačkou!
QUEENS OF EVERYTHING - horns driven rock´n´roll, UNHOLY PREACHERS
Rock: DILATED | BLACK SUN
Electro: MIDI LIDI | PUDING PANÍ ELVISOVEJ /SK/
Groove: FRESHPARTY: NAVIGATORS
Electro: WAJNACHSPRAS: 3OZAK 3OYS & friendzz
Rap: COSMICKEJ VANDR: SUPERCROOO | TEMNOTA
Electro: 3OŽÍ SILVETREST: FRANK THE SPACE | IAN ROKKA | KINSKI |

		

otevřeno 02-09h/free,-

Pá 09. 12.

		
		
So 10. 12.
So 17. 12.
Pá 23. 12.
So 24. 12.
Ne 25. 12.

OBSCURE PROMOTION

obscure.cz
02. 12. Orphaned Land, Arkan, Myrath, Artwek Praha, Black Pes
05. 12. Kvelertak, Toxic Holocaust, The Secret, Wolves Like Us, Doomriders Praha, Matrix
08. 12. In Extremo + support, Praha, Roxy
15. 12. Cynic, Chimp Spanner, Hypno5e, Praha, KD Kyje
10. 01. Evile, Portrait, Praha, Exitus
22. 01. Alesana, We came As Romans, I wrestledthebearonce, Praha, Rock Café
06. 02. A Pale Horse Named Death, Praha, ExitUs
13. 02. Ulcerate, Svarth Crown, Heaving Earth, Ostrava, Baarak
14. 02. Caliban, All Shall Perish, We Butter The Bread with Butter, Praha, Rock Cafe
16. 02. Periphery + support, Praha, Rock Cafe
25. 02. Bonecrusher fest - Carnifex, Beneath The Massacre, etc, PrahaRock Café

ROCK CAFÉ PRAHA
Národní 20, 110 00 Praha 1 ~ www.rockcafe.cz

		

„Večer jiného folku no.19”: Ve speciálních akustických setech: KAY/JIŘÍ/
TVZEX (SUNSHINE), ŽOFIE KABELKOVÁ, TONELESS, MELANKOHOLIK

		

(120,-, / vstupenky pouze v místě!!!)

čt 01. 12.

“Pohádkový pomeranč 2011” SLAPDASH ROCKABILLY, SKYWALKER,
TRAVIS O´NEILL live, soutěže, tombola, dražba, afterparty! Vstup zdarma
so 03. 12. “Skanking Praha”: THE CHANCERS, CCTV ALLSTARS, JET8 (130,-/180,-)
út 06. 12. “FreeZone”: EMERIVER a ALŽBĚTINY SOSNY vstup zdarma
st 07. 12. xXXx (křest CD), X-CORE + special guest: ROBERT ROSENBERG (130,-)
čt 08. 12. “Andělská párty FSV”: TOXIQUE, AIRFARE, afterparty: PLANETA NOVA, DJs, 		
pá 02. 12.

		

		

(100,-/info o předprodeji na www.andelskaparty.cz/200,- v místě)

YELLOW UMBRELLA (DE), GREEN SMÅTROLL, DISCOBALLS, BASTA FIDEL,
DUB ARTILLERY (220,- + poplatky/ předprodej v Rock Café a síti Ticketstream/260,- v místě)
so 10. 12. “Šťastných 13”: PRVNÍ HOŘE (13.narozeniny kapely!!!) + host: ORCHESTRA

pá 09. 12.

		
		

(120,-/150,-, 99,- pro majitele CD Klub Silencio – platí pouze v den koncertu u vstupu!!!)

CHECKPOINT a BIKKINY SHOP vstup zdarma
st 14. 12. “25 let kapely P.S.!!!“ hosté: PLEXIS, V.T.MARVIN, ČESKÁ
		
DISHARMONIE, ARVA, TŘI ČUTORY, TO JE JEDNO (140,-/160,-)
so 17. 12. “Rock Café Contest“: 3.MALÉ FINÁLE www.rockcafe.cz/contest (50,-)
st 21. 12. „My Friends Fest“: IMODIUM, POSLEDNÍ VÝSTŘEL, O5 & RADEČEK,
		
MAURITIUS, NO HEROES, MOTHER´S ANGELS (120,- /150,-)
út 13. 12. “FreeZone”:

		

od 18.00 promítání dokumentu „9 a ½ „ o kapele IMODIUM vstup na projekci zdarma!!!

DEFUCKTO (křest CD „Triumf“), OEREO, GRAMY GRAMATIKY, DJs BA2S,
SKUPLA, HEADDY, HLAVA (155,-/200,-)
út 27. 12. “FreeZone”: LOST IN NEW YORK, HIGH SOCIETY, SOON DAY TO vstup zdarma
st 28. 12. “Tribute Night”: CZECH FAITH NO MORE, MARYLIN MANSON UNMASKED
		
TRIBUTE, GUANO A PES (100,-)
čt 29. 12. OBŘÍ BROSKEV, ILLE (120,-)
pá 30. 12. BONEBROKE, THE SNUFF, BLACK ALERT (60,-)
so 31. 12. “Rock´n´Roll For Life” SILVESTR v Rock Café!!!: QUEENS OF EVERYTHING,
		
THE MAGGIE´S MARSHMALLOWS, THE ROCKET DOGZ, THE UNHOLY
		
PREACHERS, BOMBS FROM HEAVEN, afterparty: DJ CZECH MIKE
čt 22. 12.

		

		

(220,- + poplatky – předprodej v Rock Café, síti Ticketstream a Lucky Hazzard Shopu/290,- v místě)

Galerie:

Člověk v tísni „Stop dětské práci“ 01. 12. – 31. 12. 2011
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MIGHTY KLASIK ENTERTAINMENT uvádí:
DEC
2011
free

pro
otrle!
PŘINÁŠÍ

POUČENÍ

a také

ZÁBAVU
DÁM SI JEN TAK
ZA STOVECKU

TADY CHCÍP
PES!

ROBOJOSEF
SI VESELE
TLESKAL
DO RYTMU.

CO JE VOLE?

JE TU NEKDO?!

HEEJ, CO JE
DO PICE?

NESER
MI!

UZ MÁM FAKT ASI
DOST NAKOUPÍNO.

‘SEM NEMEL CHLASTAT TY SRACKY...
UFFFF UFF

POZDEJI

JDU
Z TESCA.

ASI JSEM TADY
BLIKNUL, NA CHVILKU,
NEBO CO...

ROBOJOSEF SE ZACAL PRETAHOVAT S CHODCEM.

JAU!

MOZNÁ MI NAJELY HALUZE,
UZ NIC NECHÁPU.
MÁM ABSTÁK.

SEŠ ÚPLNE
NA SRACKY.

HALÓ, LIDICKY, KDE JSTE KDO?

HELE, JEDE MI ŠALINA.

JAKO BYCH
ZASE PADAL
K ZEMI

TY KRÁSO, TEN MÁ DOST...

JOSÍFKU!
JDEME
SI PRO
TEBE!

A KURVA! BOJOVÁ FLOTILA
LÉTAJÍCÍCH TALÍRU!

PANE!
NECUKEJTE SE!

ASI JSEM TO
PREHNAL
S FETEM...

JÁ SI LÉTÁM,
JÁ SE VZNÁŠÍM...

TO JE DEBIL...

DOBRÝ
SCHIZO!

STRAŠLIVÝ VÍR MNE ODNÁŠÍ!

JSEM ZCELA BEZMOCNÝ!

RYCHLE
PRYC!

TO BYL
NÁREZ,
CO?

TO BUDOU ASI
TY NOVÝ DROGY.
SEŠ PREJ
PO TOM
FAKT MIMO.

MNE TI JE CLOVECE TAKY
ALE NEJAK DIVNE.
VIDÍŠ TAM TU LEBKU?

NA TO SE VYSER.

PŘÍŠTĚ

Na astroscéně zahřmělo. Ing. Hromek nastoupil do práce!
Těžko říci, zda je to dobře či nikoliv... Tak či onak, jak praví Ing. Hromek:
„Šťastné a veselé, nastavte prdele!“

VODNÁŘ

(21. 1. – 20. 2.)
Bude hůř, neb doba zlá
je, v prdeli je láska z
máje. Máj je přesně to,
co květen, doplním jen,
neb jsi kretén. Ať kretén
či píča hrozná, v prosinci svět dobře pozná.
Svět to pozná, ale ty
ne, zbyde ti jen MIGHTYZINE. (Třeba v příštím
čísle zjistíš, proč si hovnem z vochechule místo
pastou zuby čistíš.)

RYBY

(21. 2. – 20. 3.)
Životy všech jsou tak
skvělé, tvůj však míří
do prdele. Do otvoru

vprostřed řiti osud tvůj
se zprudka řítí. Zmastíš,
co se dá i nedá, třikrát
tobě, rybo, běda. Třikrát
běda, pětkrát ámen, než
nad tebou lamentovat,
tak to radši vychcat kámen. Nebo rovnou vysrat
ježka- i toť práce méně
těžká.

BERAN

(21. 3. – 20. 4.)
Berane, nešťastný berane, v prosinci několik
otázek vyvstane:
Jsi blbý či navedený?
Máš rád muže nebo
ženy? Proč pojídáš cizí
hleny?
Proč máš místo hlavy za-

dek, toť jen další
z podotázek.
Jsi potomkem
opice, žirafy či slepice?
A myslíš si, že jsi pašák,
když sjedeš se nejvíce?
Promluvím teď lidstvu
z duše- odpovědi
nechcem znát, strč
si dyka mezi chleby
mazej si sváču dát.

BÝK

(21. 4. – 21. 5.)
Tchořem počat, fenou
zplozen, býku,
jsi ke zkáze zrozen.
Prvotní hřích však
jest tvůj, že
tys taký hrozný chuj!

BLÍŽENCI

(22. 5. – 21. 6.)
Sníh
bílý
bělostný,
poutníkův tlumí krok,
jiní se radují, tys prosral další rok. Prosral
a prochlastal, prohulil,
proválel, jiní se dřeli
a tys jen zahálel. Teď
přišly mrazy a ty musíš
dřevo krást, jebeš, že
siroty budou se zimou
třást. Jebeš na siroty a
jebeš na lidi, přizdisráč
jako ty jen tak se nevidí.
Dodám jen, že pán Bůh
je taky blíženec a hází
na všechno globální
jebanec.

RAK

(22. 6. – 22. 7.)
Právem tebe, raku, tíží,
že se konec světa blíží.
Právem nad tím faktem
fňukáš – už si nikdy
nezašukáš. Což rozhodně
ocení lidé jiných znamení- neb tvůj výkon
v tomto směru vždycky
stál za starou belu. A
poměrně paradoxní je na
tom všem prostý fakt, že
jsi zvládl doposavad celý
život promrdat.

LEV

(23. 7. – 22. 8.)
Na Vánoce, jako loni,
purpura na plotně voní.

Sobi
svými
zvonky
zvoní, svíčky kapky
vosku roní – a na lva
pod stromečkem čeká
velký lejno sloní. Zlobil jsi a skončíš plačky,
Ježíšek ti nenadělí nic
než kopu hnusné sračky.
Jiného už nejsi hoden,
než pod jedlí rozbalit si
gigantický balík hoven.
Ptáš se proč a dusíš
pláč? Prostě proto, že
jsi sráč.

PANNA

(23. 8. – 22. 9.)
Krajina halí se do tmy a
do ticha, chceš lapit ten
okamžik, však on stále
uniká. Chceš poznat
odpověď na všechny
otázky- co bychom byli?
Bez víry, bez lásky…
Chceš lapit ten okamžik,
chceš poznat tu odpověď
– v tom dopadne ti na
dlaň vločka a špitne jen
tiše: „Teď“.

VÁHY

(23. 9. – 23. 10.)
Syflotyfus na vás váhy!
Proč, vysvětlím hnedle záhy. Za Á je to
spravedlivé, neb jste
svině podlé, křivé. Za Bé
to tak býti musí, i psát
o vás se mi hnusí. Za

Cé dosaď cokoliv, třeba
COURA nebo CYP. Čé
potom je jako čurák, co
ho nemá Radek Drulák.

ŠTÍR

(24. 10. – 22. 11.)
Štíre, štíre, pičo vóle,
že na to máš ještě kóle!
Lhát svým bližním, druhé
klamat, jen to umí ta
tvá tlama. Klamat a vést
život dvojí, že jen ti to
za to stojí. Ve dne hajzl,
svině v noci, myslíš si,
že víc jseš cosi.
Běda tobě, bídný tvore,
štíre, štíre, pičo vole!

STŘELEC

(23. 11. – 21. 12.)
Rok se s rokem, střelče,
sešel, kdo by se však z
toho věšel. Víš, že další
bude stejný – „Brácho
puč mi, ségro dej mi! Že
bych se sám někdy staral?
Pičo neser, prachy naval!
To je toho, kryndy pindyvrátim zejtra nebo jindy.
Anebo si, kámo, naser,
co střelkyně to borka, co
střelec je masér.

KOZOROH

(22. 12. – 20. 1.)
Kozorozi mají smůlu,
opět volím na ty hajzly
rozměr fontu- nulu.

“CD, LP, DVD, trička,
mikiny, barvy na vlasy
a rum s kofolou
od roku 1995”

AKTUáLNí TITULy K SEHNáNí NA www.phr.cz/shop

ZEMĚŽLUČ
Hledání
(double LP/CD)

PLEXIS
Vohul to (CD/LP)

THE VIBRATORS
Under The Radar (LP)

CHAOS UK
Chaos UK (LP/CD)

UŽ JSME DOMA
Jeskyně (LP)

THE RESTARTS
Slumworld (LP)

FUK
N. W. O. B. P. R. (LP)

ANTI-NOWHERE LEAGUE
This Is War
(7”EP picture disc)

TUPAK AMARU
Fuck the system!
...a co dál? (LP)

ŠANOV 1
Delikatesy (CD)

TELEFON
Smysl malých činů (LP)

RAPSOD
/PRŮMYSLOVÁ SMRT
split (EP)
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NOVá PODZIMNí KOLEKCE
Cheese

Jack Herer

Cream Caramel
315kč
/
600kč 5ks
/ 10ks
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