
SUŠICKÝ ROCKOVÝ PULS 
volný návštěvní sešit | poznámkový blok  
 
Příspěvky 251-300 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
300) 
 
Datum: 11.11.2005 - 17:31:57 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
KALIMERO: To si myslíš skoro stejně jako třeba já - rozhodně ne každé kapele jde o 
nutně objektivní odezvu. Ovšem pozor na povážlivý dotek masivní sorty zábavových či 
tancovačkových kapel, kterým se tu víceméně vyhýbáme... Ta určité lidi v první řadě 
baví a víceméně ji na ničem kromě tohoto poselství nezáleží.  
K objektivitě: Co je směrodatnější v hodnocení výkonu kapely? Subjektivní odezva 
domácího či zdomácnělého publika v místě působení nebo subjektivní odezva nahodilého 
publika o 150 km a dále od domova? Jasně, záleží jak to ta která kapela nebo člověk 
vnímá, ale zcela subjektivně - pro mne je vždy objektivnější (či méně subjektivní, trváš-li 
na slovech) ona vzdálenější odezva.  
 
MILLHOUSE | LUPEN: Pozoruji, že tady není nikomu cizí nadsázka... .-)  
Jak s plným autobusem, tak se všemi do Zwieselu...  
Teorie s autobusem není špatná, ale moc nevěřím v její uvedení do praxe nebo že by kdy 
skutečně fungovala... Finančně by to taky nebylo zrovna dvakrát jednoduchý, navíc se 
stále motáme pouze v tom pověstném regionu, ze kterého přece hledáme cestičky ven...  
Se Zwieselem OK, ale musel by být o všechny ty kapely nějaký zájem, musel by se o 
nich někdo tamní nějak dozvědět, musely by se snažit se o to sami přičinit, třeba právě 
jako Jak 100ho ven?... Jinak tam můžeme jet všichni třeba hned zítra. Nakupovat. .-) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
299) 
 
Datum: 11.11.2005 - 14:44:42 | o | x |  
Jméno:  KALIMERO 
 
Nemyslim si, že jde každé kapele o nutně objektivní odezvu, ale mnohem spíš o to, aby 
se lidi bavili a jestli to mají být známí nebo neznámí, komu na tom záleží. Ve své 
podstatě odezva není nikdy objektivní, dokud si někdo neosopuje právo na tzv. objektivní 
hodnocení této odezvy. Co se mě týče, mám mnohem raději stanovisko subjektu a 
hodnocení z jeho pozic. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
298) 
 
Datum: 11.11.2005 - 08:02:52 | o | x |  
Jméno:  Lupen 
 
to Berry: jak z toho ven? POJEDEM VSIHNI DO ZWIESLU.........:O)))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 



297) 
 
Datum: 10.11.2005 - 23:15:52 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
Mimochodem to s tima fans jezdícíma s kapelou prej dřív dělal MASH. Přivezli s sebou 
pokaždý plnej bus svejch známejch, což pak mělo žádoucí efekt u lidí, kteří přišli na 
koncert - prostě si řekli, není tady prázdno, tak tuzůstanem. No a postupně si tu hudbu 
naposlouchali a pak na ně začali chodit sami. (Mam tuhle info teda z druhý až třetí ruky, 
takže za to neručim...) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
296) 
 
Datum: 10.11.2005 - 23:11:17 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
Lupene, to byla nadsázka :-) Doufam, že tě to nějak nepohoršilo.... Jinak zcela souhlasím 
s Berryho příspěvkem... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
295) 
 
Datum: 10.11.2005 - 19:35:57 | o | x |  
Jméno:  Lupen 
 
Chtel bych vyvratit Milhausovo tvrzeni  
a) 40 fanousku si sebou urcite nevozime  
b) jsme našimi fanoušky spise kritizovani  
nez chvaleni:o)))  
Tot asi vse...Lupen 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
294) 
 
Datum: 10.11.2005 - 17:49:19 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
O návštěvnosti akcí má každý trochu jiné mínění...  
Je bezesporu velká výhoda mít pár desítek známých, co pravidelně jezdí s kapelou, ale - 
ruku na srdce - ti neposkytují objektivní ohlas. Doopravdy se vyráží s kůží na trh až ve 
chvíli, kdy kapela přijede do zcela cizího prostředí bez kamarádů a známých v publiku... 
Teprve až venku se jí dostává objektivních reakcí na produkovanou hudbu a vůbec její 
úroveň. Je určitě fajn hrát doma, ale kapelu to nikam dál neposouvá... Na druhou stranu 
je pro všechny neznámé (místní) kapely nesmírně těžké shánět slušné mimoregionální 
koncerty alespoň za pohonný hmoty. Proto většina zdejších kapel (pochopitelně vyjma 
MF) hraje především v Sušici a nejbližším okolí. A já se ptám: Jak 100ho ven? .-) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 



293) 
 
Datum: 09.11.2005 - 17:44:39 | o | x |  
Jméno: Lupen 
 
Tak kdyz tam prijde 40 lidi..tak se to docela zaplni :o))))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
292) 
 
Datum: 09.11.2005 - 17:29:03 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
Kulturák v Rabí je dobrej nápad... ale objektivně vzato bych se celkem bál návštěvnosti.  
Taky jsem zvědavej kolik dorazí v pátek lida do Žampu... Teda myslim kolik dorazí, 
kromě těch 40, který jezdí s Jak100hoven už skoro jako součást kapely :-))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
291) 
 
Datum: 09.11.2005 - 15:57:20 | o | x |  
Jméno:  Lupen 
 
Ja taky doufam, ze navstevnost nebude zas az tak nizka...snad to vyjde 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
290) 
 
Datum: 09.11.2005 - 09:11:14 | o | x |  
Jméno: Pavel 
 
zdar, my když sme hrali v hoube tak sme s navstevnosti nemeli problem. To by všechno 
zaleželo na propagaci.  
s to větší akcí můžeš počítat s Tenkym Ledem 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
289) 
 
Datum: 08.11.2005 - 17:53:44 | o | x |  
Jméno: Lupen 
 
kazda noha bude dobra..kapely teprvezacneme zjistovat jen tak predbezne..kazdopadne 
uz mame vytipovany headlinery....SKAKALAK :o) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
288) 
 



Datum: 08.11.2005 - 17:13:03 | o | x |  
Jméno:  choudy  
 
Taky jsem zvedav jak dopadne duel Sunshine Klatovy vs. Jak 100ho ven Horazdovice :-) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
287) 
 
Datum: 08.11.2005 - 13:34:13 | x |  
Jméno:  Lupen 
 
Domlouvali jsme se s majitelem Houby...taky jsme mysleli nejakej termin na jare, 
nejlepe o nejakych prazdninach nebo svatku. Zvukare by zaplatil Milda Svatos, hrat by se 
mohlo bud venku, v pripade spatneho pocasi dole - tam to otestujeme v patek:o) Kdyby 
se to povedlo, dalo by se uvazovat o usporadani podobne akce na tom Rabi... 
 
Odpověd: 08.11.2005 - 15:31:17 
Jsem zvědav, jak dopadnete v pátek... Podle mých zkušeností do Houby moc lidí 
nepřijde, ale je fakt, že za dva tři roky, co jsem tam nebyl, se to mohlo zase pohnout k 
lepšímu...  
Pověřte někoho sepsáním objektivního reportu, chcete-li jej zde pověsit - osobně jsem 
dal přednost jiné akci.  
Jinak jaro je OK...  
A co ostatní skupiny...? B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
286) 
 
Datum: 08.11.2005 - 13:08:48 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
LUPEN: Větší koncert v horažďovický Houbě (Rabí by bylo nepoměrně nákladnější) by 
rozhodně nebyl od věci - za Asistar_t říkám ano, ovšem až v roce 2006. Do konce tohoto 
roku jsme mimo veřejné dění...  
 
ŘEPA | LUPEN: Nejoblíbenější sušická postava je v pohodě, ale dohoďte k těm dvěma 
navrhovaným ještě nějaké další, existují-li...  
 
ŘEPA: Nechám se podat. .-) Fléglův syndrom doplněn do ankety, můžeš pro něj vesele 
hlasovat... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
285) 
 
Datum: 07.11.2005 - 20:51:46 | o | x |  
Jméno:  Lupen 
 
Jen jsem chtel podotknout....je zde moznost upsoradat nejaky vetsi koncert vice kapel v 
Hoube v Horazdovicich (Milda Svatos - majitel - by zaplatil zvukare ), pripadne je k 
pronajmuti Kulturak v Rabi za trojku na vecer....myslim si, ze do budoucna by se dalo 
neco spachat..pokud by nejaky susicky kapely mely zajem...:o) 



  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
284) 
 
Datum: 04.11.2005 - 07:11:16 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
Jeste jsem zapomnel, co treba nejoblibenejsi susicka postava(symbol) Nominuju Páku 
alias Johny Cashe alias toho s krepem na hlave riticiho se po Susici na bicyklu 
nepovolenou rychlosti. No shudbou to ma uz pramalo spolecnyho az na tu jeho druhou 
prezdivku. Rest In Peace my fav country singer 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
283) 
 
Datum: 03.11.2005 - 19:18:45 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
to Pavel : ...nejméně oblékaného úchyláka... Uff, ještě, že hraju v čepici :-))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
282) 
 
Datum: 03.11.2005 - 14:55:39 | o | x |  
Jméno:  Lupen 
 
to Repa: to je gut...a hned za Pákou by následoval Bubák, kterej už má k muzice 
mnohem blíž..... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
281) 
 
Datum: 03.11.2005 - 11:07:38 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
Jeste jsem zapomnel, co treba nejoblibenejsi susicka postava(symbol) Nominuju Páku 
alias Johny Cashe alias toho s krepem na hlave riticiho se po Susici na bicyklu 
nepovolenou rychlosti. No shudbou to ma uz pramalo spolecnyho az na tu jeho druhou 
prezdivku. Rest In Peace my fav country singer 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
280) 
 
Datum: 03.11.2005 - 11:03:57 | o | x |  
Jméno:  repa 
 



to Berry: no s Fleglovym syndromem je to tezsi. Ales Krulich byl az v ty druhy a mene 
uspesny reinkarnaci...o jejich Susicnosti neni pochyb vsichni puvodni clenove meli 
bydliste v Susici a jeden z nich ted i clenem jak100... hadej kdo??? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
279) 
 
Datum: 02.11.2005 - 23:25:00 | o | x |  
Jméno: Berry  
 
Tak OK, vypište konkrétní adepty... B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
278) 
 
Datum: 02.11.2005 - 22:39:27 | o | x |  
Jméno:  Pavel 
 
to Repa: tak me tak napadla anketa o nejvetsiho susickeho uchylaka, nebo spis nejmene 
oblekaneho :) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
277) 
 
Datum: 02.11.2005 - 13:32:01 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
to rangun: me to taky libilo  
to berry: treba anketu o nejlepe oblekaneho susickeho uchylaka s telesnou (de)formaci 
:)) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
276) 
 
Datum: 01.11.2005 - 20:16:22 | x |  
Jméno:  Lupen 
 
to Berry: odlehcenejsiho? v tom pripade me uz napada jen treba anketa o nejlepe 
oblekanou kapelu, anketa o nejuchylnejsi susickou formaci...a tak 
 
Odpověd: 01.11.2005 - 22:42:40 
No, tak nějak jsem to myslel, ale pořád to není úplně ono - zkus to rozvinout ještě 
někam dál... B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
275) 
 



Datum: 01.11.2005 - 01:59:58 | o | x |  
Jméno: Rangun 
 
RVCP hrali jednou,tusim,na Majalesu.Pamatuju,ze si mi to tehdy libilo. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
274) 
 
Datum: 31.10.2005 - 23:27:08 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
Huh, já jen ten Fléglův Syndrom, jejichž někdejší člen Aleš nedavno vzpomínal, že jsem 
na ně kdysi napsal - doslovně cituji - pěkně zkurvenou recenzi... .-) Ovšem netuším, zda 
se vůbec považovali za sušickou kapelu. O té druhé zmíněné jsem jaktěživ neslyšel. 
Koncertovala vůbec někdy?  
S doposud vyřčenými návrhy na další ankety zatím moc odvázaný nejsem. Chce to 
uvažovat i z pozice hlasujícího člověka. Možná to chce něco jednoduššího, 
odlehčenějšího, nápaditého... Prostor je volný. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
273) 
 
Datum: 31.10.2005 - 15:21:37 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
Řepa : Millhouse pamatuje obě formace :-) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
272) 
 
Datum: 31.10.2005 - 09:08:51 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
nejlepsi instrumentalista je fajn napad, ale tezko zrealizovatelnej-ze tech lidi tady bylo a 
je.... k ankete jeste jsem si vzpomnel na Fléglův Syndrom a projekt pánů Lercha a Ondra 
ad. zvany R.V.C.P. ale kdo je jeste pamatuje??? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
271) 
 
Datum: 27.10.2005 - 14:06:41 | o | x |  
Jméno:  Millhouse  
 
K aktualni recenzi : He a to se kapele jeste zdalo ze to hrraje potichu.... Taky to podle 
me bylo az dost :-)  
 
K anketam : Co treba udelat neco ve stylu, co chcete slyset za kapelu/koncert (treba v 
TK, ale jsou moznosti delat akce i jinde a ve vetsim:-)) ... Ikdyz to asi nepujde udelat 
primo jako anketa .... No nejak me tohle napadlo, kdyztak to nekdo rozvinte :-)) 



  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
270) 
 
Datum: 27.10.2005 - 05:18:47 | o | x |  
Jméno:  choudy  
 
tolupen: Samozrejme ze bys to byl ty :-), Ne delam si prdel. Byl bych to ja :)) Ne delam 
si jeste vetsi prdel, byl by to nekdo jinej....  
Podle casu pridavani prispevku urcite kazdy poznal, ze sem uplne na mraky :-))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
269) 
 
Datum: 27.10.2005 - 02:16:10 | o | x |  
Jméno: Bee-as-ty 
 
Berry:... Tudor? Woe!! Pokud lze dávat hlas někomu,kdo ,,kdysi ,tak jedině SCYTHE M 
!!!!  
A dnes? Jasně FILCKY! 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
268) 
 
Datum: 26.10.2005 - 22:36:59 | o | x |  
Jméno:  Lupen 
 
Co třeba anketa o nejlepšího sušického instrumentalistu??? 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
267) 
 
Datum: 26.10.2005 - 07:11:01 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
ALL ::: Byl bych potěšen, kdyby v anketách nehlasovali jen - či v převaze - kapely, ať už 
bývalé či současné...  
Navrhujte, o čem by se dala udělat jakákoliv další anketa - zatím se nikdo moc 
neprojevil...  
Taky by mi udělalo radost, kdyby tu bylo co nejméně zcela anonymních a 
nesmysluplných příspěvků, se kterýma jsem se tu občas setkal...  
 
ŘEPA ::: Osobně si myslím, že kapela všech dob je z těch žijících MORTIFILIA a z 
nežijících BRAINWORKER. Osobně jsem hlasoval pro Mortifilii. S tím obědem Tě beru za 
slovo! Ech.  
 
BEE-AS-TY ::: Ale proč ne, ovšem TUDOR budou druhou a temnější součástí programu!  
 



PAVEL ::: To by velmi nahrávalo zlomyslným anonymům... Takhle to nahrává těm s 
dobrým úmyslem a ti zlí pro jistotu vůbec nehlasují. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
266) 
 
Datum: 25.10.2005 - 09:04:18 | o | x |  
Jméno:  ??? 
 
chunto:) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
265) 
 
Datum: 24.10.2005 - 16:18:17 | o | x |  
Jméno:  Lupen 
 
to Repa: nejen clenove Brainworkeru...tobe to taky slusne mele:o))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
264) 
 
Datum: 24.10.2005 - 11:01:04 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
koukam,ze byvali clenove Brainworkeru se nejak rozjeli...jinak si to totiz nedokazu 
vysvetlit...... v sále nikdo neposlouchá za kytarou stojim, v sále nikdo neposlouchá za 
kytarou sáááám :))))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
263) 
 
Datum: 24.10.2005 - 09:43:40 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
jóóóó Creedence... bych taky snesl a este by pak mohli pustit Big Lebowskiho... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
262) 
 
Datum: 24.10.2005 - 09:38:53 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
To Berry: Super nápad...nevyhraje-li Motifilia, snim svuj vlastni obed. 
  
  
 



-------------------------------------------------------------------------------- 
261) 
 
Datum: 20.10.2005 - 23:58:14 | o | x |  
Jméno: Bee-as-ty 
 
Haloo.Jen tak náhodou... Ozval se mi můj bývalý spolužák Pavel Batěk.Dříve frontman 
právě THE END OF COLOURS (Doors revival). Opět hrají,takže tento revajvlík snad ještě 
s chutí skousneme:) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
260) 
 
Datum: 19.10.2005 - 09:00:36 | o | x |  
Jméno: Pavel 
 
myslim ze by bylo vic nastvanejch lidi, kdyby byla anketa nejhorši sušická kapela a 
nejhorší koncert :) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
259) 
 
Datum: 18.10.2005 - 22:49:45 | x |  
Jméno: osud 
 
Zajímavé je, že mezi amatéry je ta řevnivost stejná né-li větší než mezi profesionály. 
 
Odpověd: 20.10.2005 - 17:01:47 
Až tak zajímavé to mě osobně nepřijde. Amatér = člověk / profesionál = člověk. Je tam 
právě tahle paralela... Spíše bych řekl, že amatéři spolu drží více než profesionálové, 
alespoň tedy jako lidi... Většina amatérů se věnuje své činnosti především s láskou, 
většina profesionálů nejprve pro hmotný výdělek. Nebo se mýlím? Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
258) 
 
Datum: 18.10.2005 - 17:24:49 | x |  
Jméno: Fender 
 
Anketky :-) to bude zase nastvanejch a ukřivděnejch lidiček :-) !!!! Ale tak to na světě 
chodí!!! 
 
Odpověd: 20.10.2005 - 16:56:51 
Ufff! No, kdyby přece jen už, snad jich nebude zase tolik... .-) B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
257) 
 
Datum: 17.10.2005 - 20:01:19 | x |  



Jméno: Ragu 
 
****SLOVO DO PRANICE****  
Mimochodem, myslim si, ze (nepocitam-li mistni kapely) nejlepsi koncert roku zatim v 
kloubu zahrali Climatizado. Stal jsem tam s otevrenou pusou. Tomu rikam rock n roll. 
Behem 30 minut me uplne anihilovali. Doufam, ze zas prijedou. Hello Johnny, come back 
home! 
 
Odpověd: 18.10.2005 - 12:35:58 
Climatizado byli jako z jiný planety - to vystoupení mne rovněž nenechalo chladným.  
Touto poznámkou - slovem do pranice - jsi mi nakopl k tomu, o čem jsem už kdysi 
uvažoval, a sice ke zprovoznění nějakých anket.  
Vyzývám tedy ostatní, aby navrhovali témata anket, ve kterých by chtěli hlasovat.  
Z fleku mi napadají:  
Nejlepší sušická rocková kapela  
Koncert roku 2005  
Nejlepší sušický open air festival  
atd.  
Máte-li nápady, pište hned, vlítnu na to nejpozději do konce tohoto týdne.  
Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
256) 
 
Datum: 17.10.2005 - 19:48:26 | x |  
Jméno: Ragu 
 
Ja bych si rad poslechl CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL REVIVAL.  
Revival Janis Joplin etc. mi prisel o hodne lepsi, nez kdysi revival DOORS (tusim, ze se to 
jmenovalo END OF COLORS), hlavne protoze do toho hudebnici vkladali nejaky vlastni 
napady. Pixies revival tehdy na Santosu nehrali (a hlavne nezpivali) az tak dobre, ale u 
nich je preci jenom jasny, ze to nedelaji pro penize.  
Musim uznat, ze onen clanek z Muzikusu je zajimavej, i kdyz na moje oci az moc dlouhej. 
 
Odpověd: 18.10.2005 - 12:24:40 
He, Creedence by byl fajn...  
The End Of Colors jsou minulostí, kdysi vznikli na troskách plzeňských blackmetalových 
Tudor (Lubošovo oblíbenci), pak se odmlčeli a nakonec zvítězil obnovený Tudor, i když se 
současným moderním programem. Letos jim v USA vyšla vyvoněná double LP se starými 
demy...  
Pixies revival se mi fakt líbili, i když bylo jejich vystoupení nějak narychlo nebo měli před 
rozpadem - něco tam bylo, že nepůsobili úplně stoprocentně.  
Berry 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
255) 
 
Datum: 13.10.2005 - 12:51:46 | x |  
Jméno:  repa 
 
to berry: Josef Zíma, Linkin Park, Michal David revival mas asi na mysli,ze? 
 
Odpověd: 13.10.2005 - 15:53:58 



Ho hó, kromě těchto by se ještě pár dalších JMEN našlo... B. 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
254) 
 
Datum: 12.10.2005 - 13:10:32 | o | x |  
Jméno:  Berry  
 
Zepelíny na úrovni The Fastbirds bych přivítal, ale jinak bych to s cover-bandama moc 
nepřeháněl. Koneckonců dramaturgie TK je záměrně nevyhledává (Joplin a Hendrix se 
ozvali sami, neb to měli na svém tour při cestě). Hlavně ne revivaly žíjících a normálně 
fungujících kapel.  
 
Doporučuji vyčerpávající článek Fenomén zvaný revival: Zadejte Fenomén zvaný revival 
do googlu a je to hned první odkaz...  
 
PS: Víte, že kytarista Míla Benýšek (levá fotka vedle Pavly Kapitánové) hrál mj. v 
Citronu... No, dával to pěkně... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
253) 
 
Datum: 11.10.2005 - 12:03:30 | o | x |  
Jméno:  Choudy  
 
to repa: Bych rek ze byly z ledu se zelim... 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
252) 
 
Datum: 11.10.2005 - 07:13:48 | o | x |  
Jméno:  repa 
 
ted premejslim z jakyho materialu se ty slavny vzducholode delaly.....cin??? zula??? nebo 
papirky od bonbonu??? fakt uz nevim 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
251) 
 
Datum: 10.10.2005 - 18:27:17 | o | x |  
Jméno: Lupen 
 
to Repa: naprostý souhlas...takovej koncertik v Susici uz dlouho chybel. Cim vice 
podobnych akci, tim lepe. Nyni bych uvital treba revival Vzducholodí :o))) 
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------- 


