SUŠICKÝ ROCKOVÝ PULS
volný návštěvní sešit | poznámkový blok
Příspěvky 151-200
-------------------------------------------------------------------------------200)
Datum: 05.09.2005 - 17:57:26 | o | x |
Jméno: choudy
Čte, ale nikdo nepise...

-------------------------------------------------------------------------------199)
Datum: 05.09.2005 - 17:11:21 | o | x |
Jméno: JMÉNO
TADY TO ÚPLNĚ UMŘELO?
ČTE TO JEŠTĚ NĚKDO?

-------------------------------------------------------------------------------198)
Datum: 02.09.2005 - 23:24:23 | o | x |
Jméno: Účinkující
Sušická rocková pouť 2005 již zítra:
http://www.srpuls.cz/plakaty/srpout_2005.jpg

-------------------------------------------------------------------------------197)
Datum: 02.09.2005 - 19:10:51 | o | x |
Jméno: Fender
Tak jsem zvědav jak se zadaří prvnímu ročníku sušické pouti?Doufám, že si to všichni
pěkně užijeme a že počasí bude OK!!!Zdraví Fender

-------------------------------------------------------------------------------196)
Datum: 02.09.2005 - 09:01:09 | x |
Jméno: řepa
snad to o vikendu dopadne dobře,za nas by melo dorazit necelych 40 kusu (vcetne mych
plzenskych studentu a studentek)...kdyby to takhle slo u kazdyho..mno, to by bylo neco

Odpověd: 02.09.2005 - 15:37:59
Doufejme... Tolik konkrétních kousků (člověče, nechcete tam rovnou založit fanklub JAK
100HO VEN? .-)) asi žádná z ostatních kapel nezajistí, ale rozhodně by to bylo příjemný.
Počasí se snad už nezkazí a lidí bude ve městě dost na to, aby jich pár dalo přednost
místnímu nadějnému rocku před vyčpělými atrakcemi. Těším se, že se snad dobře
pobavíme. Berry

-------------------------------------------------------------------------------195)
Datum: 01.09.2005 - 09:58:00 | x |
Jméno: repa
Ahoj Berry bude nejakej report z ultrapunku????
Odpověd: 01.09.2005 - 12:46:04
Zdar Řepo,
bude, dokonce už je napsaný, ale pověsím jej až o víkendu, respektive po Srpouti...
Zatim. Berry

-------------------------------------------------------------------------------194)
Datum: 25.08.2005 - 01:53:35 | o | x |
Jméno: lupen
tak se z toho nezblazni...

-------------------------------------------------------------------------------193)
Datum: 18.08.2005 - 22:38:16 | o | x |
Jméno: choudy
Huraaa, uz mame (zas) :-) novy stranky. nevahejte, podivejte se na
www.jak100hoven.net

-------------------------------------------------------------------------------192)
Datum: 15.08.2005 - 12:48:05 | o | x |
Jméno: Berry
Výzva pro všechny kapely účinkující na Sušické rockové pouti 2005
Obratem o sobě napište pár slov, kterými by Vás měl - před Vaším vystoupením - uvést
moderátor akce Chuckie.
Vaše e-maily mu budou včas předány a předejdete tak možným, respektive téměř jistým
zmatkům na místě.

E-maily posílejte na srpuls(a)srpuls.cz, díky za pozornost.
Berry

-------------------------------------------------------------------------------191)
Datum: 10.08.2005 - 09:53:42 | x |
Jméno: Millhouse
BTW : Taky by mě zajímalo v kolik jako máme na Medvědu vystoupit... tony prej taky
neví.. Berry - mohl bys mi poskytnout nějaký kontakt na pořadatele ?? Díky.
Odpověd: 10.08.2005 - 16:44:45
BTW: Nás taky, sám se ještě musím klukům ozvat...
Takže kluci, napište nám (nejlépe sem), vyhrazené časy zvučení/vystoupení jednotlivých
kapel na Šumavském medvědovi 2005.
Díky. František | ASISTAR_T
PS: Článek o festivalu a rozhovor s pořadatelem je na FOBIA e-zinu:
http://www.fobiazine.net

-------------------------------------------------------------------------------190)
Datum: 25.07.2005 - 18:08:35 | x |
Jméno: Peklo
Ahoj, potrebovali bychom poslat podrobnejsi rozpis Sumavskyho medveda, abychom
vubec vedeli, kdy mame prijet, kdy budem hrat a jak dlouho budem hrat. Prosim napiste
to sem nebo to poslete na e-mail napsany vyse nebo jako SMS na 606 126 379. Diky,
Stone Therapy
Odpověd: 25.07.2005 - 23:07:25
Zdary,
Tvoji poznámku jsem předal pořadatelům.
Měli by odpovědět sem nebo přímo Tobě.
Frank Berry

-------------------------------------------------------------------------------189)
Datum: 23.07.2005 - 11:08:32 | o | x |
Jméno: Tradiční kloub
Dnes,narychlo a zcela vyjimečně, vystoupí v Tradičním kloubu Rakouské seskupení
NITRO MAHALIA. Vstup je volný a bližší info o kapele na NITRO.CCCP.AT

-------------------------------------------------------------------------------188)

Datum: 19.06.2005 - 15:41:35 | x |
Jméno: Fender
Moj pohled na závěrečný koncert Rocku na Santosu se malinko liší od Berryho!Myslím že
některé věcy (kupodivu předělávky) sedli kapele Bez Peří skvěle - Karma Police od
Radiohead byla úžasná!A závěrečná značně prodloužená a upravená skladba mě tež
nenechala vůbec chladným!Na druhou stranu možná jsem čekal též o něco víc!!!!
Odpověd: 24.06.2005 - 13:36:50
Což je však naprosto v pořádku! Cover verze byly bezpochyby zajímavé a určitě světlejší
body koncertu, ale tento jsem hodnotil jako celek. Každopádně byl poutavou tečkou
Rocku na Santosu 2005!
Díkes za reakci, Fender!

-------------------------------------------------------------------------------187)
Datum: 17.06.2005 - 12:48:21 | o | x |
Jméno: Berry
Zdurrr všem,
jestli někdo chcete sepsat report z GULOČAR v TK, případně z J.A.R. na Santosu, prostor
na Srpulsu je volný...
Můj mobil: 737 567 746
Zatim. Berry

-------------------------------------------------------------------------------186)
Datum: 09.06.2005 - 10:58:39 | o | x |
Jméno: Choudy
:-)))))))

-------------------------------------------------------------------------------185)
Datum: 09.06.2005 - 10:17:40 | o | x |
Jméno: Repa
To nocni pesak: Poklon se Choudymu, nastupci Kima Thayila a ni kriveho slova k jeho
kytarove hre vice uz nesmeruj, neb dzin jeho te ztresta mocnou holi, jez blesky
vyluzuje....a pak te sejmu tou kytarou, na kterou fakt neumim:D

-------------------------------------------------------------------------------184)
Datum: 09.06.2005 - 06:34:01 | o | x |
Jméno: NocnipesaK

to Choudy: K čemupa by vám byly? Radši se pořádně naučte na ty vaše;-D

-------------------------------------------------------------------------------183)
Datum: 08.06.2005 - 23:14:52 | o | x |
Jméno: Choudy
to Fender: Skoda, mohs nam dohodit nejaky pekny kytary za zvyhodnene ceny :-))

-------------------------------------------------------------------------------182)
Datum: 06.06.2005 - 21:11:30 | o | x |
Jméno: Fender
Docela to zde ožilo!Kapely Na SR Pouť se jen hrnou což je určitě chválihodné jen tak
dále!!!
To Berry:Děkuji za uveřejnění recenze na Majáles i za korekturu :-)
to All:děkuji všem za připomínky a podněty k diskuzím
to Chody ,repa - muj děda se bohužel Leo nejmenoval a nebydlel v americe tím padem
neopravoval radia :-)) (škoda :-) )

-------------------------------------------------------------------------------181)
Datum: 05.06.2005 - 23:35:18 | x |
Jméno: NocnipesaK
to Beery: Podmínka 50-ti procent vlastní tvorby? Tak to budeme muset bezostyšně lhát!
Odpověd: 05.06.2005 - 23:36:48
Pokud bezostyšně... .-)

-------------------------------------------------------------------------------180)
Datum: 05.06.2005 - 13:09:00 | x |
Jméno: Urbi
Cau, vcerejsi koncertik byl pro mne prijemnym prekvapenim ohledne pripojeni bubenika!
Fakt to paradne ozivil a byl to dobry tah! Sice jsme nestihl vsechny pisnicky, ale i tak se
mi to moc libilo! Predstaveni kapely z Tabora nebylo spatne, ale musel jsem utect,
protoze to bylo v tom malem prostoru na usi ukrutna darda:)
Odpověd: 05.06.2005 - 23:31:48
Zdarec Urbi,
díky za reakci a kladný postřeh!

Frank Berry | Asistar_t

-------------------------------------------------------------------------------179)
Datum: 05.06.2005 - 11:50:51 | x |
Jméno: NocnipesaK
to Bee-as-ty: Tak jo!
to Sušická Rocková Pouť: Hlásím kapelu STÍNY (Jsme listín.y. revival), jestli je ještě
místo. Doufám že je, protože by byla škoda, aby na Rockové pouti chyběla nejlepší
místní kapela;-)
Odpověd: 05.06.2005 - 23:25:37
To NocnipesaK: Jedna z jedenácti nejlepších místních kapel přihlášena. Nezapomeňte
sdělit jméno zástupce této kapely + kontakt [info na: http://www.srpuls.cz/srpout.htm].
Revival, revival, ... Jak se vlastně vypořádáte s podmínkou 50% vlastní tvorby .-) F.B.

-------------------------------------------------------------------------------178)
Datum: 04.06.2005 - 19:18:27 | x |
Jméno: Millhouse
Tak koukam, že SR Pouť asi budeme muset odpálit tak v 10:00 ráno, aby se to všechno
stihno :-))
Odpověd: 05.06.2005 - 23:18:27
Za víkend se přihlásily další dvě kapely, nicméně jsem pro to, aby se hrálo v
předpokládaném a tak nějak vyzkoušeném čase [14:00-24:00], který se prostě jen
vydělí počtem kapel. Výsledný čas bude odpovídat zvučení + samotnému koncertu. V
současné chvíli - při jedenácti kapelách - to vychází na 55 minut na skupinu. Pokud
nazvučí za 5 minut, může hrát zbylých 50, pokud bude 50 minut zvučit, stihne jednu
píseň a opustí pódium. Pravidla budou neúprosná... F.B.

-------------------------------------------------------------------------------177)
Datum: 04.06.2005 - 13:01:31 | o | x |
Jméno: Bee-as-ty
pro nějaký Ragú:) a) ArmyofLupinus pro MĚ byly FAKT dobří jen díky Jardovi:)
b)NEJSEM, ani náhodou žurnalista. c)Opatrná kritika by přeci nebyla sžíravá.A jsem tak
moc chtěl být NEopatrný:) A ještě něco pro NP: Kdy už konečně přihlásíš STÍNY ?
:)šupšup!

-------------------------------------------------------------------------------176)

Datum: 04.06.2005 - 12:49:09 | x |
Jméno: Mate
To Sušická rocková pouť: Rád bych přihláslil ještě Orchestru.
Odpověd: 05.06.2005 - 23:09:08
To Mate: Jste tam. Nezapomeňte sdělit jméno zástupce kapely + kontakt [info na:
http://www.srpuls.cz/srpout.htm]
F.B.

-------------------------------------------------------------------------------175)
Datum: 02.06.2005 - 12:53:30 | x |
Jméno: Choudy
To Ragu & BirchWood: Koukam ze taky radi ponocujete :-) Nebo ze by jiny casovy
pasmo...
Odpověd: 02.06.2005 - 15:11:16
Tak tohle ví snad jenom samotný Noční pěšák... .-)

-------------------------------------------------------------------------------174)
Datum: 02.06.2005 - 12:05:36 | x |
Jméno: Repa
Coude,dik,zes mi to opravdu vcas oznamil:))
To Berry: Aspon vidis,jak je coudy spolehlivej:))
Odpověd: 02.06.2005 - 12:43:25
.-)

-------------------------------------------------------------------------------173)
Datum: 02.06.2005 - 11:43:24 | o | x |
Jméno: Choudy
To Berry: On me repa predbeh, ale fakt jenom o kousek :-)

-------------------------------------------------------------------------------172)
Datum: 02.06.2005 - 03:11:59 | x |
Jméno: Ragu Klemenso

Dovolim si reakci na Beastyho reportaz z Majalesu: a) Ad Army of Lupinus. Ne kazda
kapela zaklada svuj styl na instrumentalnich exhibicich - nekdo proste jenom chce, aby
pisen byla strucna, soudrzna a dobre vystavena. Minimalismus je taky vyrazovy
prostredek a nema smysl kvuli tomu odsuzovat rytmiku za to, ze je pouhy doprovod .
Kazdy nechce byt jako Pink Floyd. b) Kritizovat JAK Z TOHO VEN za to, ze nesplnili
ocekavani, aniz by autor vubec napsal, jaka ta ocekavani byla a jak kapela skutecne
hrala, je proste zurnalisticke pochybeni. c) Nemyslim si, ze Majales je akce takove
dulezitosti a takove vaznosti, aby bylo treba se uchylovat k tak prikremu hodnoceni
zacinajicich kapel. Pokrytectvi je hnusna vec a rozhodne k nemu nenabadam, ale i
szirava kritika se da stylizovat opatrneji. RK
Odpověd: 02.06.2005 - 12:42:37
Asi je pravda, že byla kritika příkřejší a já osobně bych ji stylizoval opatrněji - přesně jak
píšeš. Na druhou stranu však - pokud kapely rozchodí ty nejostřejší kritiky, mají svým
způsobem vyhráno a recenzenta tak mohou lehce vyvézt z jeho případného omylu...
Osobně Majálesu nepřikládám takovou důležitost (nikdy jsem mu nevěnoval samostatný
díl). Je to především studentská slavnost navštívená studentským publikem a jedinečná
příležitost pro začínající gymnaziální kapely ukázat se spolužákům. To, že letos v jistých
směrech přerostl v téměř regulérní festival, je druhá věc.
Co se týká reportáží, osobně bych letos - jako každý rok - přinesl pravděpodobně jen pár
vět, ale potěšilo mi, že se Fender a L.F. sami včas ozvali a nebáli se zveřejnit své
názory... A je zcela v pořádku, že se reakce na ně různí. Berry

-------------------------------------------------------------------------------171)
Datum: 02.06.2005 - 03:02:27 | o | x |
Jméno: BirchWood
Ad recenze FENDER:
Zpěvákovo vyzvání znělo: Jestli je někomu zima, může se zapojit do tance.
Myslim, že v tom byla podmínka...

-------------------------------------------------------------------------------170)
Datum: 01.06.2005 - 20:33:40 | o | x |
Jméno: Berry
Zdar všem!
V sobotu 04. 06. 2005 vás zveme do Cafe Baru Alena [najdete jej v rohu na náměstí
vedle Švelcha] na ROCK ALTERNATIVA PARTY I. Pozor, začíná se PŘESNĚ ve 20:00 a
končí ve 22:00 hodin. K poslechu a případnému tanci hrají ASISTAR_T ze Sušice a
SOMEBODY RECALLED z Tábora. Vstup je zdarma. Afterparty v Kloubu.
Berry | Asistar_t
To Řepa: Majáles se fakt povedl a šlo jednoznačně o nejlepší ročník v celé historii!
S názvem jsme možná mohli počkat, ale jestli si dobře pamatuji, Choudymu jsem to na
Majálesu navrhl a nebyl proti (i když je fakt, že jako zástupce jsi se přihlásil Ty, čili bych
měl jednat s Tebou...). Když si to teď tak přehrávám, řekl jsem o tom všem kapelám
(tedy alespoň jednomu z té které), který jsou přihlášený... Berry

-------------------------------------------------------------------------------169)
Datum: 01.06.2005 - 20:23:17 | o | x |
Jméno: Pavel
pro Bee-as-ty: no zas takový přitloukání to nebylo. Slyšel sem o C.N.S.i horší věci. Ale
cekal jsem, ze spis budes kritizovat zpěvy.
Večerních vystoupení už jsme par odehrali, atmosfera a zabava z hrani je hned o necem
jinym. Např. loni sme hrali na Maj. od 7. Bremeno si z toho urcite neberem. Rad si prectu
neco negativniho, protoze posluchaci z řad kamaradu ti vždycky řeknou spis to pozitivni.
jeste bych chtel připadne zajemce pozvat 17. 6. do Velhartic (kulturak od 20:00)
Vystoupi ZACHRAN SE KDO MUZES, C.N.S., TENKEJ LED, NAMSWICK
i kdyz ted nevim jestli na zaklade rezenci nekdo prijde :))

-------------------------------------------------------------------------------168)
Datum: 01.06.2005 - 17:17:43 | o | x |
Jméno: Bee-as-ty
pro Řepu: Svým názorem pochopitelně nechci nikoho,ani CNS,přitloukat k podlaze:) Ale
nemám ve zvyku někoho plácat po rameni a říkat:,,Dobrý kluci,fakt dobrý. Bylo to
špatný.Fakt špatný.Znovu píšu,tentokrát velké, ZATÍM.Je hloupost,aby si kdokoli z
kapel,na které ta či ona recenze, nebude zrovna dle jejich představ,bral tuto případnou
výtku jako břemeno,které ho k té zemi přimáčkne.Naopak. Co jim bude nějakej kertén
mluvit do toho,jak hrajou! Oni by té své tvorbě měli především věřit! A přesně tuto jejich
víru já postrádám. Budu jenom rád,až nejenom mě v září předvedou,že jsem je k té zemi
nepřibil:) Přeji plodné zkoušky.

-------------------------------------------------------------------------------167)
Datum: 01.06.2005 - 15:01:09 | o | x |
Jméno: LK
Šumava Rocks nemá žádnou protekci, vše je smluvně ošetřeno včetně kauce, která v
případě zásadního nedodržení podmínek propadá. Za 12 let jsme si s problémy tohoto
druhu opravdu užili, i hlavní jističe nám kdosi vypínal. Telefonáty ze strany občanů
řešímě s policií každý rok, někdy to je v klidu, někdy to musíme tlumit, záleží i na
počasí.S četností open air akcí bude myslím odpor ze strany spořádaných sušičáků
stoupat,bohužel.Pěkné léto! LK

-------------------------------------------------------------------------------166)
Datum: 01.06.2005 - 14:13:05 | o | x |
Jméno: Repa

To Bee-as-ty: Tvoje recenze je mozna az moc prikra a tim ted vubec nemyslim to,ze
jsme te trosku zklamali, ale to o C.N.S. ...jak se maji ti mladicci zlepsit, kdyz je hned
pritluces k podlaze a nedovolis jim vstat?
K tomu o Army of lupinus... staci si pustit treti album Qotsa a v pripade tri pisni jsi doma.
Ja si osobne myslim,ze ty pisne jsou fakt dobry(i instrumentalne),jinak bych s nima do
toho nesel. Navic je sklada sestnactiletej!!! kluk...co ja bych dal za to umet hrat v
sestnacti na cokoliv. A rict o Votovi, nasem zrucnem bubenikovi, ze je to doprovod?
Promin, ale musim se ho ZASTAT.

-------------------------------------------------------------------------------165)
Datum: 01.06.2005 - 07:56:24 | o | x |
Jméno: NocnipesaK
Připojuji se k názvu - naprosto sedí! A rozhodnout by měl Beery, ne?! A ten se už
vyslovil, takže není co řešit.
Čao!

-------------------------------------------------------------------------------164)
Datum: 01.06.2005 - 07:40:40 | o | x |
Jméno: Repa
Nejsem vubec proti,ackoli s tim rozhodnutim jste mohli pockat i na ostatni...ale popravde
tenhle nazev byl i u me v top 3

-------------------------------------------------------------------------------163)
Datum: 31.05.2005 - 21:37:15 | o | x |
Jméno: Choudy
TO Bee-as-ty: Jo, vystihuje...

-------------------------------------------------------------------------------162)
Datum: 31.05.2005 - 21:15:38 | o | x |
Jméno: Bee-as-ty
Aby neupadl v zapomnění rozhovor, který jsem měl na Majálesu s Beerym a Milhausem
ohledně názvu,je na místě konečně upřesnit název zářijového festu na
Santosu.Myslíme,že Milhausův návrh SUŠICKÁ ROCKOVÁ POUŤ,je přesně ten název,který
velmi trefně vystihuje celou podstatu věci. Co vy na to? Milhaus pochopitelně získává cd
nosič populární sušické skupiny Jsme-li stíny,nazvaný Pouštění draků,což on,jako zavilý
paraglaidista,zcela jistě ocení.Gratulujeme!

-------------------------------------------------------------------------------161)
Datum: 31.05.2005 - 15:03:36 | o | x |
Jméno: Millhouse
Ještě jsem zapoměl - policie tak samozřejmě učinila na podnět někoho ze Sušice,
pochybuju, že by to vyšlo od nich (akce navíc byla řádně ohlášená...)

-------------------------------------------------------------------------------160)
Datum: 31.05.2005 - 15:01:42 | o | x |
Jméno: Millhouse
TO ŘEPA : Jo, říkala mi to včera :-) BTW : Policajti volali nejdřív Pepovi Oudovi na Santos
a když zjistili, že to není jeho akce, ale akce Gymplu tak si našli v seznamu číslo na
Milenu domů... Víc nevim a ani nechci, ale prostě mi to přijde jako kdyby (některým)
lidem v Sušici vadilo, že se jednou za rok studenti Gymplu (a nejen oni) baví. No
uvidíme, co nás čeká na Sušickou Rockovou Pouť (ještě, že nejsme v seznamu :)

-------------------------------------------------------------------------------159)
Datum: 31.05.2005 - 09:45:05 | o | x |
Jméno: Repa
to Millhouse: to si delas pr... fakt jo???? tam ji asi nekdo hodne nema rad, pac vsechny
tyhle veci, cos jmenoval, se dejou a nikdo si nestezuje....vola treba takhle nekdo
poradatelum Sumava rocks???:-)

-------------------------------------------------------------------------------158)
Datum: 30.05.2005 - 21:43:01 | o | x |
Jméno: Millhouse
Jojo, Majáles se povedl....nebýt toho nočního incidentu s policií, kdy volali cca ve 23:15 k
Naglmüllerům, že je na santosu kravál... Hlavně, že když na Dni Sušice hraje přímo na
náměstí Orchidea do 1 do rána, tak je to OK... A nebo když ožralí fotbalisti z říše
(rozuměj SRN) řvou před GO-GO barem v půl čtvrtý ráno (Tony by mohl vyprávět).
TO Řepa : He, příště si vezmu místo kytary kulomet a budeme s Honzálem soutěžit, kdo
bude rychlejší :-))
TO Fender : Díky za pozitivní ohlas na naši produkci, byť poznamenanou drobnějšími
technickými problémky...

-------------------------------------------------------------------------------157)
Datum: 30.05.2005 - 14:34:23 | o | x |
Jméno: Repa
Adresováno sice mě ale je to pro VŠECHNY KAPELY Z MAJÁLESU:
... chci ještě jednou poděkovat za produkci na Majálesu, obě
kapely byly přijaty velmi pěkně, odezvy jsou dobré. Zvláště
Army , byť zjevně lehce přeobsazená, udělala podle mého od
loňska obrovský kus práce. Mám adresu jen na Tebe, vyřiď prosím
můj dík také zbytku kapel. Hezký den. Milena
Naglmüllerová

-------------------------------------------------------------------------------156)
Datum: 30.05.2005 - 14:22:32 | o | x |
Jméno: Kaďus
Zdravim muzikanty v Sušici...
Kaďus-KN Sound

-------------------------------------------------------------------------------155)
Datum: 30.05.2005 - 10:44:47 | o | x |
Jméno: Choudy
To repa: Taky by me zajimalo kdo je tajemny Fender...
To Fender: diky za hodnoceni, apropos nejmenoval se nahodou tvuj děda Leo, nebydlel v
americe a neopravoval radia :-))

-------------------------------------------------------------------------------154)
Datum: 30.05.2005 - 09:39:10 | o | x |
Jméno: repa
To Fender:Kdo jsi? Diky za kladnej ohlas
To Orchestra:S timhle muzete v klidu vystupovat v televizi, je to opravdu na urovni.
To Millhouse:Pekne pomalovany repraky...jo a vasemu bubenikovi vyrid,ze dupat do ty
dvojslapky jeste o zdibinek rychlejc,tak se zacnou v panice rozutikavat lidi,pac si budou
myslet,ze tam nakej mameluk strili z kulometu:)
To all: Majales se letos fakt povedl, co vy na to???

-------------------------------------------------------------------------------153)

Datum: 28.05.2005 - 11:32:24 | x |
Jméno: Pavel
mě napadlo: Sušickej rockáč
no nic...cus
Odpověd: 28.05.2005 - 12:12:27
Tak nazývají někteří místní Šumava Rocks, takže z tohoto titulu by to bylo dost
matoucí... Ale nevzdávat se! B.

-------------------------------------------------------------------------------152)
Datum: 27.05.2005 - 17:24:33 | x |
Jméno: Millhouse
Slax zase poslední - ach jo :-)
Dneska cestou z Prahy se mnou obcovala můza, ikdyž nevim jestli to mělo nějaký efekt :
Sušické rockové léto
Sušice sobě
Sušická rocková pouť
No nic, třeba to někoho inspiruje k další tvorbě názvů pro náš festiválek ...
Odpověd: 27.05.2005 - 21:57:00
A co třeba:
Sušické babí léto

-------------------------------------------------------------------------------151)
Datum: 27.05.2005 - 08:47:35 | o | x |
Jméno: repa
ja jsem si uz taky oddychl poradi kapel je takove:
C.N.S., Army of lupinus, ZSKM, Jak 100ho ven?, Orchestra, Holistix, Slax.....mam to
potvrzeny a melo by to byt definitivni
Ach jo malem me klepla pepka
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