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1. Začíname 2. Last month
- to naj za posledný mesiac

ČoJee!? Prvé číslo časopisu. Takže začíname. 

Na našich stránkach si zaplávame vo vodách slo-
venského, ale aj českého hip-hopu. Budeme sa ve- 
novať jeho začiatkom, súčasnosti, aktuálnym  
novinkám, rozhovorom s interpretmi, merchom. 

A nielen to. Každý mesiac prinesieme aktuality a no-
vinky o pripravovaných spoluprácach, koncertoch, 
pár info zo súkromných životov, priblížime začína- 
júcich alebo menej známych interpretov. Môžete sa 
tešiť aj na súhrn mesiaca od posledného vydania.

Našim cieľom je priblížiť hip - hop. Priblížiť odkaz 
interpreta, ktorý do skladby vložil, jeho motiváciu. 
Tak isto dať priestor ľuďom v pozadí. Či už organi-
zátorom, promotérom, ale aj tým, ktorí sa starajú o 
miesto pre vystúpenia. Takže sa môžeš tešiť, že ne-
zostane kameň na kameni. 

Začíname

3. Club live 
- club 333 Prievidza

5. Mladý talent Marks
- kontrast tejto doby 

7. Torula
- rozhovor 

6. Tono S.
- rozhovor

4. Hip-Hop radiofky
- Šortyho TOP 10 + rozhovor

8. Merch
- vyber si to naj
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V našom prvom čísle sa budeme venovať novinkám 
a udalostiam za posledný mesiac. A je toho naozaj 
dosť. V ďalšej téme Hip-Hop rádiofky nám moderá-
tor rádia Europa 2 Dušan „Šorty“ Berky vytvorí svoj 
playlist najlepších Hip-Hop rádiooviek za rok 2016, 
priblíži nám svoju aktuálnu tvorbu, plány, ciele, ale 
aj to, ako sa dá z malého mesta na strednom Slo-
vensku dostať až do rádia. Torula si zaspomína na 
svoje začiatky ale aj na scénu ako takú. Priestor  
v našom prvom čísle patrí aj mladému a veľmi ta-
lentovanému rapperovi Marks-ovi zo Zvolena. 
Posvietime si nielen na jeho začiatky, ale aj na nový 
projekt Kontrast. Vyvrcholením je rozhovor s už bý-
valým členom Gramo Rokkaz Tonom S. o Fíčurin-
goch, pripravovanom albume, ale aj o GR.  
Priestor si nájde aj Club 333 z Prievidze.

Určite bude čo čítať, takže neprestávajte a listujte. 
Príjemné čítanie praje ČoJee!?

merch - vyber si to naj



To najzaujímavejšie, čo slovenská scéna
vyprodukovala za posledný mesiac svojej 
existencie si môžeš pozrieť v krátkych 
flash správach

Lastmonth
Rytmus - koncert Hant Aréna
26. 12. 2016 - za účasti takých mien ako Ektor, 
Ego, DMS, Kali, P.A.T., Elpe, Sergei Barracuda Ryt-
mus v obrovskej Hant aréne krstil už na 3. kon-
certe na Slovensku svoj nový album Krstný otec. 
Rytmus krstil aj mimo SR a to v Prahe. Indoorka  
s nadupaným programom jak sa patrí. 

Dj Wich - Choďte všetci do p*če 
feat. Strapo, Hrdlorez Boris
Skladba z albumu VENI, VIDI, WICH dostala  
zaujímavý vizuál. Objavuje sa v ňom napríklad 
Ben Christovao, Tos-Nos, Separ, Tina a mnoho 
ďalších, ktorí posielajú všetkých do ...... 

Matys - Čísla
Matys zo svojho pripravovaného EP predstavil rov-
nomennú skladbu. Spolupracuje na nej s Ideom. 
Ten však nepridal slohu, ale beat.

Adiss - 6 akordov
Adiss znova prekvapil fanúšikov. Po jesenných 4 
akordoch znova prespieval refrény kolegov z hu-
dobnej scény do klavírneho podmazu, ktorý tvorí 
len 6 akordov. Koho tam nájdete, zistíte, keď si 
skladbu vypočujete.

JOFRE ft. EGO - 92101
V polovici januára sa Jofre predviedol v novom 
songu 92101. Na spolupráci sa nepredstavil nikto 
iný ako EGO. Produkciu si zobral pod palec Ján 
Lednický. Viac spoluprác chalani!?

MAJSELF & GRIZZLY - KURT KODEIN
Nový singel od Majselfa a Grizzlyho, ktorý je z pri- 
pravovaného albumu tejto dvojice. Album sa chys-
tá na september. Uvidíme, či to stihnú. K novému 
songu chalani stihli aj klip.

Ektor - posledný koncert
30. 12. 2016 český rapper Ektor odpálil svoj po-
sledný koncert do roku 2018 v celej ČR/SR. Ektor 
sa chystá na nový album. Vyjadril sa, že bude točiť 
klipy, s hudbou neprestane, ale koncertovať nebu-
de. Ostáva nám jediné, tešiť sa na rok 2018 a novú 
show.

IF - STOP PLAY TOUR
IF vyrážajú po českých a slovenských mestách na 
STOP PLAY TOUR. Neprídu naprázdno, ale spre-
vádzať ich budú napríklad aj Rest, Krok Speť,  
MC Gey... Ich koncert môžeš zažiť napr. v Bratisla-
ve, Žiline, Karlových Varoch, Plzni, Prahe, Trenčíne 
ale aj iných mestách!?

BonaParte - krst albumu s Majkom Spiritom
Petržalský rapper krstil svoj nový album v klube 
ICON coffee & lounge na Dunajskej ulici. Krstným 
otcom sa stal Majk Spirit. Na albume hosťujú Pal-
ky, Cereal, Shomi, Juso, Adiss, Tuko, Osma, Panpo-
lák, Soul a Šipo. Veľa šťastia a viac albumov popro-
síme, BonaParte.

Plexo - nové spolupráce
Rapper Plexo sa v posledných dňoch objavil na 
spoluprácach s rožňavskou skupinou Reakcia - Pre 
moje budúce ja a o niečo neskôr vyšla na svetlo 
sveta novinka so Strespez - Blúdiš. K druhej chala-
ni pridali aj vizuál. Pozrieť si ho môžeš na YT alebo 
aj Plexovom FB profile.

Adiss - len tak skladby
Adiss svojim fans spríjemňuje čakanie na album 
len tak skladbami. Pár snov a Je ich len pár sa šíria 
internetom a my už čakáme na Červenú kartu.

One day with Ego
Internetom koluje pokračovanie zaujímavého 
projektu s názvom One day with. Tentokrát sa 
nám v ňom objavuje Ego. Môžte vidieť jeho bežný 
deň, ale aj to, ako prebiehalo nahrávanie skladby 
Fascinujúce s Dalybom, ktorý sa taktiež už stihol 
objaviť v prvom dieli One day with. Pre každého 
fanúšika odporúčam.

Sima - Hashtag
Sima, ktorá sa v tejto skladbe položila do rapovej 
polohy reaguje a vyjadruje svoj ironický pohľad 
na ženy. Ako sme už zvyknutí, pripája aj klip.

Strapo - Jason
Strapo tesne pred novým rokom predstavil one 
take klipík natočený v noci na bratislavskom Apo-
lle. Skladba vyšla už dávnejšie na albume Versus, 
avšak vizuál vždy poteší.

VICTORIOUS feat. RICCO A CLAUDIA & KALI - 
SLOVÁK SOM
Kali record ukazuje svoju silu v novej skladbe Slo-
vák som. Recitácia Mor ho! ale aj spevavý refrén 
dopĺňa Kaliho sloha. Slovák som hrdý!

Dj Wich - VENI, VIDI, WICH
Najznámejší producent a DJ na SK a CZ scéne vy-
dal svoj producentský ablum. Medzi hosťami sa 
predstavili napríklad Rytmus, Paulie Garand, Kali, 
Separ, Strapo, Ego, Rest, Elpe, Moja Reč.

Moloch - Svet sa točí feat. Separ
Vychádza prekvapivá spolupráca rapera Molocha 
so Separom. Skladba sa nachádza na Molocho-
vom albume Mikrofón je ručná zbraň. Škoda,  
že chalani nepridali vizuál.

Pil C feat. Majk Spirit - SIN CITY 
Vianočné prekvapenie si pripravili chalani pre 
fanúšikov v podobe nového vizuálu ku skladbe 
SIN CITY z Pil C-ho albumu HYPE. 

Dalyb - Fascinujúce feat. Ego
Producent z košickej Haha Crew Dalyb sa objavuje 
aj na mikrofóne. Dopĺňa ho rapper Ego. Dalyb sa-
mozrejme dodal aj hudbu a posúďte sami, či mu 
to ide aj za mikrofónom. Určite stojí za vypočutie.

Mega M - Never Leave feat. Nicky Wicks
Mega M v spolupráci s Nick Wicks ku svojej no-
vinke Never leave pridáva slušný párty vizuál. Ich 
spoluprácu si mohol už vidieť pred časom na in-
ternete, keď sa Mega M ešte prihováral fanúšikom  
zo zahraničia. Rozhodne zaujímavá spolupráca.
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Najprv sa nám teda predstav. Kto si? Odkiaľ pochádzaš?
Ahoj. Volám sa Marko Parničan a poznať ma môžete aj pod ume-
leckým menom Marks. Pochádzam zo srdca Slovenska, Zvolena  
a mám 19 rokov. 

Kedy si s hudbou začal? Čo ťa k tomu motivovalo? 
Od svojich piatich rokov som sa aktívne venoval futbalu. Chytával 
som najmä za Zvolen a myslel som to s tým celkom dosť vážne. 
Jedného dňa som však prišiel k úrazu, ktorého výsledkom bolo vy-
vrtnuté, zlomené, vytočené rameno a koniec brankárskej kariéry. 
Samozrejme, vyrovnať sa s tým bolo naozaj ťažké, no nebola iná 
možnosť. Po operácií, cestou z Kramárov, som vo vlaku od nudy, 
bolesti a zúfalstva nevedel čo už mám od radosti robiť a tak vznikol 
môj prvý text. Iba som si písal, ani vo sne by ma vtedy nenapadlo, 
že raz budem robiť to, čo robím teraz. Postupne som však skúšal 
zo srandy písať do hudby, až ma raz kamaráti dotlačili k tomu, aby 
som aj niečo nahral. Ten deň prišiel 20.11. 2013.

Tvoja prvotina – spomínaš si na ňu? Ako sa volala a čo si s od-
stupom času o nej myslíš?
Samozrejme. Nahral som ju, ako som už spomenul, presne 
20.11.2013. Keď som vtedy išiel po prvýkrát do štúdia k susedovi 
Makovi, ani by ma nenapadlo, že by to mohlo byť celkom fajn  
a podelil by som sa o to so svetom. Nemal som vymyslené dokonca 
ani meno. Nakoniec mi Mako povedal, že to von dať mám, tak som 
poslúchol. Čo sa mena týka, iba som vymenil posledné písmeno  
z toho môjho s myšlienkou, že keď ma napadne niečo lepšie, zme-
ním si ho. Nuž. Ten deň ešte neprišiel.  

Prvý album. Môžeš povedať, koľko kusov si predal? Kto ti s ním 
pomáhal? Koľko ti trvala príprava albumu?
Ťažko povedať, veľa kusov som aj rozdal, zapojil do rôznych akcií, 
súťaží a podobne. Išlo mi hlavne o to, aby sa to dostalo k ľuďom, 
nie aby som z toho zarobil. Viem len, že doma mám z 550 vyrobe-
ných ešte nejakých posledných 45 kusov. Pomáhal mi s ním najmä 
Mako, u ktorého som to celé nahrával a zvukár Niro, ktorý sa posta-
ral o finálny zvuk.  (TNT/CZ)  

Každý raz začína, a tak isto je to aj v hudbe. V tohto- 
mesačnom čísle som sa rozhodol predstaviť mla-
dého, nádejného a určite veľmi šikovného rappera. 
Priestor si určite zaslúži a zaslúži si určite ešte oveľa 
viac pozornosti. 

Už sa o Marksovi čo-to popísalo a teraz prinášam 
obšírnejšiu informáciu o jeho živote, poslednom al-
bume ale aj o budúcnosti. Viac ti už ale povie sám  
v rozhovore, ktorý sme si spolu pre teba pripravili. 
Stojí za prečítanie a možno aj inšpiráciu pre tých, 
ktorí práve začínajú s hudobnou alebo akoukoľvek 
tvorbou... 
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Photo: Štoky Design PhotographyMarks
Kontrast tejto doby

Momentálne pracuješ na albume Kontrast, ktorý máš už skoro 
hotový. My vieme, že je to projekt, ktorý je komplexný od pr-
vej skladby po poslednú a vytvára príbeh. Tak isto ku každej 
skladbe prinášaš aj videoklip. Povedz nám o tom viac. Kedy 
táto myšlienka vznikla, čo ťa k nej priviedlo?
Ako vravíš, je to jednoducho jeden veľký celok s množstvom nad- 
väzovaní a prepojení, pričom je tam zachytená istá postupnosť. 
Hlavnou témou sú hodnoty dnešnej spoločnosti. Myšlienka na ná-
zov sa do mňa vkresala na prelome marca/apríla 2015, teda dva 
roky dozadu, no celý projekt sa formoval postupne za behu, krok 
za krokom a formuje sa ešte dodnes.  Na začiatku sa mi len páčilo to 
slovo, prišlo mi zaujímavé. No postupom času, keď som sa nad ním 
viac zamyslel, začal som v ňom nachádzať presne to, čo vyjadru-
je moja hudba. Vyjadruje odlišnosť od hudby, ktorá sa dnes tvorí. 
Odlišnosť môjho zámeru od zámeru iných interpretov. Odlišnosť 
celkovo mojej osoby od dnešnej spoločnosti. Odlišnosť správnych 
ľudských hodnôt od priorít ľudí v dnešnej dobe. Zmenu človeka  
k lepšiemu. Postupnosť od bielej k čiernej, od tmy ku svetlu, od zla 
k dobru, od všetkého negatívneho po to pozitívne. Mohol by som 
pokojne pokračovať ďalej. Jednoducho som sa v tom slove našiel  
a rozhodne v jeho význame chcem kráčať aj naďalej. 

Spolupracuješ na albume výlučne len so speváčkami z ČR a SR. 
Ako si sa k nim dostal? Poznali ste sa už aj pred tým? Alebo to 
funguje na základe odporúčaní?
Povedal som si, že keďže je tento album celý tak povediac svoj-
ský a jedinečný, spravím ho sám. Nakoniec, aspoň nikto nebude 
tvrdiť, že sa ťahám hore cez niekoho chrbát. To by ale mohlo člo-
veka trochu nudiť, a predsa len bolo za potreby trošku to spestriť. 
Rozmýšľal som teda ako. Napadlo ma, že keďže som mal na prvom 
albume „Ponsé“ hostí iba mužského pohlavia, na Kontraste to uro-
bím kontrastne a zavolal som tieto nežné stvorenia. S niektorými 
som sa poznal dlhšie, niektoré som dokonca kedysi počúval a niek-
toré mi boli odporučené. Každopádne, všetky zo seba vydali maxi-
mum a výsledok podľa mňa stojí za to. 

Ako sa ti darí s predajom tohoto albumu? Tak isto máš k nemu 
aj merch. Kto ti s tým pomáhal?
Predaj riešim tentokrát úplne inak ako by ktokoľvek čakal. Od sa- 
mého začiatku som bral tento videoalbum ako umelecké dielo  
s vyšším cieľom a zmyslom, a snažil som sa to rozvinúť do viacerých 
sfér. Vždy som chcel svojou hudbou pomáhať ľuďom, dvíhať ich na 
nohy, možno v niektorých veciach aj pootvoriť oči alebo pomáhať 
im preniesť sa cez ťažké životné situácie. Tentokrát mi napadlo, 
ako by som túto hlavnú myšlienku, na ktorej v podstate stojí moja 
tvorba, posunul ešte vyššie. Viac ako slová sú už iba skutky a vždy 
som bol ten, čo radšej ako rozprával, konal. Rozhodol som sa teda, 
že cena albumu bude ľubovoľná, podľa vlastného uváženia a celý 
výťažok poputuje do rúk ľuďom v núdzi, ktorí ich potrebujú viac 
ako ja. Mám z toho skvelý pocit a zrušiť to nehodlám. Merch som si 
navrhoval sám a s grafickým spracovaním mi pomáhal rovnako ako 
pri covere albumu kamarát Ľubo Mašura zo Smart4U.



Vráťme sa ale späť k samotným textom na albume. Po jeho 
vypočutí a pozretí som zostal prekvapený z komplexnosti.  
Na začiatku prezentuješ „horšie“ ľudské vlastnosti ako naprí-
klad príliš vysoké sebavedomie, hriešne ženy, povrchných ľudí. 
Objavuje sa v tvojich klipoch aj biela maska. Čo symbolizuje?
Presne tak. Ako som už spomenul, celý album je v podstate postup-
ný vývoj a táto biela maska vyjadruje všetko to negatívne a kvá- 
zi takú tú bezduchosť ľudí, ktorí sú výsledkom doby. Je len vizuál-
nym prostriedkom na vysvetlenie toho o čom v tom albume ide. 
Tým, že si človek zhodí túto masku z tváre, je braný kvázi za KON-
TRAST tejto doby, nie za jej PRODUKT. Ďalším prostriedkom je šte-
tec a ten tretí nájdete až pri celom „filme“ pokope. 

Zaujala ma tá maska. V tvojich singloch v piatej skladbe Zrka-
dlo a šiestej Ľalia sa tejto masky zbavuješ. Sú tieto skladby zlo-
mové, alebo aká je vlastne dejová línia albumu?
Okrem tohoto postupného vývoja od čiernej po bielu sa album 
skladá zo štyroch hlavných fáz. Prvá fáza (1-4) je negatívna, kedy 
v skratke správanie človeka nie je správne a stáva sa z neho výsle-
dok doby s veškerými negatívnymi vlastnosťami. Ťahá ho to ku dnu 
a vystihuje to aj spomenutá maska, ktorá sa mu objavila na tvári. 
Druhá fáza (5-8) je sebareflexívna, v ktorej si človek začína uvedo-
movať svoje konanie a to, kým naozaj chce byť a čo je pre neho 
podstatné. Zhadzuje masku z tváre, no tá ho aj tak prenasleduje na 
každom kroku a on sa musí týmto nástrahám vyhýbať ak nechce 
spadnúť opäť tam, kde bol. Tretia fáza (9- 12) je pozitívna, vysti-
hujúca to, že to dotyčný zvládol, stal sa kontrastom a pomaly to 
prenáša aj na ľudí v jeho okolí. Štvrtá fáza (13-16) je uvedomelá a je 
zameraná už nie iba na MŇA, ale na NÁS všetkých. Človek pocho-
pil, čo je správne a kým chce byť a teraz sa to snaží preniesť aj na 
ostatných, čo sa mu nakoniec aj celkom darí. Celá táto postupnosť 
je v podstate z veľkej časti aj môj vlastný príbeh, takže viem o čom 
hovorím.

Po Ľalii sa názvy tvojich songov zameriavajú na kladné ľudské 
vlastnosti ako napríklad Zohrej ma (cit), Titanic (súdržnosť) 
a podobne. Ktorú z týchto skladieb by si najviac vyzdvihol? 
Ktorú z ľudských vlastností, ktoré sa tam nachádzajú si ty ce-
níš najviac?
To je veľmi ťažké povedať. Podľa mňa je každá z nich veľmi dôležitá. 
Teda aspoň pre mňa určite. To, ktoré z nich v sebe máme, z nás robí 
to, kým sme. Keď ich v sebe máš iba trochu, nie je to moc dobré. 
Keď ich v sebe máš zopár, je to fajn. Keď ich v sebe máš väčšinu, je 
to super. No keď ich v sebe máš všetky, tak si môžeš povedať, že si 
naozaj dobrý človek, ktorý vyčnieva z toho zaužívaného kódexu. 
Ja by som to opäť nazval tak, že si „Kontrast“. Ako vravím, tento 
projekt je celok a úplný je len vtedy, keď je kompletný. Tie sklad-
by sú možno zaujímavé aj sami o sebe, no dokopy vytvárajú niečo 
jedinečné a to bolo mojím hlavným cieľom. Preto nedokážem vy-
zdvihnúť jedinú z nich. Keby čo i len jednu z nich vyhodím, už by 
to nebolo ono. 

Kedy bude album dokončený? Myslím videoklip aj k posledné-
mu tracku Kontrast? 
To ešte v podstate neviem ani sám. Uvidíme, ako to stihneme. Je-
diné, čo môžem potvrdiť je, že je už všetko dotočené. Posledný 
videoklip uzrie svetlo sveta 20.2.2017 a ešte sa môžete tešiť na 
limitovanú CD-DVD edíciu, kde budú všetky videoklipy spojené 
do jedného veľkého hodinového „filmu“. No a ešte jedna novinka,  
o ktorej nevie nik je tá, že šestnástym videoklipom to celé neskončí. 
O pár rokov vznikne aj pokračovanie.  

Trochu si pichneme aj do videoklipov. Vidíme v nich mesto  
v ktorom žiješ – Zvolen. Ale natáčal si aj inde. Ktoré miesta sa ti 
najviac páčili a čo bolo najťažšie? Osoby, ktoré sa v nich obja-
vujú – čerpáš výlučne zo svojich priateľov alebo oslovuješ aj 
ľudí, ktorých nepoznáš? 
Tak samozrejme, že som sa snažil zakomponovať svoje rodné mes-
to a miesto môjho bydliska čo najviac. Tak isto aj svojich priateľov. 
Hranice som si však rozhodne nedával žiadne a priložiť ruku k dielu 
mohol úplne každý. Ako vravím, je to o nás, a preto som aj chcel 
aby sme to tvorili MY, nie iba JA.
 
Čo potom plánuješ ďalej? Máš rozbehnuté niečo do budúcna?
Už nejaký čas pracujem na treťom albume, ktorý vyjde v roku 2017 
(ja viem, som blázon). Bude však opäť úplne odlišný od tohoto pos- 
ledného. Viac zatiaľ prezradiť nemôžem. 

Sme na konci nášho rozhovoru. Odkáž niečo našim čitateľom 
a môžeš pripojiť aj nejaké to motto, podľa ktorého sa riadiš.
Neviem, či je motto niečo, čím sa riadim, no rozhodne sa riadim 
srdcom a vierou. Asi len toľko, že: majme sa radi, šírme radosť  
a snažme sa tu po sebe zanechať niečo naozaj hodnotné. Nielen 
hodnotné majetky. Nie je to všetko o sláve, prestíži a peniazoch. 
Veľmi ľahko sa totižto môže stať, že nám to ukradne charakter,  
pokoj, chrbtovú kosť, srdce. To na čom nám kedysi záležalo úplne 
najviac, ba dokonca kľudne aj seba samého. Menej je niekedy viac 
a nie vždy je naša túžba správnou voľbou. Boh s vami. 

Máš vo svojom okolí
MLADÝ TALENT?

Daj nám o ňom vedieť!?

cojeesk@gmail.com
Možno práve on sa objaví v ďalšom čísle.
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·  P R E N Á J O M  O S V E T L E N I A

·  P R E N Á J O M  Z V U K O V E J
  T E C H N I K Y  

·  P R O M O T I O N

www.jastamusicagency.com
jastamusicagency@gmail.com
0948 025 735Photo: Zuzana Martinková
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• Ahoj Dušan, alebo teda umelecky Šorty. Na predchádzajúcej 
strane uverejňujeme tvojich TOP 10 hip-hop skladieb, ktoré sa 
hrali v rádiách. Povedz, aký je tvoj bežný život ako moderátora 
v známom rádiu a zároveň hudobníka?
» Veľa času trávim v rádiu. Moji kolegovia sú zároveň aj moji kamo-
ši. V priestoroch rádia máme dokonca xbox, hrávame NHL alebo 
FIFU. Keď nie som v rádiu, som doma, keďže bývame s frajerkou 
spolu, trávime spolu čo najviac času a radi cestujeme. 

• Povedz, ako si sa k takej práci dostal? Postrčil ťa niekto, alebo 
si sa proste rozhodol že chceš preraziť v tomto odvetví?
» Od malička som napodobňoval hlasy známych osobností, medzi 
ktorými boli aj moderátori. Neskôr som sa zameral na spevákov, 
rapperov. Skrz to som sa ocitol ako hosť v rannej šou Zoo Europy 2.  
V tom období hľadali nový hlas. Zapáčil som sa im, aj keď som 
predtým nikdy netušil, že by sa mi mohlo podariť dostať takýto job. 

• Kedy si s hudbou začal (vek)? Čomu si sa venoval ako prvému?
» Ako malý chlapec som začal Michaelom Jacksonom a jeho taneč-
kami. Mal som asi 8 rokov, možno menej.

• Akú hudbu si momentálne ideš? Veci čo si najradšej vypoču-
ješ z SK scény? A zahraničnej?
» Keďže som moderátor v rádiu, v ktorom playlist tvoria predovšet-
kým najúspešnejšie a najnovšie songy rôzneho žánru, dá sa pove-
dať, že počúvam všetko, čo mi nejak padne do ucha. Samozrejme, 
predovšetkým rap, ale idem si aj EDM (The Chainsmokers, Galantis, 
Martin Garrix), zo slovenskej scény si idem hlavne speváka a pro-
ducenta MAXA. Som rád, že je súčasťou môjho aktuálneho songu.

• Od imitácií si sa dostal až po vlastnú tvorbu. Momentálne 
máš už za sebou megaúspešný letný hit Heygirl a neskôr si 
pridal aj song All i can see... Priblížme si tú prvú skladbu. Ako 
dlho vznikala? 
» Samotný nápad vznikol v štúdiu, najskôr s inou hudbou. Prvé 
akordy Hoodiniho a začali sme si hmkať melódiu. Za pol hodinu 
sme mali vymyslený refrén. Text som dokončil za pár dní, pričom 
pôvodný feat mal byť s chalanmi z Mojej reči. Chalani ale dokon-
čovali album a ja som už chcel mať final. Nakoniec sme sa spojili  
s Adissom a Elpem. Hoodiny spravil živšiu, tanečnejšiu instru a bolo. 

ŠORTY
TOP 10 
H I P - H O P
R Á D I O V I E K 
ZA ROK 2016

strana 11Čojee!? news / interview / hip - hop

1. MOJA REČ - OFFLINE FEAT. ANDREAS 
PROD. JOZEF ENGERER
YT: 1 574 000 VIEW

2. MAJK SPIRIT – GENERÁCYA FEAT. EVA FARNA
PROD. MAREK ŠURIN
YT: 1 560 000 VIEW

3. VLADIS - BABYLON FEAT. MAJK SPIRIT, MAXO
PROD. ADRIAN KUTNÝ
YT: 1 379 000 VIEW

4. IGOR KMEŤO & RYTMUS - ONI CHCÚ MA MAŤ
PROD. DTONATE
YT: 3 557 000 VIEW

5. OTIS – ÚPRIMNÝ
PROD. ELPE
YT: 690 000 VIEW

6. H16 - KAŽDÝ DEŇ 
PROD. ABE + DOMENO
YT: 2 308 000 VIEW

7. KALI – PÚŠŤAM ŤA
PROD. PETER PANN
YT: 4 445 000 VIEW

8. MOJA REČ - VŠETKO OK FT. MAJK SPIRIT
PROD. JOZEF ENGERER, ADRIAN KUTNÝ
YT: 2 175 000 VIEW

9. MAJK SPIRIT – PRIMETIME
PROD. LITTLEBEAT
YT: 19 773 000 VIEW

10. ŠORTY - #HEYGIRL FT. ADISS, ELPE
PROD. HOODINY
YT: 752 000 VIEW

VYSPOVEDALI SME ZNÁMEHO ROZHLASOVÉHO MODERÁTORA

A SPÍKERA ŠORTYHO. O TOM, AKO ŽIJE, O HUDBE ALE AJ PLÁNOCH 

DO BUDÚCNOSTI TI POVIE SÁM V ROZHOVORE!?

zdroj: FB ŠORTYzdroj: FB ŠORTY

zdroj: ŠORTY



• Ako prebiehala spolupráca s Adissom a Elpem? Musel si ich 
dlho presviedčať?
» Vôbec nie. S Adissom a Elpem sa navzájom ceníme a obaja v son-
gu cítili potenciál hitu. 

• Čo hovoríš na to, že to v lete tak vypálilo? Aké si mal pocity, 
keď sa to začalo považovať za jeden z najlepších letných hitov? 
Čo to pre teba znamená?
» Veľmi ma to tešilo, ale dosť sme to predpokladali, lebo je to song, 
pri ktorom si človek vážne zapamätá refrén. Nie je to žiadna sociál-
na téma a ani egotrip. Srší z toho leto a pozitívna energia.

• Ako na to reagovalo tvoje okolie a najbližší? Počul si slová 
chvály? Ak áno, čo bolo najčastejšie?
» Písalo mi mnoho ľudí, tesne po premiére v rádiu som často stretá-
val ľudí na rôznych akciách, ktorí ma zastavovali a chválili song, fo-
tili sa so mnou. Trochu ma ale mrzí, že sme nakoniec nenatočili klip. 

• Je úplne jasné, že keď má niekto úspech, prichádza s tým aj 
menšia či väčšia vlna haters. Stretol si sa s tým? Dokážu ťa takí 
ľudia k niečomu ďalšiemu posunúť?
» Nie. Myslím, že ešte nie som natoľko známy, aby mi ktosi závidel. 
A ak áno, neprejavuje sa. Ale verím, že dostane možnosť.

• Heygirl a All I can see – produkcia Hoodini. Aký je váš vzťah? 
Spolupracovali ste spolu aj pred tým alebo to všetko začalo až 
prvým singlom?
» S Hoodim sa poznáme už cca 5 rokov. Najskôr sme o sebe len po-
čuli, jeho hudby som registroval už dlhšiu dobu a prvá spolupráca 
bola na skladbe rappera zo Zvolena menom Mako, na ktorej som 
hosťoval. Hoodini je mladý, talentovaný týpek a sme dosť dobrý 
kamoši. Žánrovo si sedíme a chystáme spolu nové veci. 

• Ako je to teraz? Si moderátor a venuješ sa popri tom hudbe 
alebo naopak? Čo ťa viac napĺňa?
» Vždy som túžil živiť sa niečím, čo ma bude napĺňať a som rád, že 
sa to deje. Hudbu milujem a venujem sa jej od detstva, mám to 
celkom vyvážené (moderátor - umelec).

• Naspäť k moderovaniu. Teraz nie v rádiu, ale tie „live“. Čo naj- 
väčšie si moderoval? Ktorá z množstva moderovačiek je pre 
teba najväčším zážitkom? 
» Len prednedávnom som moderoval odovzdávanie cien Roma 
Spirit 2016 s Karin Haydu pre RTVS. A bolo to super.

• Čo nové na nás chystáš? Na rok 2017? Singel, album alebo 
podobné veci? Prípadne dáky vlastný projekt?
» Mojím cieľom je vydať EP. Vydať jednoducho 7-8 vecí na CD. Vo 
februári vyjde tretí singel a po ňom uvidím, čo ďalej. Samozrejme 
verím, že single budem vydávať po celý rok.

• Máš aj ty nejaké ponuky na spolupráce? Teda kontaktoval ťa 
už niekto, či mu nedodáš slohu, feat?
» Chystáme vec s Petrom Pannom, Plexom, Mega M a je toho viac, 
ale kým to nie je, azda zatiaľ neprezradím. Ale bude to veľké.

• A ešte sa teda vrátim k imitáciám. Na internete je množstvo 
videí ako imituješ rapperov, moderátorov, farmárov. Nemal si 
problém s tým, že ich napodobňuješ?
» Práve naopak. S mnohými som sa stretol osobne a cenia to. Pred-
nedávnom som sa stretol s Rezom a bola to sranda.

• Priznaj sa, ako sa to dá? Dá sa to naučiť alebo to máš proste  
v sebe? Ako si to objavil? Kto je pre teba najľahšie a kto najťaž-
šie imitovateľný?
» Ako som na začiatku spomínal, venoval som sa tomu už v detstve 
a ani neviem, ako to vo mne začalo. Proste ma to bavilo. Žiaden 
hlas sa neimituje ľahko. Ak chcem, aby som znel presne ako dotyč-
ný, okrem sfarbenia hlasu je tam treba vychytať jeho artikuláciu, 
možno rečové vady, rýchlosť rozprávania. 

• Náš rozhovor je na konci. Povedz teda, čo by si odkázal mla-
dým a ambicióznym, začínajúcim v tvojom odbore? Nejaká 
dobrá rada alebo niečo, čím sa majú riadiť?
» Predovšetkým by mali budovať svoj talent, nech sa deje čokoľvek. 
Dôležité je nehovoriť samému sebe „nedá sa to, toto nedokážem, 
neviem to“. Človek totiž skutočne dosiahne všetko, čo jeho idol/
vzor, len musí ísť akoukoľvek cestou vytrvalo a nebáť sa výziev.
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Ako si ty pamätáš na začiatky rapu u nás? Aký máš na sloven-
ské hip - hopové prvotiny názor? Ktoré mená ti v hlave rezo-
nujú dodnes?
Žužuleta. Dodnes ma to baví, aj keď sa nevedeli trafiť do beatu...
Vtedy som pochopil, že aj na Slovensku sa dá robiť rap. Tak som to 
skúsil. Nikdy som sa netlačil medzi mainstream. Keď niekedy uro-
bím niečo, čo sa do strednej vlny dostane, tak budem len rád ale 
nehodlám meniť tempo.

Podarila sa ti spolupráca s interpretom zo začiatkov SK rapu?
Určite. Napríklad Lyrik H alebo A.D.  Mám rozrobenú vec s Vecom 
a Turbo T a chcel by som osloviť aj Riša zo Žužulety. Uvidíme, 
čo povie...

Ako by si opísal vývoj rapu od kedy si ho pamätáš po súčas-
nosť? Vedel by si niečo vyzdvihnúť a čo by si naopak, najviac 
skritizoval? 
Rád by som vyzdvihol, že hip - hop na Slovensku sa dostal do TOP 
žánrov. Ale na druhú stranu je to aj na škodu, lebo sa tým pádom 
dostáva do nepríjemnej sitúacie, kde musí čelit komercií a to je 
zle. Komercia je podľa mňa iba dokonalý trik ako pochopiť jedno-
duchosť oviec a dať im to čo chcú počuť. Čím jednoduchšie, tým 
chytľavejšie. V skratke - PRIMITIVIZMUS !!!

Tvoj prvý album – kedy vznikol a ako sa volal? Ktorá skladba  
z neho je pre teba najviac? 
Prvý oficiálny počin bol z roku 2007 ´´streetbiz 3´´, ale ako hovorím, 
veci som mal už dávno predtým, lenže vtedy to nebolo tak jedno-
duché vydať originál placku...

Keby si mal tvoju tvorbu porovnať vtedy a teraz, vieš povedať 
v pár bodoch, v čom si sa zlepšil? Alebo v čom si myslíš, že si 
zaznamenal najväčší progres?
Tak toto je dosť ťažká otázka, lebo každé to obdobie som cítil vtedy 
najsilnejšie. Každý mi hovorí niečo iné. Napr. to predtým, čo si dal, 
bolo lepšie jak toto a další zas, že som sa posunul. Ale nikdy nevy-
hovieš všetkým.

Tvoja obľúbená formácia do roku cca 2005 – ktorá to bola a čo 
sa ti na nej páčilo?
Prečo do roku 2005??? Tam nastal nejaký zlom? Je ich veľa, ale môj 
TOP bolo Supercrooo, lebo dali nový rozhľad a rapperi pochopili,  
že sa dá fakuvať a robiť si pi*u úplne z každého a zo všetkého.

Slovenská scéna prešla viacerými otrasmi. Či už formou káuz 
alebo aj dissov. Bol si aj ty do niečoho zapletený, vtiahnutý do 
nejakého konfliktu?
Né nebol. Čo chcem, to si poviem a je to len moja huba a môj názor. 
Ostatní nech šúchajú nohami.

Naposledy sme ťa mohli počuť na spolupráci s chalanmi zo 
ZMETOK DRAMA – Tento to nebude, predtým si dal vonku 
LPDR 14. Podľa textu usudzujem, že si zástancom starej ško-
ly nekomerčného rapu. Rozviň trochu, čo to LPDR vlastne je, 
ako a kedy si k tomu prišiel? Čo to pre teba znamená? Vlastne 
všetko...
ZMETOK DRAMA sú chalani, ktorí mi robia radosť. Silný potenciál. 
LPDR je skratka: Liga proti diskofilným reperom.  Vzniklo to na mar-
go toho, čo sa tu dialo od roku 2010 až do nedávna. Teraz sa to 
trocha upokojilo, ale dávam tomu ešte pár rokov a zase sa spustí 
kolotoč.

Môžeš povedať, kedy najbližšie môžeme čakať dáku novú  
pecku od teba?
Už čoskoro. Točíme klip.

Vyber prosím ťa podľa teba tvoje tri najobľúbenejšie skladby, 
ktoré si najviac ideš z tvojej kuchyne?
Kámo to je tažké. Mne sa to ľúbi na začiatku všetko, inak by som to 
nenahrával a nedával von, ale potom sa mi to zunuje...

Rozhovor je na konci. Ďakujem ti za tvoj čas. Povedz ešte nako-
niec čitateľom niečo, čo by si mali zapamätať?
RAP !!!

TORULA

Vitaj Torula v našom rozhovore. Priznám sa ti, že pri surfovaní 
som toho na internete teda veľmi veľa neobjavil. Skús sa teda 
v krátkosti predstaviť. 
Čaf... Preto si neobjavil, lebo si nehľadal! Kto hľadá ten nájde.. :) 
Som z Trnavy a mám 34 rokov... Moje meno je Torula a.k.a. Tony 
Pach a.k.a. Víno a.k.a. RAP !!!

Od kedy počúvaš rap? Ako si sa k nemu dostal? 
Úplne od malička. Prvý bol asi Kriss Kross a potom tak vážnejšie 
to bol Wu Tang a podobne... K rapu som sa dostal asi ako každý.
Niekde som započul a hneď som sa zamiloval. Šak je niečo krajšie?

Čo ťa inšpirovalo k tomu, aby si začal s rapom? Začal písať 
prvé texty a podobne? Pamätáš si, o čom bol tvoj prvý text, 
ktorý vyšiel aj verejne?
Ano pamätám. Ale teraz neviem čo myslíš že verejne. Lebo všetko, 
čo som natočil doma na kazetu som vypustil, ale to bola iná doba. 
Dnes si chlapec nájde cestu cez internet a za 2 dni ho poznajú.  
Vtedy to bolo iné. Najprv sa to muselo dostať ku kamarátom, po-
tom susedom a potom ku chalanom, s ktorými si pracoval atď. 
Nové kontakty a možnosti. Krásna doba.
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ZÁKLADNÉ INFO O CLUBE: 

MULTIŽÁNROVÝ NOČNÝ KLUB, LOUNGE BAR

ADRESA: 

OLYMPIONIKOV 2, CITY ARÉNA, PRIEVIDZA

POČET BAROV/BARMANOV: 

BARY 2, BARMANI 5 + 3 NA SMENE

POČET AKCIÍ DO MESIACA: 

8 - 10, VÍKENDY, SVIATKY

ŠPECIALITY V 333:

DOKONALÁ SYMBIÓZA CELÉHO TÍMU KLUBU, 

VYNIKAJÚCI ZVUK JBL, SVETELNÝ PARK, 

KVALITNÉ KONCERTY A PÁRTY 

PRIEVIDZA

Vítam pri našom rozhovore managera  Clubu 333 v Prievidzi. Začneme 
pekne od začiatku. Od kedy sa píše história clubu a od kedy sa tam ko-
najú hip-hopové koncerty?
Tento priestor bol od 90. rokov vždy nočný tanečný club. Podľa toho aká 
bola doba sa menil interiér, zameranie a samozrejme aj majiteľ. My traja  
(majitelia) sme začali písať históriu Clubu 333 v roku 2013.
Hip - hop komunita nás oslovila hneď na začiatku. Keď som mal 18 rokov,  
hip - hop na Slovensko prichádzal a ja s kolegom sme k nemu mali veľmi 
blízko. S Mojou Rečou sme vyrastali.

Povedz, aké mená slovenskej scény sa ti podarilo dotiahnuť do 333?
Moja Reč, Supa, Delik, Strapo, DMS, Separ, Ego, Kali, Čistychov, Mišo Biely, 
Momo, Zverina, Aless, Sima, Dorncappel, Zmetok DramA, Mega M, Adiss, 
Rapsodia.

Aká bola podľa teba najlepšia akcia?
Sme multižánrový club, takže robíme rôzne druhy akcií, eventov. 
Ak sa však pýtaš na koncerty, tak každý má niečo do seba.  V PD a okolí je 
veľmi silná hip - hop komunita, tanečníci, grafity... 
Príde vždy dosť ľudí a dokážu vytvoriť tú správnu koncertovú atmosféru.

A aká bola tá najhoršia?
O akciách nezvykneme hovoriť ako o zlých alebo najhorších.
Povedzme, že nie všetky úplne naplnili naše očakávania. Príčiny sú rôzne. 
Správne načasovanie a nastavenie akcie je kľúčové.
 
Zvláštne maniere interpretov. Čo ti robilo najväčší problém pri vybavo-
vaní? Stretol si sa s niečím, nad čím si len krútil hlavou?
So zvláštnymi maniermi som sa zatiaľ nestretol. Máme vytvorené dobré zá-
zemie pre interpretov, takže je to vždy jeden veľký a dobrý žúr. S vybavova-
ním koncertov nie je extra veľký problém. Treba si to však dobre dopredu 
nachystať a vedieť, čo chceš. A pracovať na tom. Krútiť hlavou nad niekým, 
alebo nad niečim? Jasné, že sa to stáva, ale nerozčuľuje. Je to každého uhol 
pohľadu.  

Vyber aspoň jednu výnimočnú situáciu, ktorá sa v clube stala v súvis-
losti s interpretmi. 
Každá akcia, event v Clube 333 je výnimočná a deje sa práve tu a práve teraz. 
Neopakovateľná chvíľa. Intrpreti, rappery, tanečníci sa väčšinou pohybujú aj 
v clube medzi ľudmi, fotia sa, zdravia, skrátka je to jeden veľký žúr. A jasné,  
že sa sem tam stanú neplechy, nepredvídateľné okolnosti, ale tie si treba 
odžiť na párty a tam aj ostanú.

Ktorá bola tá najdrahšia akcia, čo sa v klube konala? Koľko to celé stálo?
Všetko je uhol nastavenia. Nejde o to, koľko akcia stojí, ale koľko dokáže  
v tom čase osloviť ľudí a akú má pre nich cenu. Či si teda dokáže na seba 
zarobiť.   :-)
 
Koho by si chcel v najbližšej dobe do 333 dotiahnuť?
Tento rok sa nám podaril vychytať Pil-C s jeho novým albumom. Jeho kon-
cert u nás bude 02. 02. 2017. Taktiež sme oslovili a zabookovali Nerieš, na čo 
sa osobne teším. Veľké mená chcú veľké stage.

Ako vzniklo INTERVIEW v TROJKE? Plánujete v tom ešte pokračovať?
INTERVIEW v TROJKE? Snažíme sa robiť veci tak, aby synergicky rástli. Aby sa 
marketingovo podporovali. To znamená, že jedna vec podporuje tú druhú  
a navzájom sa tlačia dopredu.
Toto je jeden z produktov takejto marketingovej myšlienky. Club 333 zvyknú 
volať aj Trojka. Pokračovania INTERVIEW v TROJKE určite budú. Všetky rozho- 
vory sa dajú nájsť aj na našom YouTube kanály alebo na našom FB Club 333.
 
Koľko času ti zaberie starostlivosť o podnik? Stíhaš aj niečo iné okrem 
toho?
Práca v 333 mi zaberá najväčšiu časť môjho času. Je to v podstate 24/7 práca. 
Ale mám svoju slobodu v pohybe a časovaní si práce, čo ma nesmierne teší. 
Považujem to za jeden zo svojich osobných aj pracovných úspechov. Cez 
zimu chodím rád na splitboard a v lete bicyklujem MTB.

NIE JE TO LEN O INTERPRETOCH, ALE AJ O ĽUĎOCH, 

KTORÍ KONCERTY ORGANIZUJÚ. 

VYSPOVEDALI SME MANAGERA CLUBU 333 Z PRIEVIZDE  

O AKCIÁCH A PRIDÁVAME AJ PÁR INFO O CLUBE
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Čau Tono, som rád, že si prijal pozvanie na tento rozhovor.
Nazdar nazdar. Ďakujem za pozvanie, je mi cťou.

Ako si strávil leto 2016? Bola aj dovolenka? Alebo len festivalové a koncertné po-
vinnosti?
Leto sa nieslo väčšinou v znamení festivalov na Slovensku a v Česku, takže sa dosť be-
halo. Dovolenku som si dal pred letom, boli sme v New Yorku, kde som vlastne aj nahral 
pecku Milionár a natočili sme tam k nej aj klip. A čo sa týka samotného leta, to som sa 
snažil čo najviac si užiť. Okrem koncertov sme pochodili výlety, mám rád vodu, prírodu, 
takže som behal hore – dole a bola pohoda.

Posledný album Fičúringy si vydal koncom júla 2015, už je to takmer rok a pol.  
Čo si o albume myslíš s odstupom času? 
Som v prvom rade veľmi rád, že som do toho išiel a že sa mi to podarilo spraviť tak, ako 
sa mi to podarilo. Robiť takýto konceptuálny projekt s toľkými ľuďmi nie je jednoduché 
a veľa ľudí ma od toho odrádzalo, lebo vedeli, čo ma čaká a ja som to vedel tiež. Keď pra-
cuješ s toľkými ľuďmi, ktorí majú vlastné projekty, rôzne veľa času, rôzny štýl roboty, tak 
sa musíš zmieriť s tým, že budeš na veci dlho čakať. Ale som veľmi rád, že sa mi to po-
darilo a je to dosť vysoká méta mojej hudobnej kariéry. Splnil som si také svoje predsa-
vzatie. S albumom som spokojný, pár vecí by som s odstupom času možno spravil inak, 
napríklad by som rád spravil viac klipov, ale to je po nejakom čase vždy tak. Znova som 
sa od toho albumu posunul niekam inam, ale na tú dobu je to, myslím, dobrá nahrávka. 

Ktorá skladba podľa teba vypálila na albume najviac?
Možno Profi hejter, Keď odídem, Opakuj po mne. Tieto tri asi najviac.

Si častokrát považovaný za punchline kráľa na slovenskej scéne...  Čo k tomu mô-
žeš povedať?
Ak to tak je, tak som tomu rád. Robím rap tak, ako ma to baví a punchline je u mňa 
jeden zo základov rapu, ktorý tam musí byť. Môžeš rýmovať koľko chceš, ale pokiaľ tam 
tie riadky, ten punchline nie je, tak je pre mňa ten rap nezaujímavý. Ja sa snažím hrať  
so slovami, tak sa mi to páči a tak ma to napĺňa. A ak si niekto myslí, že som v tom dobrý  
a som teda vo všeobecnosti považovaný za jedného z najlepších, tak je to okej a som rád. 

To, že sa hudbou bavíš, to vie asi každý. A si v tom aj dosť úspešný. Čo ale považu-
ješ za svoj najväčší neúspech v hudbe? Alebo niečo, o čom si teraz hovoríš, že si to 
radšej nemal robiť? 
Možno by som mohol byť ešte produktívnejší ako som. Dostať sa do takého aktívnej-
šieho módu. Možno jako to robia Amíci, ktorí nahrajú povedzme 100 skladieb a z tých 
vyberá na album 10. Ja som skôr ten typ, že prakticky nič nezahadzujem do koša. 
Využívam teda 100% materiálu, ktorý vytvorím, ale mohol by som toho robiť viac. To je 
taký môj problém.

Interpret, ktorého na SK scéno obdivuješ? Vážiš si jeho tvorbu?
Vec, Boy Wonder, Strapo, chlapi od GR, z nových tvárí určite Fobia Kid.

Aké svoje kladné vlastnosti by si vyzdvihol? 
Fú, tak to je ťažké. To by mali posúdiť podľa mňa iní. Čo sa týka mňa, ja si všímam skôr 
moje negatívne vlastnosti, ako kladné. Takže som rád za každú kladnú vlastnosť. Včera 
som si ale napríklad vypočul na jednom benefičnom koncerte pre centrum, ktoré sa 
venuje drogovo závislým deckám, že som mladý a inteligentný. A bol som taký že wow, 
niekto ma považuje za mladého a ešte aj inteligentného. 
Mám veľa zlých vlastností, napr. lenivosť, určitý druh lajdáctva, v istých sférach taký 
bordel, ktorý mám v živote. 

Ako momentálne vyzerá tvoj všedný deň?
Budík, ranná hygiena, pustím si k tomu nejaký vinyl, idem do práce, raňajky a som 
tam koľko treba. Robím v jednej produkčnej agentúre, venujem sa zvuku. Buď som 
tam alebo v teréne, podľa toho ako ma potrebujú, a keď sa vrátim, tak sa venujem  
veciam okolo hudby. V poslednom čase je to dosť nátresk, riešim svoj album, GR TEAM 
album, písanie textov, svoju značku oblečenia, vymýšľam koncepty videoklipov, takže 
je toho pomerne dosť. Aj keď sa vrátim o piatej z práce, zapínam prácu č. 2 a makám.  
A keď mám voľno, tak idem do prírody, idem cvičiť, idem von s ľuďmi, ktorými sa obklo-
pujem a s ktorými mi je dobre. To je celý taký môj klasický denný režim. 

TONO S. 
SME VEĽMI RADI, ŽE NA ROZHOVOR 

NÁM PRIKÝVOL AJ JEDEN Z NAJLEPŠÍCH 
PUNCHLINEROV NA SK SCÉNE TONO S. 

O JEHO POSLEDNOM ALBUME, 
ČO PLÁNUJE NA ROK 2017 A O TOM, 

AKO TO BOLO S GRAMO ROKKAZ 
TI POVIE UŽ ALE SÁM!?



Ty a fans – toto si ja na tebe veľmi vážim. Raz sme sa stretli  
v malej obci Dohňany na benefičnej akcii, ktorá tak celkom ne-
vyšla podľa predstáv. Mal si vystúpenie naplánované na 18:00, 
avšak účasť bola chabá. Keď som sa ťa cca 3 minúty pred dead-
line opýtal, či ideš na to, aj keď si za to nemal žiaden honorár, 
povedal si mi, že dvaja si zaplatili vstup na teba  a odohráš to aj 
pre nich. Čo pre teba znamenajú fanúšikovia? Ceníš si každého 
jedného?
Hudba je pre mňa niečo ako droga, ako forma sebarealizácie, relax 
a všetko toto dokopy. Je to terapia, keď mi je zle alebo doprovod, 
keď mi je dobre. Tá hudba je furt so mnou, či ju počúvam, či ju 
tvorím. Jednoducho, napĺňa to mňa a keď napĺňa aj niekoho iného 
to, čo robím, podľa toho ako sa to mne páči, ako to ja cítim, tak to 
pre mňa veľa znamená. Nemyslel som si, že budú povedzme tisíce 
ľudí počúvať to, čo ja vytvorím, čo nahrám a pustím von. Vážim si 
týchto ľudí a popritom že mňa tá hudba napĺňa, napĺňa to aj ich. 
Niekomu to život spestruje, niekomu to vyvoláva pocity ako mne, 
stretol som sa s názormi, že im to pomáha v ťažkých chvíľach, keď 
sú chorí, že im to pomohlo v zlých obdobiach. Čiže je to vec, keď 
počujem a vidím ľudí, ako sa cítia na tých koncertoch, tak cítim  
určitú formu zadosťučinenia a užitočnosti v živote. Cítim, že to,  
čo robím, má zmysel a tým pádom fanúšikovia pre mňa znamenajú 
veľa. Robím to aj pre nich a mne je jedno či príde 3000 ľudí alebo 
traja ľudia, ten koncert dám. Som spokojný, keď sú tí ľudia spokoj-
ní, keď im vyvolám úsmev na tvári. Pre nich je to možno určitá for-
ma zábavy, možno aj viac. Sú neoddeliteľnou súčasťou celého toho 
kolobehu. 

Fanúšikovskú základňu máš rozhodne veľkú. Určite sa stre-
távaš aj so situáciami, keď ťa zastavujú a chcú sa odfotiť  
a podobne. Mal si aj situáciu, že ti to bolo nepríjemné alebo ťa 
to otravovalo? Ako to vtedy riešiš? 
V 99 % prípadov je to príjemné, je to milé, stáva sa to. Ideš proste 
do obchoďáku, ideš na ulicu a stáva sa to. Na jednej strane som 
tomu rád, na druhej strane som rád, že to nemám ako nejaké mená, 
ktoré sú už hviezdy takého formátu, že ich poznajú ľudia, čo rap 
nepočúvajú, čo sú z úplne iných sfér. Nechcel by som sa dostať  
do stavu, že sa nemôžem ukázať ani na ulici, lebo jednoducho ne-
máš súkromie a nemôžeš sa ani prejsť po ulici, aby ťa niekto neza-
stavoval a podobne. Ja to mám v takej miere, že ma to teší a som 
tomu rád. A tí ľudia ma asi cenia a majú radi, tešia sa z toho. 
A to jedno percento, na koncerte ťa zastaví niekto, kto je podnapitý 
alebo aj niečo iné a je vyslovene otravný. Vtedy to človeku nie je 
príjemné. Naruší tvoju osobnú zónu. Vtedy to riešim tak, že tomu 
človeku poviem okej, nehnevaj sa, ale je to otravné. A keď je ten 
človek ďalej otravný, tak sa to rieši tak rôzne, no podľa situácie.  
Buď ho odignorujem, alebo takého človeka pošleš kade ľahšie,  
takže tak. 

Čo ty a priateľka. Máš, nemáš? Podporuje ťa? Chodí s tebou 
na koncerty? Pomáha ti napríklad pri písaní alebo ťa inšpiruje 
nejako ináč?
Momentálne nemám. A keď som mal, tak určite. Chodila so mnou 
na koncerty, a čo je možno menej tradičné, točila mi klipy. Žena 
ako taká je jedna z najinšpiratívnejších bytostí, čo sa týka hudby 
a umenia všeobecne. Žena človeka inšpiruje neuveriteľným spô-
sobom. Či už pri ňom stojí alebo je z nej sklamaný, akúkoľvek si-
tuáciu si predstavíš. Keď som ju pri sebe mal, tak ma inšpirovala, 
podporovala ma, povedala mi kritiku, keď bolo treba, čomu som 
veľmi rád. Ako ten život ide, či je žena pri tebe, či nie, ja to vidím 
tak, že tak sa vyvíja aj moja tvorba. Podľa mňa sa to vždy odráža  
na tvorbe umelca. 

Posledných pár dní si sa fans prihováral zo Zahrebu. Oznámil 
si, že robíte na novej pecke spolu s Deckom a Danosť-om. Kedy 
to pustíte vonku? Aké bolo natáčanie? Prečo ste sa rozhodli 
pre Zahreb?
Tá vec by mala ísť von koncom januára. V Zahrebe sme točili 
kvôli tomu, že nám to produkoval Koolade, ktorý žije v Zahrebe.  
Je to veľmi vychytený producent, ktorý robil veci veľa zahraničným 
umelcom. Od Sean Pricea, Ghostface Killah, Masta Killa, Xzibit, Sa-
dat X, Styles P, Diamond D, Das EFX, Peedi Crakk, Tony Touch, Rah 
Digga, Too Short, Bow Wow, proste veľké mená čo sa týka rapu 
všeobecne. Oslovili sme ho kvôli spolupráci, veci od GR TEAMu, čo 
počul, ho bavili. Je to pre nás veľká vec, že s nami spolupracuje, tak 
sme si povedali že poďme za ním do Zahrebu. Nahrajme to u neho  
v štúdiu, natočme tam s ním klip a poďme s tým von. Bol to vý-
borný teambuilding, super skúsenosť a dobrý výlet, Koolade bol 
ochotný a nadšený pre scelú tú vec, takže spokojnosť. 

Čo na nás potom chystáš v novom roku 2017? Bude aj album?
Momentálne robím na niekoľkých videosingloch, ktoré chcem 
zhruba po mesiaci, po dvoch, púšťať von. Veľmi rád by som stihol aj 
album v tomto roku. Súčasne robíme aj album s GR TEAMom, čiže 
Deckom a Danosť-om. Ktorý bude skôr, ak pôjde všetko ako má, 
uvidíme. Mám takéto plány a čo bude a ako sa to postíha, uvidíme. 
Robím aj na svojej novej značke handier. Aj tomu venujem dosť 
energie, takže bude toho veľa tento rok. 

Stretol si sa s hate-om, ktorý mal na teba pozitívny vplyv? 
Ak áno, čo ti to prinieslo? 
Myslím si, že robím hudbu tak, že s ňou nenasieram toľko ľudí, že 
by ma niekto riešil. Buď to asi dosť nesledujem, alebo toho až tak 
veľa nie je. Čo sa týka kritiky, človeka to posúva dopredu, ak to vie 
správne vyhodnotiť. Ak to je normálne podložené, má to pádny 
dôvod, alebo niečo čo som si nevšimol, poviem si wow, okej, on 
má pravdu a niečo si z toho zoberiem. Stala sa mi taká úsmevná 
vec, v skladbe Recept na úspech, kde mám vymenovaných tých 10 
bodov, niekto ma upozornil alebo niekto tam napísal že okej, ale 
ty si vynechal bod č. 6 alebo 7. Ja som si tú pecku vypočul 100 krát 
od vtedy ako som ju nahrával, potom aj mix, master a vôbec mi to 
nedošlo. Ono to tam malo byť, ja som ho tam opísal, ale bod číslo 
6 alebo 7 som tam jednoducho nepovedal. Ja som na to zabudol  
a ten človek si to všimol, čo je zaujímavá vec a dobre som sa na 
tom pobavil. 

Bude to viac sólový počin? Alebo znova chystáš viacero spo-
luprác?
Keďže mám za sebou konceptuálny album, ktorý bol celý postave-
ný na spoluprácach, chcem ďalší album spraviť ako plnohodnotné 
sólo, absolútne minimum hostí. Nebudem prezrádzať koho mám 
dohodnutého, maximálne dvaja to hádam budú. Nech to je úplný 
kontrast, nech som to ja. Aby ľudia videli, ako produkuje Tono S.  
v roku 2017.

Vieš aj pod akou hlavičkou album vyjde? Keďže vieme, že Gra-
mo Rokkaz už od nového roka nie je.
Takto som nad tým ešte neuvažoval. Je možné, že oslovím kvôli 
tomuto albumu nejaké vydavateľstvo, ale je dosť možné, že si to 
vydám všetko po vlastnej osi. Je to možno výhodné v tom, že si 
to môžem spraviť ako chcem.  Čo tam bude, ako to bude vyzerať, 
cover, aký merch k tomu spravíš. Určite sa pohrávam aj s touto my-
šlienkou. 

Ako teraz budeš pokračovať? Čo to pre teba znamená, že Gra-
mo Rokkaz zaniklo? Čo sa zmení pri vydávaní songov, merchu, 
klipov...?
Musím teraz riešiť celú tú agendu, čo sa týka sociálnych sietí, You-
Tube kanálu, merchu, komunikácie s promotérmi, s webmi. Takže 
to, čo zastrešovali musím riešiť sám, alebo si nájdem na to nejakého 
človeka. 
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Ako dlho sa už o tom vedelo? Alebo to aj pre vás členov prišlo 
nečakane ako pre nás fanúšikov? Nejaké kuloárne reči museli 
byť. 
Ono to celé išlo prirodzene a spontánne. Mali sme pár sedení, čo 
sa týka GR labelu. Metys ako majiteľ, či to cíti tak, že to chce robiť 
ďalej, či je spokojný s vecami a podobne. Riešili sme to viackrát, až 
to dospelo do štádia, že to pre neho už nebolo to, čo by chcel, teda 
ťahať ďalej ten label. Chcel si riešiť iné veci a podobne. Takže to 
prirodzene dospelo do bodu, keď sa povedalo okej, zatváram toto 
vydavateľstvo, rozchádzame sa normálne kamarátsky. A uvidíme, 
čo bude ďalej. My - ja, Decko, Danosť pokračujeme ďalej, či spolu 
alebo sólo, len bez GR vydavateľstva. Riešilo sa to dlhšie a prišlo 
to ozaj prirodzene. Nebol za tým žiaden vyslovený konflikt, ani nič 
podobné. 

Čo nové s merchom? Vravel si o vlastnej značke handier. Čo 
nové na nás chystáš? Ako napríklad naposledy čiapky TO NOS? 
Chcel by som ísť cestou, povedzme, nie bežného merchu. Chcel by 
som robiť veci, ktoré iní nerobia. Ako prvý produkt som si dal spra-
viť zimné čiapky s vytkaným vzorom môjho mena a GR TEAMu, čo 
som u nás ešte asi nevidel ako merch. Som s tým spokojný aj kvali-
tou, aj prevedením. Nechcem prezrádzať, čo bude ďalej.
Chcem aby to nebol obyčajný merch, ale aby to bolo niečo špe- 
ciálne. Napríklad bundy, možno niekedy topánky a podobne.   
Proste špeciálne veci. 

Ďakujem ti za rozhovor. Teraz máš priestor povedať niečo na-
šim čitateľom, fanúšikom:
Nebudem rozprávať nejaké múdra. Jednoducho buďte šťastní, 
obklopujte sa šťastnými ľuďmi a tými, ktorí sú pre vás prínosom. 
Počúvajte dobrú hudbu, kupujte dobrú hudbu a tešte sa zo života. 
A budem rád, keď aj po zániku Gramo Rokkaz budete verní tomu, 
čo robíme a budete sa baviť rapom.
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