
SUŠICKÝ ROCKOVÝ PULS 
volný návštěvní sešit | poznámkový blok  
 
Příspěvky 201-250 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
250) 
 
Datum: 10.10.2005 - 16:41:17 | o | x |  
Jméno:  Choudy  
 
Takze, guestbook na www.jak100hoven.net upraven i pro neregistrativní hosty. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
249) 
 
Datum: 10.10.2005 - 09:38:53 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
patecni koncert byl opravdu moc fajn a po dlouhe dobe jsem videl revival takhle dobre 
urovne 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
248) 
 
Datum: 02.10.2005 - 11:30:37 | o | x |  
Jméno:  Sharithaa 
 
Tož dlouho jsem tu neokouněla, ale pěkně se to tu vybarvilo, pěkně ;o))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
247) 
 
Datum: 02.10.2005 - 11:24:17 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
Millhouse: CD-R s fotkami vezmu zítra do práce, tak se kdyžtak zastav a předám Ti ho 
osobně nebo bude ležet u mě na stole. Fotky prvních čtyřech a posledních dvou kapel 
tam jsou, takže jestli Ti to bude stačit, můžeš směle začít...  
 
Mate: Díky za info, určitě to stálo za poslech!  
PS: Psal jsem Orchestře mejl, zkuste mi na něj odpovědět. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
246) 
 
Datum: 27.09.2005 - 12:41:49 | o | x |  
Jméno:  mate 
 



To Berry: Sobotní koncertování bycz ti popsal asi takto. Gets zahráli v celku normálně i 
když můj posudek jako člena kapely může být zkreslen. A o Novákovejch bych tomu 
neříkal koncertování nýbrž spíše jamování. Zvukově si to muzikanti se svými dobrými 
aparáty pohlídali, takže ke zvuku neni co dodat. Zahrál si pak nakonec i Roman Holý a 
jakýsi jeho přítomní známí si trochu zarapovali a mohu říci, že na jam to byl slušný 
výkon, který stál za poslech. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
245) 
 
Datum: 26.09.2005 - 22:44:49 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
Berry : Foto si vyzvednu někdy dodatečně... možná by stačilo, kdybys ho vzal zítra do 
práce, stavím se tam (ikdyž mam takovej pocit, že to píšu asi pozdě).  
 
AD Fotky : Spíš mě zarazilo, že nemám žádné foto řekněmě prvních 4 a posledních 2 
kapel... a dělat galerii neúplnou se mi moc nechce  
 
Choudy, Berry : he, výhoda podia v Rabí (no vlastně v každým kulturáku) je ta, že je 
poněkud výše, než diváci, z čehož logicky vyplývá, že je podstatně obtížnější přemístit 
obsah půllitru či kelímku do zařízení páně zvukařova :-) 
  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
244) 
 
Datum: 26.09.2005 - 17:24:33 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
Mám pocit, že tady chvílema někdo hraje nějakou divnou hru...  
Že by dal Řepa někomu návod .-)?  
Že by se Gentleman´s Band někomu nelíbili a o Tenkej led byl takový zájem?  
 
TO MARSHALL: A odkudpak tedy jsi, když už máš funkční e-mailovou adresu 
marshall.susice@centrum.cz? A když už jsem v těch dotazech, jaký další samý shity tedy 
posloucháš?  
 
TO NICK: Sorry, ale informovat v reportu o stylu kapely, která se nezúčastnila, mi přijde 
nepodstatné. Myslím, že i Fender to cítil podobně...  
 
TO MILLHOUSE: Fotky ode mne nedorazily, neb odpadl Mišík, tudíž jsem změnil sobotní 
program. Údajně ale měli odehrát Gets + nová kapela Jiřího Nováka. Bylo tomu tak? A 
jak celý večer vyzněl (nemyslím teď zvukově .-))?  
 
TO JAK 100HO VEN?: Rábský rockový podzim, proč ne? Přesuneme se tam všichni... .-) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
243) 
 
Datum: 26.09.2005 - 16:17:03 | o | x |  
Jméno:  choudy  



 
to Millhouse: Clovece ty nam snad ctes myslenky, zrovna vcera jsme se o tomhle bavili. 
Jenze: a)neni aparatura, b)nejaky dalsi skupiny, c)nekdo kdo by to poradal, d)nevime 
kolik by prislo lidi 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
242) 
 
Datum: 26.09.2005 - 15:39:07 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
TO Řepa : He, že bychom něco spáchali v Rábí v kulturáku... takovej hezkej sál to je :-)  
 
TO ALL : Tak do SRPout Photogallery mi zatím dorazily pouze fotky od Choudyho (nevim, 
kdo je autorem) a od Bc. Jiřího Šlemara... :-( Takže se na galerii zatím moc nepracuje :-( 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
241) 
 
Datum: 26.09.2005 - 14:40:01 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
to pavel-obavam se stejneho a zacinam ze vsech sil bojovat,abychom nezustali na stejne 
ubohem cisle jako loni:( 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
240) 
 
Datum: 26.09.2005 - 11:05:37 | o | x |  
Jméno:  Pavel 
 
nic k vidění a slyšení zatím neni. Dam vědět až něco bude. Sezona asi fakt skončila :( 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
239) 
 
Datum: 23.09.2005 - 14:09:09 | o | x |  
Jméno: Marshall 
 
Kde, kdy to je naživo? Kdy bude něco další k vidění a slyšení od S.R.Pouti, anebo už 
skončila sezöna? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
238) 
 
Datum: 23.09.2005 - 12:09:26 | o | x |  
Jméno:  Pavel (Tenkej Led) 



 
no.. punk je to jen castecne :) spis takovej bigbít. Z rezencí toho moc nevyčteš, poslední 
byla psaná cca před půl rokem, od té doby se toho dost změnilo... Tak nebývá nic jiného 
než si nás poslechnout někde naživo :) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
237) 
 
Datum: 23.09.2005 - 11:06:47 | o | x |  
Jméno:  Nick-Slaughter 
 
Si děláte prdel,Fender,Marshal ,tady už chatuje aparatura bo co? Ten Fender sem ale 
píše, ne. O koho jako de? Co tady řešíte. Na pouti sem byl až večer a Mortifilii sem si 
dával. Orchestra taky fajn. Ty Tenkej led by měl bejt nějakej punk bo co. O tm by měli 
informovat ty co psali tu recenzi ne? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
236) 
 
Datum: 23.09.2005 - 09:21:55 | o | x |  
Jméno: Marshall 
 
Nejsem tak úplně vodcať ze Sušic,ale podle mého se mi nejvíc na S.R. Pouti líbili 
gentlemáni, ale jenom proto, že jsem ty jejich písničky už někde slyšel. Je fuckt, ale že 
se mi líbí samý shity. (Asi budu potřebovat vypláchnout hlavu a aspoň dvakrát.)A ta 
první kapela, co nehrála, hraje co a jak, abych si moh udělat úplnej obraz Z? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
235) 
 
Datum: 22.09.2005 - 14:28:17 | o | x |  
Jméno: Lupen 
 
to Repa: omluva přijata... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
234) 
 
Datum: 22.09.2005 - 08:53:02 | o | x |  
Jméno:  Repa 
 
sakra,ted se mi omylem skoro povedlo,to o cem jsem mluvil. Praying for forgiveness 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
233) 
 
Datum: 22.09.2005 - 08:50:56 | o | x |  



Jméno:  to Lupen 
 
to jen z duvodu, aby to tu nebylo jen modry od panu, tak si pri psani na srpulsu 
zapujcuju zenske pohlavi:)) jen bura na hodinu.. neber to 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
232) 
 
Datum: 22.09.2005 - 08:20:51 | o | x |  
Jméno:  malá holka 
 
Jo, kluci jste vtipní!!! Docela mě to s váma baví :-)) Je pravda, že malá a malá je rozdíl. 
Malá můžu být na duchu, nebo na těle, nebo ještě někde jinde? Jiná malá mě teď tedy 
nenapadá..... Hezkých věcí vidím právě dost a dost, teď třeba je ráno a svítí sluníčko, a 
už to samo o sobě je moc pěkný. A z hudby mám nejraději ticho......:-)) Jo a nebo si 
sama zazpívám...Moc pěkně, samozřejmě... A nejsem teda ani trochu převlečenej chlap, 
tedy doufám, zatím se u mě nic podobného neobjevilo... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
231) 
 
Datum: 21.09.2005 - 19:11:48 | o | x |  
Jméno: johnbirch 
 
Kdo mi do mé lásky kráčí,  
zle s ním žertovat budu.  
Tos neměl prozrazovat. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
230) 
 
Datum: 21.09.2005 - 17:10:39 | o | x |  
Jméno:  Lupen 
 
Podle oranzove panenky vedle sveho nicku sedi Repa ve skole pred svym osobnim 
kompjutrem v satech a natackach, kteréžto zabavil svým nebohým studentkám....:o))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
229) 
 
Datum: 21.09.2005 - 16:05:56 | o | x |  
Jméno:  johnbirch 
 
To je otázka, co pěkného, vidíš snad kolem sebe tolik pěkných věcí, že teď honem nevíš 
jakou si vybrat?  
Dobrá začněme třeba od barev, přes hadry a jídlo, k tomu jakou hudbu nejraději 
posloucháš, abychom se temeticky příliš nevzdalovali od tohoto fóra. 
  
  



 
-------------------------------------------------------------------------------- 
228) 
 
Datum: 21.09.2005 - 16:02:20 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
TO JOHN:  
Diskutabilní? Fórum? Tohle vidím jenom jako takový malý záznamník, bloček pro 
poznámky čtenářů a čtenářek.  
Co se týká dotazovaných dívek, pochopitelně nemohu odpovědět zcela určitě, nicméně 
dle několika starších příspěvků sem nějaká zabrousit mohla. Samozřejmě pokud se za ně 
nevydávají chlapci sedíce před svými komposty v ženském prádle, s natáčkami ve 
vlasech a rudou rtěnkou na rtech.  
 
TO MALÁ:  
Malý holky přece neumějí číst ani psát. Nebo už nejsi tak malá, jak se podepisuješ, ale 
pouze malá? Vono, malá a malá je velkej rozdíl! Jen nám něco napiš, my už Tě nějak 
odhalíme... Snězení se opravdu obávat nemusíš, ale pozor na mě, chlapcům vydávajícím 
se za malý holky koušu hlavy!  
 
TO ŘEPA:  
Jasný, výhody jsou zřejmý, ovšem vzhledem k opravdu minimálnímu průměrnému času 
strávenému návštěvníkem na jednotlivých stránkách a navíc dalšímu heslu k 
zapamatování, zůstávám u stávající verze. Bylo by fajn to mít zmáknutý jako vy, ovšem 
ani není v mých časových možnostech se zabývat programováním.  
Dokonce si myslím, že doba graficky a jinak vyvoněných stránek je víceméně přežitá - o 
návštěvách (a potažmo i zápisech do knih) rozhodují spíše informace a tedy především 
pravidelná aktulizace (nemám teď na mysli žádné konkrétní stránky, uvažuji obecně).  
Co se týká zneužití jména, ochrana zdaleka není železná jako ve Vašem případě, však 
případný zápisek takového rázu by vypovídal především o nízké úrovni autora a pocity 
nicotnosti a hlouposti by stihly v první řadě jeho... Navíc okruh lidí, kteří sem sem tam 
přispějí, se již celkem stabilizoval (byť je samozřejmě stále otevřen) a jeho členové 
nečlenové ví, co od sebe čekat nečekat. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
227) 
 
Datum: 21.09.2005 - 12:48:20 | o | x |  
Jméno:  Repa 
 
To Berry: Ke GUESTBOOKU: má to svá pro a proti - musíš se registrovat, na druhou 
stranu to opravdu trvá pár vteřin a jestli si tady někdo dává práci s vypisováním mailu 
pokaždé když píše, klobouk dolů. U nás je to jednou a hotovo, pak už si to mail i nick 
pamatuje a nikdo jinej ho mít NEMUŽE. Navíc nehrozí zneužití jiným uživatelem- členové 
kapely i ostatní mají své nicky zaheslované. tím pádem se nemůže stát to, co mě 
napadlo udělat zde. Jen slušné vychování a takt mi v tom zabránily. Tady se můžeš 
podepsat jako kdokoliv a můžeš udělat z kohokoliv kreténa nadpozemských rozměrů. Př. 
zapíšu se jako Berry nebo kdokoliv jinej, kdo sem často píše a začnu všem směle 
nadávat a posílat je do pryč a vykřikovat, že Damiens jsou nejlepší Heavy-metalová 
kapela na světě. Následky??? Nic velkýho, ale ruku na srdce, minimálně pocit 
nespravedlnosti vztek a křivda by se jistě objevily.... Takhle se tomu snad dá zabránit. 
  
  
 



-------------------------------------------------------------------------------- 
226) 
 
Datum: 21.09.2005 - 11:21:54 | o | x |  
Jméno:  malá holka 
 
Co pěkného byste asi tak chtěli napsat? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
225) 
 
Datum: 21.09.2005 - 10:45:05 | o | x |  
Jméno:  johnbirch 
 
Lakonické, ale sdělné.  
Alespoň už nemám pocit, že je to pouze chlapecko-chlapecká zábava.  
Proč nám také malá holka něco pěkného nenapíše? Nemusí se přece obávat, že bychom 
ji snědli. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
224) 
 
Datum: 21.09.2005 - 09:05:06 | o | x |  
Jméno:  malá holka 
 
to johnbirch: čte :-))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
223) 
 
Datum: 20.09.2005 - 20:27:53 | o | x |  
Jméno:  johnbirch 
 
Ahoj lidi, teď trochu odjinud, netýká se to totiž přímo toho o čem je řeč, nicméně někoho 
to možná přeci jen trápí. Svůj poslední příspěvek v tomto diskutabilním fóru jsem 
zakončil zřejmě kontroverzní větou: Hezký den lezby a buzny a toho se především týká 
moje následující poznámka. Neměl jsem totiž na mysli jakoukoliv formu pozitivní 
diskriminace skupiny jedinců jen podle jejich sexuální orientace. Chtěl jsem zkrátka 
upozornit na přání hezkého dne a proto mi nezbívá než se všem lezbám a buznám 
omluvit, hezký den tentokrát přeji všem veselým heterosexuálně orientovaným lidem, 
kteří mají rádi hudbu a emotivní zážitky vůbe. Teď mě tak napadá: Čte tyto řádky vůbec 
nějaká, třeba alespoň malá dívka? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
222) 
 
Datum: 20.09.2005 - 12:43:25 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 



TO MILLHOUSE: Fotogalerka by nebyla od věci. CD-R s fotkami, co mám k dispozici, Ti 
vezmu v sobotu večer do TK (předpokládám, že budeš zvučit...). Mohli by Ti to tam hodit 
koneckonců všichni, co něco mají a po víkendu se budeme těšit na hotovou galerii .-)  
 
TO ŘEPA: Taky si myslím, že by nikdo nebyl tak vedle, aby lepil plakáty mimo neoficiální 
plochy... Možná to celé byla jen skrytá reklama na placené plakátovací plochy.  
Co se týká Guestbooku Jak 100ho ven?, vidím jako problém přihlašovací jméno a heslo. 
Jednou už mi to odradilo od zápisu... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
221) 
 
Datum: 19.09.2005 - 23:07:01 | o | x |  
Jméno:  Lupen 
 
Cau Jiří..co se týče fotek, tak můžeme s choudem a řepou sehnat fotky minimálně ze 
dvou zdrojů...tak jestli chces, ozvi se a domluvime se na predani kontrabandu....cau 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
220) 
 
Datum: 19.09.2005 - 17:13:43 | o | x |  
Jméno: Fender 
 
Myslym, že galerii by si tato akce jistě zasložila!Tak jen sehnat fotky at to muže Millhouse 
dat do kupy!! :- ) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
219) 
 
Datum: 19.09.2005 - 15:39:44 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
Po přečtení reportáží ze SRP mě ještě napadá udělat fotogalerii SRP2005. Vzhledem k mé 
pracovněstudijní neschopnosti (po zápalu plic) bych se toho klidně ujal. Bohužel nemám 
žádné fotografie a jen málo kontaktů na fotografy. Proto bych chtěl požádat všechny, kdo 
máte jakékoli fotografie ze SRP, abyste mi je poslali ma millhouse@susice.net. Pokud by 
to byl mailem problém, můžeme se domluvit na předání cd (klidně i proti prázdnému). 
Pokud víte o někom, kdo eventuelně má fotografie a nečte tento web, tak mu tuto 
informaci zkuste vyřídit... Díky. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
218) 
 
Datum: 16.09.2005 - 08:55:04 | o | x |  
Jméno:  Repa 
 
To Berry: My s tim plakatem nemame nic spolecnyho. Jedinej flek, kam jsme v Susici 
lepili bylo nadrazi smerem ke kolejim a tam to urcite nejni oficialni plocha....jo kdybys 



rekl Horazdovice...tam by to byla jina, protoze tam ceduli oficialni vylepovaci plochy maj 
snad na vsem a nekam jsme to prece dat museli:) .. navic ted,kdyz koukam na 
datum,tak jsme to ani my bejt nemohli, pac jsme lepili o den dele.  
To Beasty: Diky, dobrych fotek neni nikdy dost....nejake fotky kapel, co hraly po nas 
mame take k dispozici, staci se ozvat. Klidne do Guestbooku na www.jak100hoven.net 
nebo na nas skupinovej mail 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
217) 
 
Datum: 16.09.2005 - 00:56:59 | o | x |  
Jméno:  Bee-as-ty 
 
Ahoj.Pro Gentleman s band,Jak 100-ho-ven?,Holistix,Slax. Fotky VYNIKAJÍCÍ kvality v TK 
u eL.Co se týče Vládi Mišíka v TK. Přijede s komplet ETC,tzn Hrubý,Zelenka,Veselý !!! 
Místenky u eL v Tradičním kloubu.Předkapela budou Genleman s band. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
216) 
 
Datum: 15.09.2005 - 12:13:18 | o | x |  
Jméno:  mate 
 
TO BERRY: Pokud chces nejake foto z pouti tak Luboš dostal od Arnyho cele CD fotek tak 
se zastav u nej. A za Orchestru ti pokud chces klidne nejake poslu.  
TO ALL: Myslim, ze pout se celkem povedla a timto bych chtel podekovat vsem za to ze 
se v tomto malem meste muze uskutecnit takovato akce se spoustou rozmanite hudby. 
Me diky patri i Kaďusovi za zvuk a lidem za (na Sušici) celkem peknou atmosferu. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
215) 
 
Datum: 14.09.2005 - 20:55:03 | o | x |  
Jméno:  Frank Berry  
 
Tak komupak to ujelo .-)?  
Citace z e-mailu:  
RENGL, 12.09.2005 18:22:55  
Dobrý den,  
dne 21.8.2005 jsme v Sušici strhli Váš plakát A3 Sušická Rocková Pouť . Plakát byl 
vylepen bez povolení a zaplacení, proto byl odstraněn. Stejně tak bude odstraněn 
kdykoliv v budoucnu.  
 
Naše společnost je výhradním provozovatelem plakátovací služby v Sušici, rádi Vám 
nabídneme kvalitní výlep plakátů standardním způsobem. Veškeré informace o 
podmínkách, cenách a způsobu, jak výlep plakátů objednat, naleznete na internetových 
stránkách www.rengl.cz nebo Vám je rádi poskytneme na telefonním čísle: 841 601 841.  
 
RENGL, 12.09.2005 18:22:15  
RENGL, s.r.o.  
plakatovaci plochy po cele Ceske republice a na Slovensku  



Kozinova 1073/11, 460 01 LIBEREC, CZ  
tel./fax: +420 485113936, +420 485110298  
zakaznicka linka: +420 841601841 (kdykoliv z cele CR)  
e-mail: lucie.cellerova(a)rengl.cz; internet: www.rengl.cz  
CSN EN ISO 9001:2001 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
214) 
 
Datum: 14.09.2005 - 20:01:56 | o | x |  
Jméno:  choudy  
 
Já osobně jsem měl tedy pocit, něco bylo zase dost nahlas. Např. u Slax sem po pár 
minutách rozeznal akorát bordel pod macánovo hulákaním (možná to byl záměr :-)) a 
Vlkoušovo housle už místy moc řezaly do uší. I na pódiu byl docela kravál. Možná by 
stačilo ubrat všude lehce volume, tím myslím i na našich aparátech (odstranily by se i 
problémy s lehkým občasným nahoukáváním). Samozřejmě nemůžu radit zvukovému 
guru Kaďusovi. To ovšem může být dáno i faktem mé dlouhodobé, úzkostlivě tajené 
vysoké citlivosti uší :-) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
213) 
 
Datum: 14.09.2005 - 18:45:12 | x |  
Jméno:  :-) 
 
Doufam, že vystavíte dost foteček z rockové pouti!!!!At vsichni vidí jak tam bylo 
popripade o co prisly!!!Pa pa 
 
Odpověd: 14.09.2005 - 20:57:53 
Minimálně jednu fotku od každé kapely určitě, ovšem ještě je nemáme všechny 
pohromadě...  
Snad koncem týdne i s druhým pohledem na Sušickou rockovou pouť. Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
212) 
 
Datum: 14.09.2005 - 18:39:07 | x |  
Jméno:  Kaďus  
 
To-Johnbirch....  
Snažil jsem se aparát pojistit,ale je to tak riziková věc,že mi vypočítali pojistku 74-92 
000,- za rok...To si ani náhodou dovolit nemůžu.S tou hlasitostí se taky nemůžu zavděčit 
všem.Když jsem to zvednul,tak volala policie z města a Ouda skákal do stropu,že mu už 
nic nepovolí.Je to těžký živobytí... 
 
Odpověd: 14.09.2005 - 21:00:12 
Ale ta městská policie se netýkala Pouťi, nemám pravdu? Berry 
  
  
 



-------------------------------------------------------------------------------- 
211) 
 
Datum: 14.09.2005 - 13:32:44 | o | x |  
Jméno:  johnbirch 
 
Je s podivem, že takový aparát není pojištěný proti újmě, zvášť když se s nim jezdí po 
venku. Ale Kaďusovi patří stejně Dík, že je schopnej to přivézt a za rozumný peníz 
nazvučit. Já osobně jsem měl tedy pocit, že to bylo celé dost potichu, to ovšem může být 
dáno i faktem mé dlouhodobé, úzkostlivě tajené hluchoty. Mortifilia měla jednoznačně 
nejlepší zvuk, jelikož se o něj taky sama postarala už na pódiu. Málo platný, řácky 
vyšťavený lampy dokážou člověka podmanivě zahřát na střevech. Nutno dodat, že jsem 
si užil vícero kapel včetně té své. Nicméně mohl jsem být jistě o píď úchylnější, to se 
může ještě spravit. Tonymu děkuju za jeho agilní přístup a vzácnou zodpovědnost. 
Doufám, že nabídku na stálou spolupráci nesfoukne ze stolu. Mé zranění se zdárně hojí. 
Například dnes už jsem bez vážnějších problémů zahrál Dajánu. Hezký den lezby a 
buzny. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
210) 
 
Datum: 13.09.2005 - 23:13:47 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
TO ???: Vyhledej mobil na Luboshe Kloubového na stránkách http://kloub.susice.net a 
zavolej. Já vím o chystaném koncertě přímo od něj a jak se teď přesvědčuji, je uveden i 
přímo na stránkách TK.  
 
TO KAĎUS: Díky za reakci, příští rok jen a pouze se stabilním ochranným plotem metr 
před pódiem. Zajistíš-li, myslím, že by nemusel být problém. Vlastně dosud přesně 
nevím, jak se to stalo (zda přiletělo pivo z kotle nebo odjinud).  
Kdyby byl výsledek akcí jistý, máme je tu každý víkend, takto se jedná v lepším případě 
o ročníky...  
 
TO ŘEPA: Lidi neuhlídáš, kdo se chce na Santos dostat bez placení, s největší 
pravděpodobností se tam dostane. Pořadatelé spíše spoléhali na jistou kázeň, a tou se 
opravdu na jedničku prokázala ta nejmladší generace, jak koneckonců postřehl i Rory 
Zet. ve své reportáži.  
Co se týká přístupu některých kapel, je to tak. Zřejmě naznačujete jistý výpadek 
houslisty z Orchestry, basáka z Gentleman´s Band a Holistix. Přidal bych se k Vám, 
kdybych na vlastní oči nebyl svědkem, kterak zodpovědně si každá kapela hlídala svůj 
čas. Přetáhli pouze The Gentleman´s Band (o 1 minutu) a Slax (o 3 minuty). Tudíž v 
podstatě nikdo dohlížet nemusel. K Vlčounově cti budiž přičteno, že po akci bez 
jakéhokoliv vyzvání pomohl s nočním úklidem zvukové aparatury.  
 
TO: MILLHOUSE >>> ALL: Popravdě jsem očekával více postřehů ze Srpouti...  
S fotkama se taky nikdo neobtěžoval...  
Dle statistik je zřejmý, že většinu návštěvníků tenhle web zajímá pasivně, na druhou 
stranu chvála těm, kteří se jakkoliv zapojili.  
Á propos, neviděl někdo na vlastní oči, jak to bylo s tím pivem v odposlechu?  
 
TO: JMÉNO: Poznámkový blok je asi pátou nejnavštěvovanější stránkou na Srpuls.CZ, 
např. za minulý měsíc byla zobrazena 315x, za současný do této chvíle 195x. Takže 
někdo to rozhodně čte. To, že sem zapisuje jen pár skalních je věc druhá. Ostatní se 



patrně stydí za svůj názor, případně žádný nemají (to je koneckonců nejpohodlnější), tak 
si anonymně pročítají alespoň názory druhých... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
209) 
 
Datum: 13.09.2005 - 21:19:29 | o | x |  
Jméno:  choudy  
 
Tomu se prostě nedá neudělat reklama. Všichni kdo rádi posloucháte dobrou muziku 
(tedy všichni :-)) Pokud neznáte zabrowsete na http://www.last.fm . To nejlepší 
internetové rádio. Hraje prostě to co chcete... Stači se zaregistrovat, a vybrat si vaši 
oblíbenou hudbu. Je tam obrovské množství interpretů (to znamená i českých napři Tři 
sestry, Jima čerta, nebo radůz nebyl problém najít ...) na ostatní přijdete sami... stačí 
mít trochu rychlejší připojení 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
208) 
 
Datum: 13.09.2005 - 17:19:26 | o | x |  
Jméno: ??? 
 
Nemá někdo nějaké bližší info o koncertu Mišíka v TK? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
207) 
 
Datum: 12.09.2005 - 23:53:13 | o | x |  
Jméno:  Bee-as-ty 
 
Milhausi.Možná by to chtělo nějaký kozí obklady:)) Abys nám neuschnul, když tě 
dvacátého čtvrtého čeká Vláďa Mišíků:) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
206) 
 
Datum: 12.09.2005 - 16:07:03 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
Slax chřadnou ... doslova jsi to vystihl v recenzi Rory Zet - od S.R.Pouti ležím doma se 
zápalem plic 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
205) 
 
Datum: 08.09.2005 - 09:01:49 | o | x |  
Jméno:  Kaďus  



 
Zdravim domácí scénu v Sušici...  
SRP byla velice příjemná akcička.  
Nová horna od JBL je už na cestě a ,,zapivněný kabely jsem taky odsvinil.  
Můj obdiv patří všem kteří takové akce pořádají,protože cokoli dělat pro lidi je nevděčný 
s nejistým výsledkem. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
204) 
 
Datum: 07.09.2005 - 19:34:36 | o | x |  
Jméno: Fender 
 
SRP byla OK - škodfa počasí a lidí mohlo být víc!!!Jako vždy co :-) ?Nám se na Santosu 
mooc libilo takže zase někdy ... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
203) 
 
Datum: 07.09.2005 - 15:33:37 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
Řepa : He, díky za komentář... v zásadě s tebou souhlasim... Člověk, kterej měl dohlížet 
na časy jednotlivých kapel dorazil cca v 17-18 hodin !! (ale u něj mě to ani nijak 
nepřekvapuje) - takže to zbylo jako ostatně spousta dalších věcí na Berrym (já jsem 
bohužel ležel doma s nějakou nemocí, která převládá do teď :-( 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
202) 
 
Datum: 07.09.2005 - 12:39:07 | o | x |  
Jméno:  řepa 
 
To Millhouse:Moc líbilo a už dlouho jsem nebyl takhle zpumprdlikovanej. Vysačky byly 
fajn, hudba super. K negativům -zbytečnej výdaj za zničenej odposlech, příště by se to 
dalo ohlídat (moc by me zajímalo, kterej pakůň leze do kotle s kelímkem)... dále vzadu 
mohli být kluci u vstupu ráznějši, propustili dva lidi,kteři měli platit, jen proto, ze s náma 
jeli v autě-stačilo se jen zeptat.-nechci vás nijak kárat, to vubec neee....no těch pár 
vodáků, co tam prijelo lodmo taky proslo,ale mít tam dvacet lidí,ktery budou hlídat každý 
křovíčko je nonsens. Důležitý je, že ačkoli počasí nic moc,dokázalo se to tam slušně 
zaplnit a pokryly se veškerý náklady....jak jsem ale zjistil,tak by to taky od některych 
kapel (nebudu jmenovat, páč nevim ,komu to bylo svěřeno) chtělo trochu zodpovědnější 
přístup k přiděleným úkolům (kdo měl dohlížet na dodržování harmonogramu???)  
Prostě převažují a to hodně ty lepší dojmy,poněvadž negativa až na ten odposlech byla 
jen nicotná.  
K fotkam:ať si Honzál řekne mýmu bráchovi,má jich docela dost 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
201) 



 
Datum: 06.09.2005 - 16:52:37 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
Čteme to všichni... :-) Berry je teď někde na dovolené (psal mi dnes), takže si myslím, 
že report ze SRPouti bude nejspíš někdy o weekendu. Takže mě napadá položit v plén 
otázku : Co se vám líbilo/nelíbilo na SRPouti a co příští rok udělat lépe... Konstruktivní 
náměty uvítáme a pokud bude nějaký zásadní, tak bychom mohli třeba zase udělit 
nějakou cenu (ikdyž z vlstní zkušenosti .... no nejsem si moc jistej, jestli pak proběhne 
předání :-))  
 
Jo a ještě bych chtěl touto cestou poprosit všechny ty, co měli na SRPouti fotoaparát a 
byli by ochotni nám poskytnout fotografie, aby se se ozvali a nějak se domluvíme na 
předání (mail, cd... ??) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 


