STO ZVÍŘAT

KDO JSME…
Jmenujeme se STO ZVÍŘAT. Vznikli jsme
na začátku 90. let na troskách studentského
rock and roll bandu jako reakce na
anglickou vlnu ska, prezentovanou
kapelami jako Madness, Specials
nebo Selecter. Od té doby jsme ušli
v rámci žánrů dlouhou cestu lemovanou
rocksteady, reggae, swingem i rockem.
STO ZVÍŘAT má za sebou více jak 2 200
koncertů a festivalů a to nejen v Čechách,
ale i ve Spojených státech, Francii, Německu,
Švýcarsku, Belgii, Lucembursku a Slovensku.
Díky štěstí na zahraniční promotéry se vždy
jednalo o hraní v zavedených rockových klubech a na
kvalitních festivalech. Ve Spojených státech navíc vyšlo na
labelu SKODA RECORDS album DRUHÁ BRADA, díky čemuž
kapela odehrála za oceánem dvě měsíční turné.
V Čechách a na Moravě STO ZVÍŘAT zahrálo zřejmě ve všech
existujících klubech a kulturních domech. Každoročně hrajeme na všech
velkých a prestižních festivalech – ROCK FOR PEOPLE, TRUTNOV OPEN AIR,
MIGHTY SOUNDS, SÁZAVAFEST, VOTVÍRÁK, HRADY CZ, MAJÁLESY, BACK
TO SCHOOL, T-MUSIC, ale i na menších festivalech, městských či pivních slavnostech.
A stále nás to baví…

DÁMA S ČÁPEM
až budu končit, až budu mít za pár
postavím si past a do ní chytím čápa
už se vidím, jak ho krmím cukrem a skořicí
jak pomalu nabírám diamanty na lžíci
a dávám mu je s chlebem a ze stropu tma kape
chci bejt stará dáma, která žije s čápem
při naší svatbě budu stát
vedle mě čáp a lidi kolem
a celá obloha se bude opírat
o moje francouzský hole
až bude po všem, doufám, že to chápeš
chci bejt stará dáma, která žije s čápem
už se vidím, jak se oba oblíknem do peří
a jak můj čáp v rodinným stříbru večeří
a potom pijem likér a všude voní parfém
chci bejt stará dáma, která žije s čápem

Nejkratší cesta
jsi fakt skvělá
lepší už asi sotva potkám
tak si nechám
vzpomínky na společnejch fotkách
nechci to kazit, to musíš chápat
ňákejma soucitnejma gestama
nejkratší cesta do srdce chlapa
vede mezi žebrama
já už musím
netvař se že se mi chceš pomstít
chlap se bojí
chytit se v pasti domácnosti
já sice chápu ten tvůj zápal
ale nic není jako v reklamách
nejkratší cesta do srdce chlapa
vede mezi žebrama

jsou různý druhy mužů
se mnou to není výhra
jsou různý druhy nožů
stačí si jen vybrat
stačí si jen vybrat
co se divíš
ženský si za to můžou samy
když si pletou
co dělaj milenky, co mámy
a proto není dobrej nápad
věřit že něco je před náma
nejkratší cesta do srdce chlapa
vede mezi žebrama

videoklipy na
Nikdy nic nebylo

Nejkratší cesta

přes 6 mil. zhlédnutí *

1 028 722 zhlédnutí *

Pět ráno

Dáma s čápem

Struny podzimu

*přibližný počet zhlédnutí v srpnu 2019

Nikdy nic nebylo
nikdy jsi nebyla a naše seznámení
proběhlo má milá před kinem, který není
nepil jsem tequilu a ne, že bych se šklebil
netlačil na pilu v tom baru, kterej nebyl

scénář se nekoná, my dva ho nenapsali
a někdo místo nás prázdnej papír spálil
nic není, ani já ani tvý zlatý oči
jen jsme šli na biják, co nikdo nenatočil

nikdy jsem neříkal, kolik mě čeká slávy
nehrála muzika, ze který jsem se dávil
nechtěl jsem na závěr, ti vyblejt celej život
a ztratit charakter a všechno oběživo

nikdy jsi nebyla a naše seznámení
proběhlo má milá před kinem, který není
nic není, ani já ani tvý zlatý oči
jen jsme šli na biják co nikdo nenatočil

nebylo nic, já jen kdybys měla chvíli
můžem si někam sednout
nebylo nic
pár let jsme spolu nemluvili
a předtím taky ani jednou
nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha
vsadím se o kilo, že prostě nejsi, drahá
je to jen chiméra a žádný, že jsem brečel
a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš
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Poprvé
nesmím pít, ale vodku můžu snad
poprvé, když jdem k vašim
neříkej že mi bude padesát
řekni míň, budou rači

to je fór, tvojí mámu taky znám
dyť jsem s ní kdysi chodil
aspoň si po letech pokecám
o to víc se k vám hodím

obličej mi trochu krvácí
upad jsem po flámu, znáš to
roztočím to občas po práci
né vždycky, né často

jsem rovnej jak věž v Pise
jen trochu od krve
poprvé představit se
fakt nejdu poprvé

táta s mámou můžou hrůzu mít
že jsi moc mladá
má dcera je stejná, takže klid
tu taky zvládám
nekecej, no jestli je to tak
tak hurá to mi stačí
tátu znám, byl to můj spolužák
akorát o rok mladší

RADIOHIT
tuhletu písničku
furt hrajou v rádiu
ačkoli nechápu
jak se tam dostala
snad že je bez dechů
jen s krátkou předehrou
není moc rychlá
ani pomalá

tuhletu písničku
v rádiu omílaj
buďto jim někdo dal
pořádnou provizi
nebo že stejná je
jako ty ostatní
a v refrénu
se krásně podbízí

tuhletu písničku
nemastnou neslanou
ty kluci z rádia
hrajou jak zběsilí
snad že je taková
malinko přiblblá
není v ní smutek
ani násilí

tohle je rádiovej hit
na jemným notovým papíru
rádiu písně musí být
šity šity na míru

tohle je rádiovej hit
na jemným notovým papíru
rádiu písně musí být
šity šity na míru

KAM JDEME…
STO ZVÍŘAT vešlo do své devětadvacáté sezóny jistým krokem, v plné síle a chce se věnovat nejen přípravám
na nové album, ale zároveň si parádně užít všemi koncerty atmosféru čekání na své 30. narozeniny v roce
2020. Na podzim roku 2019 proto absolvuje kapela DEVĚTADVACETOUR ANEB UŽ JEN SEDMDESÁT
JEDNA DO STA!, což je program sestavený z devětadvaceti písniček, které vybrali zvířecí fanoušci a nebudou
chybět ani úplně nové songy, jako DÍVKA T., nebo U VOKNA a další, které se objeví na novém albu TŘICET LET
TESTOVÁNO NA LIDECH. To vyjde na podzim roku 2020.
Jak říká Honza Kalina, kapelník Sto zvířat: „Často je čekání na oslavu silnější a výživnější než oslava samotná,
i když tu třicátou sezónu si teda náramně užijeme“. Textař Tomáš Belko se těší, jak to bude kapele hrát, až bude
mít jen devětadvacet let do sta… A oba se shodnou: „Kdyby nám někdo v roce 1990 v bistru v Nerudově ulici
na Malé Straně, kde jsme po tři dny vymýšleli název tehdy ještě neexistující kapely, předpovídal že se dožijeme
dvacáté deváté sezóny, asi bysme za něj zaplatili a řekli si, hele asi nějakej šílenec…“
Sto zvířat: Jana Jelínková – zpěv, Honza Kalina – zpěv, perkuse, Jan Beruška Šobr – kytara, Petr
Hostinský – zpěv, klávesy, Jiří Hanzlík – barytonsaxofon, Martin Kachna Líska – trombon, Pablo Herzog
– trubka, Willy Versteeg – baskytara a Miki Nop – bicí.
A stále nás to baví…
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Kontakt:
Šimon Kotek, info@100Promotion.net, +420 777 633 158
Martin Královský, booking@100Promotion.net, +420 774 624 677

