
SUŠICKÝ ROCKOVÝ PULS 
volný návštěvní sešit | poznámkový blok  
 
Příspěvky 101-150 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
150) 
 
Datum: 26.05.2005 - 23:31:28 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
TO : ARMY.. & JAK100HOVEN - Když jsem s Milenou cca před 14 dny probíral věci okolo 
Majálesu, tak váš požadavek zmiňovala, takže snad o tom ví.  
 
TO : Berry - S tím přihlášením naprosto souhlasím.. Řekl bych, že kapely, který se už 
přihlásili tady ve fóru zájem mají :-) Když se někdo ozve na poslední chvíli může dostat 
statut náhradníka pro případ, že by někdo vypadl... Jinak na Majálesu se asi sejde 
většina kapel - měli bysme už něco začít domlouvat - třeba termín schůzky :-) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
149) 
 
Datum: 26.05.2005 - 21:38:37 | o | x |  
Jméno:  Choudy  
 
Koukam na to ze Jezisek neni mi v tom delaji docela zmatek. Nejdriv jo, potom ne, pak 
zas jo, ted zas ne... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
148) 
 
Datum: 26.05.2005 - 20:53:31 | o | x |  
Jméno: Pavel  
 
to Berry: my znamena C.N.S. i Tenkej Led.  
 
to Majales : ja vim ze prvni hraje C.N.S. od pul ctvry. Co sem slysel posledni informace 
tak Jezisek to pry nakonec odrekl.  
 
to nazvy: posledni nazev se mi celkem libi 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
147) 
 
Datum: 26.05.2005 - 20:47:43 | x |  
Jméno:  Fender 
 
koukám že to tu docela ožívá - radostná zpráva!  
to Berry:možná, že časem něčím přispěji, když bude ze strany srplusu zájem.A já 
překonám svou lenost 
 



Odpověd: 26.05.2005 - 22:10:31 
Zájem je! B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
146) 
 
Datum: 26.05.2005 - 19:59:22 | x |  
Jméno: cpt.Emo 
 
Mam napad na nazev: SANTOS IN STEREO. 
 
Odpověd: 26.05.2005 - 22:09:44 
Máš-li v zásobě, zkus ještě další. Co na to ostatní? B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
145) 
 
Datum: 26.05.2005 - 19:49:21 | x |  
Jméno: Ragu 
 
ad Nocnipesak,Repa,Majales: Problem probuh neni na nasi strane,ale na strane 
poradatele,ktery (ac pred vytrvalosti a espritem taky smekam) meni program na posledni 
chvili - ne snad z vlastni libovule, ale kvuli tomu, ze nektere kapely se proste prihlasily 
pozde. No, kazdopadne jsem rad, ze to tu na foru zije. RK 
 
Odpověd: 26.05.2005 - 22:08:44 
To kapely: Tomu taky předejdem - kdo se nepřihlásí včas, prostě nebude hrát. Kapely 
musí být aktivní... B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
144) 
 
Datum: 26.05.2005 - 14:35:54 | o | x |  
Jméno:  NocnipesaK 
 
to repa: Nehodlám se s tebou hádat - mně osobně padá čelist před lidmi, kteří něco 
dokáží zoorganizovat a dělají to pořád dokola, přes všechny klacky, které jim létají pod 
nohy. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
143) 
 
Datum: 26.05.2005 - 12:47:14 | x |  
Jméno: repa 
 
to nocnipesak: nepeskuj....nagl vedela moc dobre o tom,ze nemuzeme hrat hned po sobe 
a upozornoval jsem ji pomerne durazne,ze nas bubenik je po hodce na odpis...rozpis na 
majales tu v tomhle poradi neni zrovna dlouho...takze not my fault  



Ad ORCHESTRA:v kolika kapelach proboha tihle dva hrajou???? nemyslim to nijak ve 
zlym,spis cumim a celist pada 
 
Odpověd: 26.05.2005 - 13:17:30 
to repa: No, teď když to dočítám, tak by asi mělo být vše OK, prodiskutovávali-li jste 
to... Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
142) 
 
Datum: 26.05.2005 - 12:21:46 | x |  
Jméno:  NocnipesaK 
 
to repa:  
1. Orchestra jsou M. Vlk a J. Plánička, pokud se nepletu.  
2. K tomu pořadí - Majáles je pozítří a teď se začínáte starat o takovéhle záležitosti??? 
Nedávno jsem se tu nad podobnými věcmi rozčiloval (ve vztahu ke Kloubu ovšem) a už 
je to tu zas. Pánové pánové.. 
 
Odpověd: 26.05.2005 - 13:15:25 
1. Nepleteš.  
2. Tohoto se musíme na společném festu vyvarovat. I proto plánujeme onu společnou 
schůzku, která proběhne v průběhu června.  
Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
141) 
 
Datum: 26.05.2005 - 10:28:40 | x |  
Jméno: repa 
 
to berry: Kontakt byl prave zaslan  
to all: Kdo jsou Orchestra hrajici na majalesu? Nemam tuchy...a propos tady na srpulsu 
jsou ty kapely uvedeny tak,jak by mely hrat za sebou? Jestli ano, tak mame spolu s 
Army of lupinus pomerne prusvih:((( a meli bychom velerychle kontaktovat 
pi.Naglmullerovou....prosim kohokoliv o rychlou odpoved.diky 
 
Odpověd: 26.05.2005 - 13:10:33 
Kapely jsem uvedl, jak mi je napsala paní profesorka. Pořadí však nezmiňovala.  
Kontaktujte ji raději obratem... B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
140) 
 
Datum: 26.05.2005 - 00:42:16 | x |  
Jméno: Ragu 
 
Chtel bych opravit informace o zacatku hudebni produkce na Majalesu. Zacina v 15,30. 
Ragu 
 
Odpověd: 26.05.2005 - 13:03:44 



OK, opraveno. Posunutím začátku dopředu se nic nezkazí, naopak... B.  
PS: A kdo hraje první? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
139) 
 
Datum: 24.05.2005 - 21:39:51 | x |  
Jméno:  Fender 
 
Pankinx Head Down  
Dne 21.5, roku 2005 jsem se vydal do sušického Tradiční Kloubu abych vyslechl výše 
zmiňované kapely.Zatímco Head Down jsem měl možnost slyšet již po několikáté jak v 
TK tak i jinde, pražská formace Pankinx byla pro mě velkou neznámou!A jaký koncert 
vlastně byl?Odpověď není jednoznačná  
- pražáci ve složení (el.kytara - Fabin,el.kytara - Hroch,bicí - Mára, basa - Aleš,el.housle - 
Máša a zpěv Sany) byli noví a a neznámí, ale rozhodně ne špatní.Nejvíše bych položil obě 
dámy.Elektrické housle skvělě ovládala Máša - která si mě získala hned pri zvučení když 
si vystřihla intro Bittersweet Symphony od Verve a poté po zbytek koncertu velmi vkusně 
doprovázela slušně rozjetou kapelu!Zpěvačka Sany se rozhodně nebála do zpěvu opřít 
(ale dle mého někdy až příliš).Škoda jen že ji bylo špatně rozumět - každopádně 2 
poslední tracky byly Ok a byly nejlepší co předvedli.  
K Head Down snad jen tolik - hrají již dost dlouho, dobře a stejně!Grunge jak jej mají 
rádi nejen oni ale i mnozí další.Starší věci se mi přesto zdály být lepší - u tich nových jak 
již se říká vařili polévku ze stejných ingrediencí .Celý set byl jaksi nemastný neslaný!  
A nakonec - na koncert dorazilo poměrně málo lidstva,nalada byla více-či méně 
ospalá.Publikum na konci každé skladby zatleskalo a nic vic.Na rockový koncert trochu 
málo - přidavek si vynutili pouze barmani(alespoň někdo).Sušické publikum je o tom ale 
známé,že?Nezbývá než konstatovat - BOHUŽEL! 
 
Odpověd: 25.05.2005 - 11:40:12 
Zdravím Fendera!  
Jen tak dál. Docela jsme se shodli. Nechceš přispívat rovnou na titulku? Díky.  
Berry  
PS: Kdyby jo, můj e-mail je v sekci Kontakt. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
138) 
 
Datum: 24.05.2005 - 21:05:04 | x |  
Jméno: Pavel  
 
to Millhouse: s tim nahravanim je to dobrej napad. pac je to presne nas pripad. My do 
toho urcite pudem(podle toho jako bude cena.Aby se to ale projevilo na vysi vstupneho 
neni dobry)  
 
 
k těm nazvum : nedokažu si představit jak nekde vypravim ze hraju na např. na sexy 
sushice festu. Mozna to dopadne tak ze to nakonec pojmenujem proste KONCERT VSECH 
SUSICKYCH KAPEL :) 
 
Odpověd: 25.05.2005 - 11:42:16 
My znamená C.N.S. i Tenkej led? Na výši vstupného se to samozřejmě nemůže projevit - 
bude se jednat především o zájem kapel, nikoliv zároveň nutně zájem potenciálního 



příchozího... Jedině mu hned po festu vrazit placku do ruky, což je ale technicky (zatím) 
nedostupné...  
 
Koncert všech sušických kapel... Není to však naopak až příliš suchopárné? B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
137) 
 
Datum: 24.05.2005 - 19:30:19 | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
TO Berry, NocnipesaK : Jak píšu, zatím je to nápad a jakmile se budu vyskytovat někde 
poblíž Volyně (u strejdy) tak zkusim za Honzou zajet a domluvit to konkrétně. K tomu mě 
napadají další 2 věci : a) není pro mě problém někde sehnat na dobu tvorby kompilace 
harddisk, na kterým by byly nahraný data, abysme Honzovi neblokovali jeho. Potažmo 
není problém sehnat ani PC ko kterýho by se to na tom Santosu nahrálo (aby se toho z 
Hellsoundu vezlo minimum). b) Honza tím získá kontakty na cca 6 dalších kapel, který 
stejně dříve nebo později budou chtít natočit CD a já sám za sebe (nebo spíš za SLAX) 
můžu jeho studio fakt doporučit. Tudíž by tu kompilačku mohl pojmout jako prezentaci 
studia sušickým kapelám a vymyslet nějakou cenu :-)  
 
TO VŠECHNY KAPELY MAJÍCÍ ZÁJEM VYSTOUPIT : Domlouvali jsme se s Berrym, že 
někdy v červnu uděláme takovou první společnou schůzku, kde si předběžně rozdělíme 
co kdo a jak pro festík udělá - tvorba plakátů, web, vylepování plakátů, výběr vstupného, 
a asi milion dalších věcí, který budou potřeba. Tímto bych chtěl též za celý prozatímní 
organizační team požádat každou kapelu, aby zaslala na srpuls@srpuls.cz telefoní číslo 
(mobil) na vedoucího kapely , kterého pak budeme pomocí SMS informovat. 
 
Odpověd: 25.05.2005 - 11:23:02 
TO: VŠECHNY KAPELY MAJÍCÍ ZÁJEM VYSTOUPIT:  
Na e-mail posílejte číslo mobilu + jméno kapely + jméno vedoucího či zvoleného 
zástupce kapely. A pokud možno obratem, velmi nerad bych to řešil třeba až o 
prázdninách, kdy bude každej jinde, jenom ne v Sušici... Díky. Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
136) 
 
Datum: 24.05.2005 - 15:49:01 | o | x |  
Jméno:  NocnipesaK 
 
to Millhouse: Jo, a sorry za soustavné komolení tvé přezdívky a ještě, že ten nápad s 
natočením věcí do stop je dost dobrý. Samozřejmě to bude o penězích, ale to asi víš 
sám, co?!  
Zatím! 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
135) 
 
Datum: 24.05.2005 - 15:47:09 | o | x |  
Jméno:  NocnipesaK 
 



to Millhause: Myslím, že v referendu bychom tento název mohli prosadit, přes 
nesouhlasný skřípot zubů vydavatele Rockového Pulsu!!! 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
134) 
 
Datum: 24.05.2005 - 15:33:36 | x |  
Jméno: Millhouse  
 
Tak ještě jeden nápad/info co se týká té kompilace všech kapel - předběžně jsem oslovil 
Honzu z Hellsoundu, že by jako mohl přijet s kusem svýho studia na Santos a od Kaďuse 
z pultu to vypíchat po stopách nebo po skupinách nástrojů do nahrávadla a pak to v klidu 
u ve studiu smíchat. Sice by to byly nějaký peníze navíc, ale výsledku kompilace by to asi 
rozhodně prospělo. Kolik by ta sranda stála přesně nevím - Honza měl nějak naspěch 
(točí Mortifilii :-)), ale zkusim za nim někdy zajet osobně a probrat to ...  
 
TO NocnipesaK : Fakt dobrej nazev... to abysme narychlo udělali nějaký MichalDavid 
zombie revival :-)) 
 
Odpověd: 24.05.2005 - 17:35:20 
Nápad super, ale chce to konkrétní čísla a podporu všech zúčastněných kapel. Jestli by 
do toho šla třeba jenom polovina kapel, asi to nemá moc smysl... Berry  
 
PS: Prosím, neexhumujte tady, byť jen mrzkou vzpomínkou, komunistický přisluhovače 
tehdejší rádobykultury... Díky. .-( 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
133) 
 
Datum: 24.05.2005 - 14:48:50 | x |  
Jméno:  NocnipesaK 
 
to Beery: Souhlasím, vážně to jde do háje! (I když teda, ty vaše perly ze sobotní noci to 
trochu tím směrem poslaly..)  
A máš pravdu - myslím, že Ládík Fuků by to vážně mohl zachránit!  
 
BTW: Hele Beery, jen tak - docela mne udivilo, když se mezi tvými návrhy objevil ROCK 
CO ROCK FEST, nebo tak nějak. Našel jsem totiz tuhle v telefonu CoRockFest - návrh, 
který jsem sem nějak zapomněl dát. Když se v podstatě stejný nápad vyskytne u dvou 
lidí, tak už ho veřejnost přece musí brát vážně, nebo ne?!;-)  
 
A konečně: Asi už můj poslední nápad - KROCKY FRANTIŠKA BŘEZINY ;-D ;-D ;-D ;-D ;-
D 
 
Odpověd: 24.05.2005 - 17:31:01 
To je sice docela možný, ale alespoň jsme dali na výběr... .-))  
 
CO ROCK 2005 - co jenom takhle? Asi bych tam to fest nerval, to může být nakonec 
nepsaný podtitulek, ne?  
 
No a poslední perlu snad ani nebudu komentovat... Berry 
  
  



 
-------------------------------------------------------------------------------- 
132) 
 
Datum: 24.05.2005 - 13:44:33 | o | x |  
Jméno: repa 
 
to millhouse: a gdo nejni,ze? :) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
131) 
 
Datum: 24.05.2005 - 13:34:47 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
No, vidim, že s nápadama to jde pomalu, ale jistě do p+d+l+...  
Zeptám se touto cestou Luboše, zda mi může poslat číslo nebo e-mail na Láďu (ex-
Scythe M). Když vymyslel název klubu, název festu pro něj jistě nebude problém... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
130) 
 
Datum: 24.05.2005 - 12:51:25 | o | x |  
Jméno: Millhouse  
 
TO Řepa : Možná tam bylo SEXY SUSHIFEST, nevim, jsem z těch návrhů nějakej 
zmatenej.... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
129) 
 
Datum: 24.05.2005 - 10:50:31 | o | x |  
Jméno: repa 
 
to Millhouse: tenhle nazev taky padl???  
to all:  
hem......ted jeste dalsi dva napady,ale Petruv navrh furt vede  
Sušická Sirka, Sušická Skála (jako rock vite :)) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
128) 
 
Datum: 23.05.2005 - 16:45:09 | o | x |  
Jméno: Millhouse  
 
U mě zatím vede SEXY SUSHICITY :-) Jinak co se týká posledního koncertu HeadDown v 
TK, nezbývá mi než souhlasit s Berrym - HD mě ke konci přišli dost stereotypní... 
  
  



 
-------------------------------------------------------------------------------- 
127) 
 
Datum: 23.05.2005 - 08:50:04 | o | x |  
Jméno: repa 
 
to choudy: Agreed....muj nazor uz ostatne znate a zatim nenjni duvod ho menit 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
126) 
 
Datum: 23.05.2005 - 00:37:26 | x |  
Jméno:  Bee-as-ty 
 
Když já na ty webové diskuze moc nejsem:) Jen chci sušickým hudebním tělesum 
vzkázat,at pilně cvičí a nežehrají na nezájem z mé strany. Kapel které jsou schopny si 
koncert přijít domluvit a hlavně odehrát,je v Sušici stále menšina.Ale třeba se mýlím. I 
těm začínajícim NENÍ problém nabídnout všední den o prázdninách.V případě úspěšně 
zvládnutého vystoupení,tím nemám na mysli jen počet návštěvníků, je možnost si v 
budoucnu zahrát i o víkendu.To je běžná klubová nabídka. Možnost je si zahrát i spolu s 
další spřízněnou kapelkou.Ale nejdůležitější je si ten koncert domluvit.Moc se těším na 
Majáles.Tam se místní formace jen hrnou,což je fajn.A snad se také náležitě předvedou a 
tím nemyslím jen to,že budou vidět na podiu. Ale třeba to letos bude jiné.Vezmu si s 
sebou notýsek,zkonzultuji s Beerym ( jo?) a rád se s vámi podělím o své zážitky. app. Mě 
se také líbí Suše-FEST :) L.F. 
 
Odpověd: 23.05.2005 - 15:21:45 
Výborně, jsem pro. Prostor na Srpulsu je otevřený... (samozřejmě nejen Tobě, ale všem, 
kteří dokáží něčím - především však vlastním názorem - přispět). Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
125) 
 
Datum: 22.05.2005 - 19:47:38 | x |  
Jméno:  Choudy  
 
Nemuzu si pomoct, ale ani jeden z navrhu mi poradne nesedi, snad jen Rockatastrofa 
Sušice :-) 
 
Odpověd: 23.05.2005 - 15:16:09 
Sem čekal, kdo se tohoto návrhu chytne... To pochopitelně nikdo nemyslíme vážně... ))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
124) 
 
Datum: 22.05.2005 - 17:44:16 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
V neděli, teda dnes nad ránem jsme s Mylothary uzavřeli pár dalších návrhů názvů festu 
sušických kapel.  



Především si myslíme, že název by měl být v češtině, alespoň něčím napovídat k čemu se 
vztahuje a nebýt příliš pompézní...  
Co na to Ty? U některých našich nápadů nezapomeň zohlednit roli alkoholu...  
 
Sušická rocková mapa  
Zapal Rock Sušice  
Sušické žluté kyblíky  
Sušické rockyblíky  
Sušice Rockart  
Satantos Rockarto  
Rockapely Sušice  
Rockolorit Sušice  
Sušické Rockolory  
Sušické rockohory  
Sušická parní rockomotiva  
Sušická elektrockmotiva  
Sušická rockestráda  
Rockonto Sušice  
Srockantos v luhu  
Rockmobilizace Sušice  
Rockatastrofa Sušice  
Za rock zas rock  
Sušická prockchuť  
Rockadio Sušice  
Rockradio Sušice  
Rock Ardio Sušice  
 
a nakonec skutečná perlička  
 
Sušický Rocky Balboa I.  
 
Vzhledem k tomu, že se zatím nedošlo k žádnému konkrétnějšímu závěru a několik z Vás 
se rozepsalo (sice sem zapisuje 4-5 lidí, ale denně je na Poznámkovém bloku minimálně 
30 unikátních IP...), posunujeme uzávěrku možných příspěvků a návrhů názvu festu do 
příští neděle, tedy 29. 05. 2005, 24:00.  
Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
123) 
 
Datum: 20.05.2005 - 13:26:41 | x |  
Jméno: petr / MF 
 
Zdarr,  
pokud se mohu zapojit do debaty - SUSHIFEST je docela sexy...  
 
co takhle nejaka CD-R sushifestova sushikompilace? 
 
Odpověd: 20.05.2005 - 15:12:59 
Co třeba SEXY SUSHIFEST? To už by mohlo přitáhnout i ignoranty sušické rockové scény!  
S kompilačkou celkem dobrý nápad... Záleželo by však, jak kvalitně by to Kaďus 
případně sejmul...  
Co ty na to, Kaďusi, jsi tady někde?  
Berry 
  



  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
122) 
 
Datum: 20.05.2005 - 12:53:47 | x |  
Jméno:  NocnipesaK 
 
SLET HAVRANŮ - to by mělo výhodu, že by se určitě dal přemluvit pan Adámek coby 
sponzor;-D 
 
Odpověd: 20.05.2005 - 15:10:12 
Brrr! Nebrat... Nerad bych viděl kombinace sušické kapely - pohřební ústav .-(  
Jo, takhle v případě samotný Mortifilie by to bylo jiný kafe...  
Nehrajeme však všichni death metal, že?  
Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
121) 
 
Datum: 20.05.2005 - 12:31:23 | o | x |  
Jméno: repa 
 
hmmm. ted me napadl SLET HAVRANU,ale moc to nerika o tom,ze je to v susici se 
susickyma kapelama:( mno jsem zvedav kam se to posune 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
120) 
 
Datum: 20.05.2005 - 12:28:38 | x |  
Jméno: repa 
 
jenze jak se rika,ta nejjednodussi reseni byvaji obvykle ta nejlepsi,a na tom ceskym š 
taky tolik nebaziruju,nehlede na to,ze zatim vetsina prispevku mela v nazvu sushice ci 
jinak zkomoleny nazev mesta,takze proc ne???? 
 
Odpověd: 20.05.2005 - 15:13:58 
Uvidíme, kam se to posune...  
Však osobně neříkám ne! B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
119) 
 
Datum: 20.05.2005 - 09:47:35 | o | x |  
Jméno: repa 
 
Jo mimochodem díky tomu suši by se dal udělat krásný, originální plakát, který by mohl 
přitáhnout i zmatené kulináře a japanology (známe jednu takovou viď,čoudy?!) no prostě 
Sushi-fest je nejvíc!!! 
  
  



 
-------------------------------------------------------------------------------- 
118) 
 
Datum: 20.05.2005 - 09:37:12 | x |  
Jméno: repa  
 
Já už vítěze mám, Sushifest je naprosto geniální, jednoduchý, krátký a vtipný...akorát 
bych to psal česky a s pomlčkou Suši-fest ačkoli Sushi-fest je taky fajn,ale jsme v 
Čechách,že pánové...tak a kdo bude hlasovat pro jinej návrh,toho si podam:)))myslim 
si,ze tohle zatim opravdu to nejlepsi-thanx nocnipesak 
 
Odpověd: 20.05.2005 - 12:11:51 
No, není to zlý, ale má to ale...  
Vlastně si taky myslím, že název by měl být v češtině, nicméně když napíšeš SUŠI-FEST, 
zní mi to jako docela levnej nápad.  
SUSHI-FEST, respektive SUSHIFEST vypadá líp, ale není to česky, takže jak 100ho ven? 
B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
117) 
 
Datum: 20.05.2005 - 07:54:25 | x |  
Jméno: NocnipesaK 
 
to Millhause: Tak já ti to o víkendu prozradím, ju?! Ale už to, že jsi na to nepřišel 
znamená, že mé obavy jsou možná liché..  
 
to Choudy: Dyk já taky jen tak plácám a házím náměty, co mne napadají. DRYTOWN 
FEST zní fajn, osobně mne ale bohužel trochu zraňuje, protože mi připomíná moji 
poslední kapelu, která tam hrát měla a nebude. Ach jo..  
 
to všichni: Mám supr čupr název - ZPÍVÁ CELÁ SUSHICE ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D ;-D 
 
Odpověd: 20.05.2005 - 12:18:54 
Tak ten je fakt heavy .-) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
116) 
 
Datum: 19.05.2005 - 23:42:53 | o | x |  
Jméno: Millhouse  
 
To NocnipesaK : co v tobe evokuje to Sushicity ? Nejak na to nemuzu prijit, kdyztak mi 
to hod na mail :-) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
115) 
 
Datum: 19.05.2005 - 23:11:45 | o | x |  
Jméno:  Choudy  



 
to NocnipesaK: Vzdyt to taky neni moje mestecko :-))  
K tem nazvum. Nektery mi prijdou uz moc komplikovany (SUSHICE ISLAND PARTY). Spis 
bych se priklanel k dvojslovnemu spojeni. (...to Party mi taky moc nesedi) Co treba: 
DryTown Fest... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
114) 
 
Datum: 19.05.2005 - 18:40:04 | o | x |  
Jméno:  NocnipesaK 
 
Tak hned jdu zkusit to řádkování;-)  
 
S těmi názvy už se docela roztrhl pytel. Jak je tu to ROCKARTY, tak se mi hned vybavilo, 
že by si šlo pohrát s ROCK(P)ARTY, kde mi z toho hned leze, že bude PARTY, a že tam 
budou hrát ROCKové PARTY.  
 
Jo, a dle mého názoru bych byl s tím SUSHICITY opatrný, tak nějak mi to evokuje jeden 
sprostý výraz v angličtině a to bychom našemu městečku dělat neměli, ne?! Ale nic proti, 
třeba to ostatní mají jinak.  
 
A ještě mne napadlo, že by si šlo pohrát s tím, že to vlastně bude OSTROVNÍ PARTY, 
nebo SUSHICE ISLAND PARTY a tak.  
 
No nic, to jsem se zase rozkecal..  
 
Čao! 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
113) 
 
Datum: 19.05.2005 - 17:19:14 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
Mylothary mi navrhoval slovní spojení ROCKARTY,  
takže co třeba ROCKARTY SUSHICE FEST,  
ROCKARTY OF SUSHICE  
nebo ROCKARTY V LUHU? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
112) 
 
Datum: 19.05.2005 - 00:39:35 | x |  
Jméno: Choudy  
 
a kdyz uz neco s CITY, slo by treba SUSHICITY (ha, to vlastne v anglictine je Sušicovost 
:-)) 
 
Odpověd: 19.05.2005 - 17:27:41 
Co tedy třeba ROCK OF SUSHICITY nebo SUSHICITY ROCK FEST? 



  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
111) 
 
Datum: 19.05.2005 - 00:33:03 | x |  
Jméno: Choudy  
 
Me napada zatim akorat NONAME FEST, ale DEN SUSHICE je dobry, zvlast pokud to ctu 
anglicky :-)) 
 
Odpověd: 19.05.2005 - 17:26:16 
Při vší úctě, NONAME FEST my přijde takový bezejmenný, anonymní, tak bych ten fest - 
alespoň já osobně - nechtěl stylizovat... B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
110) 
 
Datum: 18.05.2005 - 19:06:06 | x |  
Jméno: NocnipesaK 
 
Ten enter asi funguje jenom tobě, coby adminovi, myslím. Třeba tuhle větu píšu co slovo 
to nový řádek a myslím, že se to tak nezobraz í.. 
 
Odpověd: 19.05.2005 - 17:24:42 
Řádkování už by mělo být vyřešený...  
Viz. můj poslední zápis... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
109) 
 
Datum: 18.05.2005 - 13:53:56 | x |  
Jméno: NocnipesaK 
 
Maže to i řádkování! Přimlouvám se za nápravu! A Beery, k tomu názvu festivalu - 
myslím, že je opravdu super tvůj nápad říkat Sušici SUSHICE, takže by byla asi škoda to 
nepoužít, ne?! Prostě SUSHICE CITY FESTIVAL, nebo parodie na aktuální téma DEN 
SUSHICE FEST, případně to může být v japonském stylu coby SUSHIFEST :-D Však ty si 
s tím nakonec poradíš! 
 
Odpověd: 18.05.2005 - 17:13:00 
DEN SUSHICE FEST rules!!!  
Ale ani ty ostatní návrhy nejsou vůbec špatný! Co na to ostatní? Pište návrhy dokud je 
čas, příští týden tu můžem udělat anketku...  
PS: Když zmáčkneš na konci věty enter, mělo by to fungovat jako řádkování... Ale i tohle 
pro jistotu prověřím... B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
108) 
 



Datum: 18.05.2005 - 10:28:11 | x |  
Jméno: repa 
 
to Berry:heled,proc to maze uvozovky??takhle to vyzniva trosku jinak a diky jejich 
zmizeni jsem oznacil Horazdovice za opravdu blby:(( 
 
Odpověd: 18.05.2005 - 12:57:56 
Sem si taky všim´- přenesu dotaz dál... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
107) 
 
Datum: 18.05.2005 - 10:23:07 | x |  
Jméno: repa  
 
Ke koncertum:nam treba Lubos uz spolupreaci nabidl uz i v dobach,kdy jeste existovali 
Cry,jenze pak se nam v Kloubu ozral kytarista a rozsekal tri pullitry a bylo po koncerte:) 
Jako Jak 100ho ven? Jsme jednu sanci propasli,diky dovolene nasich clenu a druhou uz 
bych poustel nerad,pac udelas to jednou:jo fajn,stane se! udelas to dvakrat a uz si 
nezafidlas.Takze snad spoilecne se Skakalak o prazdninach.Co se tyce vypomoci pri 
koncertech,myslim si ze to dost zalezi na domluve.Samo sebou plakaty si taky lepime 
sami,i kdyz ne na vsechny akce s uklidem by nemel bejt problem pomoci pro nikoho.Co 
se tyce aparatury,vetsina klubu je jiz pomerne dobre vybavena,takze tam bych problem 
nevidel. K poctu akci: Myslim si osobne,ze jich je pomerne malo a hlavne me osobne ty 
koncerty v kloubu moc nerikaji...vzpominam na doby My dry willow, Brown Underpants(o 
zmene nazvu vim:)) a na neopakovatelny koncert dnes jiz pravdepodobne mrtve 
grungeove formace Big Ole Pile v roce 2001....tak jako tak v blbejch Horazdovicich se u 
Orla deje porad neco a naplni to tam kazdej(sice to neni tak tezky pac pri 60ti platicich to 
rupe ve svech)...asi se neda moc mluvit o nechuti...nevim jestli se horazdovicky lidi tolik 
lisi od susickych...problem bude nekde jinde,ale sam nemam tuseni....mozna se porad na 
koncertech objevujou ty samy jmena?? no nic tohle by bylo asi fakt nadlouho s tim 
nazvem:tezko rict jestli vymyslet nejaky hutny nazev typu Noc susickych mohykanu 
anebo to proste nechat bejt a pojmenovat celou akci 1.Festival susickych kapel 
 
Odpověd: 18.05.2005 - 12:57:18 
Vida, první dva návrhy názvů! Co ostatní?! Už máme středu... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
106) 
 
Datum: 18.05.2005 - 10:10:19 | x |  
Jméno: Millhouse  
 
TO Berry & NocnipesaK --> Navrhuju tedy sraz k drbům někdy o weekendu - pokud 
možno mimo Kloub :-) 
 
Odpověd: 18.05.2005 - 12:55:20 
Jsem pro, co takhle na HEAD DOWN teď v sobotu? Sice to není mimo Kloub... B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
105) 



 
Datum: 17.05.2005 - 08:26:54 | x |  
Jméno: NocnipesaK 
 
to Beery: Zrovna o vás jsem opravdu nepsal - ty máš sám zkušenosti s děláním 
koncertů, tak bych ani nečekal, že se na ty věci okolo vykašleš;-) A jinak - nerad bych se 
tu dostával až k nějakým drbům, tak si o tom můžeme někdy popovídat - i když 
Millhause bude mít určitě mnohem zajímavější náměty na hovor. Každopádně, abych to 
uzavřel - tu aroganci jsem zde zmínil proto, že se tu plive pořád jen špína na Kloub a já 
ho mám tak nějak rád, ať je jaký je. Chtěl jsem zdůraznit, že věc má i druhou stránku. 
PS: Ano, už jsem tvoji poslední větu pochopil. Možná bychom tu pak nadávali, že pro 
samý koncert není kam zajít na hokej:-D 
 
Odpověd: 17.05.2005 - 12:34:38 
OK, probereme to tedy mimo poznámkovej blok...  
Výraz plivání špíny je asi dost silný, s tím si dovolím nesouhlasit.  
Tak teda zatim. Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
104) 
 
Datum: 16.05.2005 - 21:52:07 | x |  
Jméno: Millhouse  
 
WEB - asi nemá cenu dělat 2 weby (potažmo 2 verze), takže bychom mohli udělat 
společně jeden pořádně, ne ? K tomu vyprávění... no myslím, že by mohl i Luboš .. ikdyž 
tentokrát nemám na mysli přímo místní kapely, ba ani nějakou konkrétní kapelu vůbec... 
Ale spíš ti detaily sdělím někdy osobně... 
 
Odpověd: 17.05.2005 - 12:24:15 
Asi ne, počítám, že oficiální plnohodnotný a podrobný web bude u Vás, já vytvořím 
maximálně jednostránkovou info verzi v rámci Srpuls.CZ samozřejmě s odkazem na 
stránky festu: http://jmenofestu.susice.net  
Berry  
PS: A co to jméno? Napadlo alespoň Tebe už něco? 
  
  
-------------------------------------------------------------------------------- 
103) 
 
Datum: 16.05.2005 - 15:48:26 | x |  
Jméno: Millhouse  
 
TO Berry : Nemyslis, ze ten tyden je na navrhy nazvu docela malo, kdyz je festival az 
skoro za 4 mesice ?? A autora vytezneho navrhu bych nejak odmenil (vstup zdarma ?). 
Jakmile bude na svete nazev, tak zacneme s nasim webmasterem pripravovat nejaky 
webik o festu (on o tom sice jeste nevi, ale...) TO NoncipesaK (doufam, ze to pisu 
spravne) : Ano, Millhouse by opravdu mohl vypravet :-))) 
 
Odpověd: 16.05.2005 - 18:39:40 
Nemyslím... Jestli chce někdo přemýšlet, přijít a nakonec přijde s nějakým návrhem, pak 
týden je akorát. Napíše-li někdo, pak rozhodně s termínem na krku. Dali-li bychom 
uzávěrku třeba do měsíce nebo dvou, pak to rozhodně nebude nikdo sledovat a rovnou to 
odmázne... A my musíme trochu pokročit.  



Co se týká odměny, autor dostane minimálně vstup zdarma plus třeba ještě nějakou 
další cenu (CD nějaké místní kapely, atd.).  
O webu jsem rovněž přemýšlel, pokud nakonec čas dovolí, připravím (třeba souběžně) i 
Srpuls verzi. Berry  
PS: Jo a vyprávěj. Tedy, můžeš-li... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
102) 
 
Datum: 16.05.2005 - 10:44:01 | x |  
Jméno: NocnipesaK 
 
Jejda jejda, ještě jednou se tu tedy Kloubu zastanu, ač už je mi to skoro trapné;-) to 
Ragu Klemenzo: Nemyslím si, že vlastnit podnik, znamená mít povinnost dělat chůvu 
místním kapelám. Myslím, že právě onen arogantní přístup, krásně vystižený ve vašem 
příspěvku, je jedním z důvodů, proč to nefunguje. to Berry a ostatní: Vlastně jsem to 
napsal už v odpovědi pro Ragua. Co já vím, tak jde hodně o osobní vztahy a bohužel 
musím říct, že co jsem byl svědkem, muzikanti v Sušici (paradoxně kromě těch 
nejlepších klasiků) si myslí, že koncert znamená přijít a zahrát. Že se musí všechno 
nazvučit, sehnat aparát, zaplatit aparát, je-li třeba, potom zase všechno složit, smotat, 
odvézt, to už nevidí (Millhause by asi mohl vyprávět). No, a navíc, jakoby to nestačilo, 
dramaturgii v TK dělá Luboš a ten právě na tyhle věci dost dá.. to Beery: Nerozuměl 
jsem, co jsi chtěl vyjádřit v těchto větách (nebo spíš mi tam lezou dva významy). Můžeš 
mi je prosím vysvětlit? - Na druhou stranu, kdyby to bylo naopak, poukazovalo by se na 
to, že je akcí příliš a hledala by se příčina proč? Nebo se mýlím? Díky! 
 
Odpověd: 16.05.2005 - 18:28:03 
Vezmu to od konce... Tou větou jsem měl na mysli opačnou situaci, než je ta aktuální 
nastíněná. Co bychom asi probírali pak? Třeba že je akcí příliš. A abychom se nenudili, 
analyzovali bychom příčinu... Bylo to jenom takový v uvozovkách odlehčený zakončení 
příspěvku. Doufám, že je to alespoň trochu srozumitelnější...  
Osobní vztahy jsou tak nějak všude a ve všem, nicméně nemohu a ani nemám možnost 
posuzovat chování zdejších skupin z Vašich pozic a zkušeností... Nevím jak ostatní 
kapely, ale když jsme dělali koncerty v Kloubu my, postarali jsme se i o vlastní výlep 
plakátů (v obou dvou případech) a se zajišťováním jsme pomáhali, kde se dalo... 
Rozhodně jsme jen nepřišli a nezahráli. Nebyl to náš případ a pokud nějaké kapely ano, 
pak se tedy nedivím, že už si nezahrála...  
Tak nakonec z toho vychází arogance místních kapel. No, jestli je to tak, pak s kooperací 
na záříjovém festivalu buďme zdrávi...  
Berry / Asistar_t / Srpuls.CZ 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
101) 
 
Datum: 16.05.2005 - 01:34:02 | o | x |  
Jméno: Ragu Klemenso 
 
ad Kloub: Kde jinde uz by mely mistni kapely mit moznost hrat nez v mistnim klubu?! 
Nerozumim tomu, proc to nefunguje. Mistni kapely by (asi) klidne hraly zadarmo, takze 
problem neni ani v ekonomickem dopadu, ale spis v osobnich vztazich. 
 
 
 



-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
  


