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    news
◊ FÜHRER GOES TO HOLLY-
WOOD: Songs About Love,
Hate and Piss

Čtveřice studentů Masarykovy univerzity
na půl ůvazku nahrála v garáži svoje první
demo, které je věnováno ikoně psycho-
logie, profesoru Sigmundu Freudovi. Psy-
chologie se jako jediná smysluplná sociální
věda stává nosníkem celého jedenáctitrac-
kového počinu.

Dozvíte se, jaký měl Nietzsche názor na
pankáče, proč nás baví sraní, jak je to se
rčením "co je v domě, není pro mě", mimo
to uslyšíte i dvě cover verze - jednu od
Devo, druhou od Phoenix II. A to není zdale-
ka vše. Namísto dalších keců se podívejme,
co o FGTH napsal Orel z Le Christ Hypercu-
bistic na webu kilroy.ezin.cz: 

Songy s kulama co by roztančily i Terryho
Foxe! Už druhá evangelizační MMM kapela.
Zatímco ale poblouzněni katolíci z VZM šíří
bídu a zmar, tahle misije dává smysl. Kra-
savci (a dobře vybavená krasavice) z Führe-
ra totiž dobře ví, co je to incest nebo
análni faze… Takhle by zněli Sex pistols
kdyby a) nebyli geji a četli Freuda, b) při-
brali kytaristu ze Slayer a c) na bicí necha-
li hrát štiku z Temže!

Co dodat? Tohle je doporučení, které stří-
há vesmír na kusy! Stahujte na:
mamamrdamaso.wz.cz

◊ KOCHEECH: Zpičizvuk
Druhou zvukovou pičovinou z dílny MMM

je demo Zpičizvuk, které nahrálo bruntál-
sko-bohumínské duo Kocheech. Pološílený
geometr a věčně nezaměstnaný fotografer
se zavřeli asi u geometra v obýváku na ta-
kových 45 let, aby tam totálně zešíleli.
Více už Rafał z Enten og eller:

Bubeník před infarktem a kytarista, kte-
rý po 20 letech hraní na kytaře zjistil, že
je levák – Kocheech. Nahráli novou desku
pro buchty s břichama, co chtějí shodit
tak 200 kilo, tyhle songy jsou skočné jak
málo co na MMM!!! Žádné intelektuálské
sraní, kryplovské riffy, punkový švih, 300
efektů, bizard, euforie, minutové songy,
rybí lesby, drtičky na čokoládu.

Něco jako hudba z hracího automatu,
když se na vás místo prachů vyvalí lízátka
s cocainem…

Musí to být něco, když se kvůli tomu i
Rafał vyšvihnul k takovému výkonu. Ke sta-
žení opět na webu MMM.



◊ řekněte matkám, ať se neholí! vévéčka se vrací
Je to tak kurva. Protože si všichni chlapci z MMM taky chtějí užít dovolené, neměl Peťa

Psychaedelic koho na fest do Bogoty. A tak napadlo fikaného svůdníka Orla, že pro tuhle
příležitost oživí starý projekt, který se v naprosto legendární show představil jednou v TV
Óčko. Honza Krejča tehdy asi vážně netušil, že tady na severu je to trochu jiný svět a že pět
hodin ve vlaku bez piva je pro naše chlapy potupná porážka. Kapela, která udělala z české
hudební TV bandu diletantů a zachovala si svůj debilizační ksicht. 

Síla dvou vé (to vé není dvojité, to aby nedošlo k nějaký mejlce...) obecně spočívala
v umění vkurvit k nepříčetnosti nebo naopak totálně nadchnout. Zvukaři je odmítali zvučit,
jejich dvacetiminutové vazby nutily majitele klubů vyhazovat pojistky. Bubeníky střídali jak
fusekle, nahráli dvě dema a dobyli minimálně Slezsko. O srdcích buchet všeho věku
z pochopitelných důvodů pomlčíme.

Pak ovšem do života basáka Peti vstoupil démon technické muziky a kapela skončila. Na
jejím hrobě vyrostlo supermonstrum Le Christ Hypercubistic a frajeři se dali tak trochu jiným
směrem. Teď se však vrací, a jak slíbili, v původní sestavě. Jeden koncert, jeden živel, dvě
véčka. Vincent Vega - Ostrava - Bogóta - 18.9.2008. Kdo nepřijde je normální sráč.

 BOMBA PYCZO



  koncerty
16 | 8 | CHATEAU, Praha
Do hlavního města se vrací FIAT ENO, aby tu zahráli spolu s francouzi ESCARRES, kteří 
předvádějí naprosto šílenou idiocii, kterou těžko nazvat pódiovou show. Vstupné 50,-

16 | 8 | SLOPNÉ
Takže akce je u dědiny s názvem Slopné. Je to tak 15 km od Slavičína nebo Valašsských

Klobouk. Ale pro vás bude lepší, když tam pojedete přes Vsetín do Vizovic. Z tama na
Slavičín, přejedete kopec a v první dědině za ním odbočíte doleva na kua tuším Luhačovice
a pak už je Slopné, ale akce bude situována ještě před vsí, tam už bude náký fábor či co,
tak. 
Pokud to najdete, uvidíte tam KOCHEECH.

4-5-6 | 9 | ENTEN OG ELLER TOUR
Kratší třídenní závod s časem a, doufejme, chlastem čeká Magdu, Rafała a Tora. Zahájí v 
Praze s Bugmen, pak se přesunou do Nové Paky a krátké turné zakonči snad v Novém Městě 
nad Metují. Na všech štacích jim budou sekundovat borci ze ZKOUŠKY SIRÉN, v Praze navíc 
ještě BUGMEN.

5 | 9 | MILADA, Praha
Vývoz kapel ze severu se mixne s burany: LE CHRIST HYPERCUBISTIC a AWBERAH si to férově 
rozdají s D2TI DE3T2, SOXOO, BUGMEN a KASPAR VON URBACH.

10 | 9 | MUZAK, Brno
Ve sklepě brněnského činžáku se s FIAT ENO představí LE CHRIST HYPERCUBISTIC a italští 
DELILAH. Jelikož akci pořádá Tomáš Přidal, nebude určitě o srandu nouze!

18-19 | 9 | BOGOTA, Ostrava
Druhý MámaMrdáMaso Fest se přesouvá severněji, ovšem zatím není zcela jasné, koho tam 
bude možno poflusat. Sledujte web MMM. jistí by však měli být Belgičani BLACK HEART 
REBELLION.

19 | 9 | BAZAR (ex red5), Nový jičín
KOCHEECH vyvezou zpičizvuky i do města, kde se vyrábějí klobouky. Soudě podle Vencovy 
kšiltovky je účel návštěvy zcela jasný - žádá si to změnu...

27 | 9 | JENTAKFEST, Kopřivnice
Spolu s DREAMS ABOUT TOMORROW na tomhle fajném fesťáku budou EX-LEX, BLAHO 19, 
KONFIDENT, VAS SZUSZANE nebo TATROSKA. Více na www.jentakfest.cz.
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