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Zdravíme všechny Breathisty!!! 
Dnes slavíme trochu dvě malá výročí - držíte 
totiž už 20-té číslo našeho časopisu a v dubnu 
náš časák oslavil už dvouleté narozeniny. Sice 
myšlenka Metal Breathu vznikla už v říjnu 

1989, ale první číslo se nám podařilo vydat 
právě v dubnu 1990. Tenkrát ještě v nákladu 
20-ti kusů. Ti, co znají časák už od začátku ví, 
že ta první čísla opravdu za mnoho nestála. 
Teprve od 11 čísla se dá říci, že je to časopis. 
Teď trochu zajímavá čísla. Celkový náklad 
všech 20-ti čísel dosáhl počtu 3600 - proč tak 
málo? Protože první čísla vycházela dlouhou 
dobu zhruba v nákladu 50 kusů, průměrný 
náklad na číslo je 180 a spotřebovali jsme 
téměř 12000 listů papíru A4. Ale dost čísel. 
Doufáme, že nám zůstanete věrni i nadále a 
věříme, že vydržíme při tak velké konkurenci 
co nejdéle ... Píšete nám často, že byste měli 
zájem o starší čísla Metal Breathu. Věřte, že 
bychom vám rádi vyhověli, avšak všechna 
předcházející čísla jsou již dávno vyprodána a 
nezbylo nám vůbec nic. Rozhodně by se nám 
ani nevyplatilo dělat dotisk, protože jednak na 
to není čas a hlavně informace v nich jsou už 
dávno neaktuální. Děkujeme vám však za 
projevenou přízeň. Na tomto místě bychom 
chtěli poděkovat všem lidem, kteří nám 
pomáhali nebo přispěli nějakým dilem na 
Metal Breathu ( 11 až 20 číslo .. . ). -red-. 

Helio and thanks by Pavel M.: Štěpán Francl 
(Praha), mým rodičům a všem mým přátelům, 
Ondra Kafka (Kafka Design,Praha), Katka, 
Jarka , Marcela (Monitor), Petr "Kremator" 
Korál (konečně už v Rock and Pop ),Martin 
Vilášek (FC Asmodeus), Petr Hanzlík a 
Gung-Ho, Pípa, Ota, Kuna, Filip (všichni 
Kryptor) , Vlasta Henych (Torr), Leoš Válka, 
Roman Velinov (ex Ferat), Ota G.Husák 
(Ferat, Asmodeus), Kolins, Cizák, Alan 
Reisich (Debustrol), Tonda Rauer, Petr Diviš 
(Brian), Franta Štorm, Necrocock, SilenthelJ, 
Valenta (Valenta), Monster (všichni Master's 
Hammer), Sebastian (kdo si má pamatovat ty 
zkratky), Milan Jakubík (Hungry for thrash , 
Editor), Zdeněk Svatuška (R.I.P.) , Mára 
Kukla, Pavel Kutnar (Metaliště) , Milan Trčka 
(Rock 88), Dušan Hladký a Gladiátor, Anton 
Varga (Death fist zine), Aleš Brichta a 
Arakain, Luděk Adámek, Štěpán Smetáček 

(Vitacit), Standa Bochníšek a Dr.Triceratops, 
Miloš Vaněček a Master's Death, Martin 
Maleček a Skimmed, Autogen, Christopher a 
Krabathor (díky za poděkování), Pepa Vojtek 
a Kabát, Mojmír Lochman a Distorze, 
Atomic, Mirek Medvěd a Pivoň Šterner 
(Morrior), Standa "Grave" Roflík a Styrax, 
Sifon, Jaroslav Antoš a Carrion, Martin 
Lepka a Virus, Jindra Vyšínská a Hardmass, 
Róbert Mag a Stirba (ten Amateur Savage 
jsem ale nechtěl...), bratři Nejezchlebové a 
Shaark, Pavel Piják a Sax, Míra Laga a 
Terminátor, Jirka Tričler a Vzteklej Dědek, 
Petr Batěk a Tudor, Vašek Fikar a 
Anaesthesia, J. Sedláček a Dark, Lord mayor, 
Radek Kypsoň a Czechcore S.R.K., Nostromo, 
Michal Sýkora a Demonstration, Martin Kačír 
a Insepultus, Morava, Anteros, Toxic Trash , 
Rabies, Petr Suchý a Chirurgia, Tortharry, 
Erebus, J.I.P, Jeny Janota a V.A.R., Alkehol, 
Slina a Riff Raff, Dirk Peirs (Caducity, 
Belgie), Olaf "OUe" Becher (Insomnia, SRN), 
Petr Janda and Propast, Petr Ackermann, 
kapela TMA, firmám IBM, Hewlett-Packard 
a nakonec všem, na které jsem tady 
zapoměl...(Míra Ptáček ... ). 
Special thanks by Petr Chvojka: Milosh Bešta 
& ASMODEUS (nezkažte LP, Petr Korál 
R&P (hodně dobrých článků a textů), Karel 
Kuneš, Havroš, Plejtvák, Kýbl, Jopi, Kubš, 
Ondra J.and Přeštice (ať nespadne Spolák), 
Petr Valdman, Petr Vladík (nekuřte na 
pokoji), Týna (půjdeme na zmrzlinu?), Honza 
Bouček & diktafon, p. Novák & kolektiv & 
hostinec "Na lopatě", Spolák, Rychta, Sport, 
"Víko"-Přeštice, Martin Vilášek (nepí tolik!!!), 
Jenny Janota & V.A.R., Pípa & KRYPTOR, 
DEBUSTROL, Ota G. Husák & FERA T, 
Metaliště (pokulháváte), Marcel Šaman, 
ARAKAlN (moc dobře se to poslouchá), 
KABÁT (to je prdel,co?), Luděk Adámek, 
Pavel "Kuře" Hejč, Štěpán Smetáček & 
VITACIT, Tonda Rauer & BRIAN, Vlasta 
Holovský & KEČUP, skupina BRUTUS na 
taneční zábávě, hokejité ŠKODY PLZEŇ, 
půjčovny CD v Jugoslávských partyzánů a v 
Žitné ulici, kazetám SONY, karlovo věži 
AIWA, všechny dobré zahraniční kapely (bylo 
by jich moc), GAMBRINUS 10 °, Honza 
Novák (za trika), MND hl. m. Prahy, ČSD, 
ČSAD, eskalátory a výtahy, pořadatelé KD 



"Barča" , Venca Čech, Aleš Bouček, Slamák 
(SPŠ stavební in Plzeň) , pánové Zdeňek 
Svěrák, Ladislav Smoljak a ostatní z Divadla 
Járy Cimrmana, Žabí Smršť (čau Rudlo), Petr 
Hanzlík & Gung-Ho a v neposlední řadě 
Pavel "eM.Bí." Maňas, Pavel "Qído Megadeth" 
Fiala , Láďa "Shalom" Šuma, moji rodiče a 
další příbuzenstvo a pochopitelně všichni 
čtenáři časopisu Metal Breath! ! ! 
Fuck ofT by Petr Chvojka: armáda (koukejte 
mazat!!!) , chodníky a schodiště (proč 

nejezdíte???), paní Spoustová (SPŠ stavební v 
Plzni), Chuck Schuldiner (ten Havířov ti 
nezapomenu!!!), pan Mareček Ueště 

minimálně 200 dní hladu - co je to??) a 
všichni špatní lidé počínaje Sadámem a konče 
mnou!!! 
Special thanks by Qído: Franta Štorm, 
Valenta (Master's Hammer), Suchar (za 
psychickou podporu, Chirurgia ), Murphy, 
Tom, Máša, Dick, Pařez (Detrom - v hospodě 
se sejdem), Pípa (Kryptor), Alkehol, 
Christopher (Krabathor) , Virus, Styrax, Kabát, 
Insepultus, Necrotos, Morava, Atomic, 
Tortharry, Erebus, J.I.P. (všem kapelám za 
pomoc), Big Boss, Petr "Kremator" Korál, 
Petr Hanzlik (Gung-Ho ), Slina (Haf haf -
sorry Riff Raff) , Pořadatelé from "Barča", 
hostincům "Na kotlářce" , "Na podbabský", 
"Kajetánka", "U bílého lva", "U Hertlů", "Na 
panenské" (vše z Prahy), "U černého barona" 
(Statenice), SPŠZ and "Na rychtě" and 
"Lidový dům", ČSTP Kutná Hora, 
Smíchovský a plzeňské pivovar, A.S.La Vey, 
Black Killer, Embí, father, mother and any 
more ... 
Fuck ofT by Qído: Army, ČSD and ČSAD, 
rasisti and fašisti, Bůh and Satan, politika a 
smrt.. . 

nru1s 
* Proslýchá se zpráva o natočení mini LP 
skupiny TERMINATOR někdy během 

listopadu letošního roku ... * Dne 7.4.92 se na 
pražské Barče uskutečnilo živé natáčení 

videoklipu "Pacifistic Death" naší death 
bomby KRABATHOR. *Na koncertu 10 let 

2 

ARAKAINU se pořídila živá nahrávka 
starších věcí Arakainu, která vyjde během 
června jako první živák "Áčka" ... Bude však 
pouze na kazetách a CD. * Dne 11.května 92 
se uskuteční v KD Vlatavská v Praze konečně 
koncert "Černá Vrána 1991" za účasti 
DEBUSTROLU, KABÁTU a KRYPTO RU. 
Na tomhle koncertě by se měl už poprvé 
prodávat maxi singl DEBUSTROLU pod 
názvem "Protest Live", který se natáčel , jak už 
jsme psali, na koncertě v Čáslavi. Odtud 
přichází malá zprávička. Koncert se uskutečnil 
v prostorách zdejšího divadla a tudíž si 
dokážete vybavit orchestřiště, které bylo před 
koncertem zakryto prkny. Jaké však bylo 
překvapení fanoušků, když se propadlo asi 20 
lidí právě sem ... No, na štěstí se nikomu nic 
nestalo ... * Z DEBUSTROLu přichází ještě 
jedna šťastní zpráva a to ta, že v červnu 
nastupuje Debustrol do Pařízkova studia s 
Dadem na natáčení druhého LP. Oproti 
prvnímu LP by se prý mělo točit v délce 21 
dní!!! * Co je pravdy na tom nevíme, ale 
proslýchá se také natáčení živáku KABÁTu ... 
* V dubnovém čísle Rock Hardu se objevila 
recenze LP "Time 4 crime" od pražského 
Kryptoru. Kritika je kladná a deska byla 
pochválena jak po hudební, tak i po textové 
stránce (Rock Hard měl k dispozici pouze 
českou verzi ... ). Kryptor dostal 8,5 bodu z 
deseti. Pro porovnam: Autopsy 6, 
Benediction - 6, Dismember - 8, Gary Moore 
- 6,5 bodu. Vše vyšlo v jednom a tom samém 
čísle jako Kryptor. Co vy na to, nezdá se vám 
těch bodů moc? Kryptoři jsou dobrý, ale 
myslím si, že na 8,5 bodu to není... * V čísle 
18 jsme zveřejnili recenzi na soukromé demo 
člena skupiny Master's Hammer Míry Valenty 
s názvem "Queen Alexandres". Zapomělijsme 
vám napsat kontaktní adresu, kde demo 
sehnat - takže tady je: Miroslav Valenta, Pod 
Hájem 321, Beroun 7, 267 01. * Grindcorová 
kapela MentaUy Parasites vydala nové demo 
pod názvem "Vefa otázok, málo odpovedí" -
cca 35 minut, 14 skladeb. Nahrávku získáte za 
10,- Kčs (obal, texty, pošta) na adrese: 
Mentally Parasites, Ladislav Polák, 
Bielocerkevská 1, Košice, 040 01. * Skupina 
Notorica z Piešťan vydala své v pořadí již třetí 
demo ve stylu thrash-death. Demo můžete 
získat spolu s obalem a texty za 55,- Kčs 



(nebo za 25,- Kčs na vaši kazetu) na adrese: 
Vlado Pagáč, ČSA 27 /100, Piešťany, 921 01. 
* Death metalový objev Dark má už za sebou 
natáčení debutní desky, která se natáčela od 
18.4. do 24.4.92 ve studiu "Propast". Kdo se 
chce o Darku dozvědět více - máme tady 
nejnovější adresu: FC DARK, Dan Boháč, 
Lipovec 270, 679 15. Po našem prvním 
zveřejnění článku o Darku v 16-tém čísle nám 
napsal kytarista téhle kapely Petr "Sadness" 
Šudák, ze kterého vybíráme zajímavý citát: 
"Jako kytarista chci dosáhnout ve skupině 
Dark originálních riffů pro nový originální styl 
Thrash and death a co nejpřesnější techniky 
hraní thrash and death ... " Sadness. Moc se 
omlouváme - už nemáme žádná čísla 16 ... * 
Anteros, o kterém jsme psali před několika 
č ísly stále pracuje na novém programu. 
Proběhly zde znovu personální změny - zůstal 

bicák Petr Fiala a basák Miloš Wirland. Jinak 
s nimi pracují noví kluci . V létě se chystá 
kapela na několik kšeftů - např. České 
Velenice, Starý Kolín - měli by vyjet společně 
s Markýz John ... * Ještě během května se 
chystá natáčení ve studiu "Propast" debutních 
desek pro firmu Monitor kapel Tortura 
( death metal) a D .A.I. (black metal). * Na 
projektu Rockmapa se vedle Vzteklého 
Dědka , skupiny Nero, Doga bude taky podílet 
i Crux, Boron a Samael, které natáčí své 
nahrávky začátkem května v "Propasti". * 
Další bomba z "The abyss" přichází a to je, že 
27. června nastupují Arakain na nahrávání 
v pořadí již 4 desky (3 je živák) do studia a 
zdrží se zde až do 10. června. * Nová alba 
hlásí: OBITUARY "The end complete", 
IRON MAIDEN "Fear of the dark", DEF 
LEPPARD "Adrenalize", PANTERA... * 
Proslýchají se zprávy o znovunavrácení 
Ronnie James Dia k legendě Black Sabbath ... 
* Nová adresa Faty Morgany: FC FATA 
MORGANA, Petr Kubáň, Seč 29, Blovice, 
336 01. * Máme tady zprávu od nové kapely 
z Humenného. FC SARGON, Regionálné 
kulturné stredisko, Sokolovská 11, Humenné, 
066 01. * 
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Dnes vám přinášíme další pokračování 

dlouhého rozhovoru s basákem Luďkem 
Adámkem a bicákem Štěpánem Smetáčkem -
oba nyní členové legendárního Vitacitu ... Tak 
a jedeme dál. .. 

MB:"Tímto jsi nám odpověděl vlastně i na tu 
druhou otázku. My jsme se chtěli zeptat na 
celou historii Vitacitu od června 1991 až po 
současnost..." 

Luděk:"Zahráli jsme poslední kšeft 14 . května 

loňského roku, s tím, že jsme se domluvili, že 
si dáme tři neděle pauzu, protože Dodo 
odjížděl do studia točit s Wanastovejma 
Vjecma, dělat jim produkci a potom měl jet 
do tý Ameriky a po těch třech týdnech jsme 
se chtěli sejít a udělat zkoušku se všemi 
čtyřmi kytaristy a vybrat si jednoho. To se 
mělo odehrávat během června, jenomže se mi 
Doda nepodařilo sehnat, takže se vše oddálilo 
někdy na půlku července, no a když jsem ho 
konečně dotlačil do zkušebny, aby jsme si 
mohli vzít aparát, protože jsme zkoušeli u něj 
v baráku, tak to vypadalo tak, jako že jsme 
čekali celou dobu na to, až odjede do 
Ameriky. Vypadalo to jako kdybysme mu 
chtěli vybílit barák. Tak jsme tam tedy přijeli 
pro věci a odvezli je do nové zkušebny. Chtěli 
jsme začít zkoušet ty nový kytaristy, jenže 
jsme nemohli sehnat Poláka (bicí) a když jsme 
ho po šesti týdnech shánění dostali do 
zkušebny, vyzkoušeli jsme jednoho kytaristu, 
a když přišel druhý, tak jsme zahráli špatně 
půlku písničky, on zahodil paličky a odešel s 
tím, že má jinou práci, že má za sebou tři 

čtyřiadvacítky coby černý šerif. Tak jsem se ho 
zeptal, zda četl už zákoník práce, no a on se 
zbalil a odešel. Asi tři čtvrtě roku 
neprojevoval vůbec žádný zájem. Potom jsem 
potkal tady Štěpána a domluvili jsme se, že to 
spolu zkusíme. Koncem července jsme se daLi 
dohromady a dohodli se, že bude lepší hrát se 
Štěpánem a potom jsme si vybrali ještě Petra 
Kocoura a zkoušeli jsme takhle ve čtyřech 
(Luděk, Štěpán, Petr a Kuře - pozn.red.). 
Měli jsme připraveno asi tak pět nebo šest 



nových skladeb, ale neměli jsme zpěváka . To 
bylo někdy koncem srpna, co Kocour přivedl 
Fanyho Stehlíka a tak jsme ho vyzkoušeli. Ze 
začátku jsme na to koukali nějak divně, ale 
vzali jsme ho. Kluci chtěli vědět, co vlastně 
budeme hrát. Tak jsem říkal , přineste 

písničku , jestli bude dobrá, tak ji hrát budeme, 
jestli ne tak ne. Tak takovýmto způsobem 
jsme se do toho dali a vznikl z toho takový 
p ísničkotvorný proces, kdy z každého něco 
vypadne a z toho se pak udělá solidní píseň . 

To, co teď hrajeme je asi kromě dvou věcí to, 
co z nás vypadlo." 
MB:"Jak se tedy stalo, že vám firma Monitor 
nabídla vydání vašeho nového LP?" 
Luděk : "To bylo takhle. Já dělám pro Monitor 
produkci a když Petr Janda sháněl kapelu na 
Rockmapu, tak jsem mu řekl , aby vzal kluky 
jako Guns, že se mi to líbí a že je to dobrá 
muzika . Jenomže jsme to natáčeli v podstatě 
jako nový Vitacit, ale bez Kuřete. Vzniklo 
z toho tím pádem Guns a hosté. Tak jsme to 
nahráli na desku, potom jsme natočeli klip 
v kriminále na Pankráci. Potom jsem mluvil 
s Kočandrlem a on se ptal, co dělá Vitacit, 
protože se mu to dříve líbilo. Tak jsem mu to 
tedy pustil , jemu se to zamlouvalo a tak jsme 
se domluvili na LP. Také jsme jednali s Tomi.i 
rec„ ty mají sídlo tady za rohem, ale nakonec 
jsme se rozhodli pro Monitor. Aby jsme se 
znovu dostali do povědomí lidí, tak jsme 
natočili v prosinci ve studiu tři věci a s nima 
jsme potom chodili po rádiích a dělali jsme 
rozhovory pro časopisy." 
Štěpán : "Ožírali jsme se po rádiích." 
Luděk : "A tak jsme se tedy domluvili s Kočan

drlem a šli jsme s klukama natáčet tu desku . 
Natáčení trvalo asi deset dní, točili jsme jí 
v Propasti. Takovýmto způsobem jsme se tedy 
dostali k desce. Nikam jsme se nevnucovali. 
Tím myslím pochopitelně gramofirmy. U Mo
nitoru jsme dostali lepší finanční podmínky 
než u Tommu a navíc je výhodou dobrá pro
pagace právě Monitoru ." 
M.B.:"Když už jsme u těch firem. Tu prvn í 
smlouvu jste měli u Multisonicu. Na kolik LP 
jste jí měli a kolik se toho prvního výtvoru 
prodalo?" 
Luděk:"Měli jsme s nima smlouvu na jednu 
desku a potom tam vyšla ta Dodova. Té naší 
desky se prodalo, co já jsem slyšel, asi 50 
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nebo 60 tisíc, ale nevím, protože peníze, které 
jsme dostali, tomu neodpovídaly." 
M.B.:"Máte tedy natočenou další desku. Kdy 
vyjde, jak se bude jmenovat a co na ní bude 
za věci?" 
Luděk:"Deska vyjde v půlce května (zase nic!
pozn. red.), bude na ní 11 písniček, na CD a 
kazetě pak budou ještě dva bonusy. Zatím 
jsme se ještě pevně nedomluvili, jak se bude 
jmenovat, ale mohlo by to být "Máte se mít". 
Měli by tam být samý nový věci . " 

Štěpán:"Původní název měl být "Onanie a 
orgasmus". 
M.B.:"Takže si tedy skončil se starým 
Vitacitem?" 
Luděk:"Na koncertech by se měly objevit čtyři 
starý věci, ale netvrdím, že se objeví všechny 
čtyři. Například "Stín času". Tu jsme dělali 
ještě s Křížkem a myslím si, že by se sem 
mohla hodit. S té první desky bychom měli 
hrát ještě věci jako "Sybila", "Beznaděje" a 
"Zvony". Tyto tři by se měly objevit zcela 
určitě . V repertoáru máme tedy 18 věcí : 13 
nových, 4 starý a tu jednu co jsme natáčeli s 
Guns na Rockmapu. Na koncerty ješt ě 

plánujeme nějaké převzaté věci v angličtině. 
Nebude to asi přímo v originále, ale trochu 
bychom si to upravili . Tak jsme tedy 
uvažovali, co tam asi tak dáme. Tematicky by 
sem asi sedl rock"n"roll od Led Zeppelin nebo 
něco od M6tley Crúe a podobně. " 

Opět se nám celý rozhovor nevešel do tohoto 
čísla , a proto vám zbytek rozhovoru 
přineseme v dalším čísle„. -red-

A pro vás zase něco extra. 

M.B.:"Takže něco ze začátků „. " 
N:"Kapela jako taková vzniila roku 1988, ale 
bylo tam hodně výměn , takže vlastně až 



polovině roku 1991. V současné době hrajeme 
v téhle sestavě : Pavel "Salvator" Landyš - basa, 
Standa "Steve" Novák - bicí, Ladislav Franců 
- zpěvořev a Michal Novotný - kytara ... " 
M.B.:"Co hrajete za styl?" 
N:"To je těžké popsat. My tomu říkáme chaos 
metal.. ." 
M.B.:"Slyšel jsem, že vás přirovnávají k 
začátkům Root. Je to možné?" 
N: "Přirovnat by to šlo ... " 
M.B. :"A co demografie?" 
N:"Máme zatím jedno demo s názvem "Na 
českém pohřbu I." z roku 1991. Polovina je ze 
studia a polovina z koncertu ." 
M.B.: "Chystáte se točit desku?" 
N:"Desku točit budeme, ale vyjde jenom na 
kazetách a na CD. Producentem bude Pavel 
Kohout a bude ve vlastním nákladu. Další 
deska se bude točit asi někdy koncem roku a 
bude to již nahrávané v našem vlastním 
studiu . Tedy doufám ... " 
M.B.:"To už bude normální deska, tak, jak má 
být?" 
N:"Jo. Měla by být. Ale jinak · takovou 
perličku . Šli jsme kolem jednoho kšeftu s 
deskami a nenapadlo nás nic jiného než se jít 
zeptat, jestli nemají desku Charonu. Řekli , 
aby jsme chvíli počkali , chvíli něco hledali a 
když se vrátili, tak nám řekli, že se máme 
zeptat asi za týden, že ji mají objednanou. Tak 
se tam v nejbližší době chystáme ... " 
M.B.: "Kdo u vás dělá hudbu a kdo texty?" 
L:"Texty dělám já a hudbu všichni." 
M.B.:"O čem vaše texty pojednávají?" 
L:"O všem. Od toho jak zničit zlo, přes 

popravčí písně až po hororové prvky." 
M.B.:"Slyšel jsem, že máte nějakou zajímavou 
scénu. Co je na tom pravdy?" 
N:"No to pravda je. My to bereme tak trochu 
jako divadlo. Na pódiu jsou rakve a podobný 
věci. Dalo by se to popsat jako opereta. 
Snažíme se vždycky navodit atmosféru na 
další písně." 
M.B.:"Takže něco jako Alice Cooper?" 
N:"V podstatě jo, akorát my to show děláme 
všichni, hraje celá kapela." 
M.B.:"Co vaše vzory?" 
L:"Alice Cooper." 
N:"Tady jde právě o to, že my dělá me úplně 
jinou muziku než co posloucháme. My 
posloucháme v podstatě všechno: Alice 
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Cooper, Iron Maiden apod. Neříkám , že si 
neposlechnu třeba Root, ale nežeru to tak ... " 
M.B.:"Jestli se mohu zeptat - kde na to 
všechno berete peníze?" 
N:"Máme svýho sponzora a to velkoobchodní 
agenturu PRM." 
M.B.:"Tak ještě adresu FC?" 
N:"Zprostředkovací hudební činnost Agentura 
A TTACK, Michal Novotný, U lip 258, 
Turnov, tel. :23058. Lidi tady mohou sehnat 
fanzin a demo ... " 
M.B.:"Díky za rozhovor. .. " 

Rozhovor připravil -Qído-. 

Jméno Insomnia se poprvé objevilo v roce 
1989, kdy se Olaf Becher (vocals, bass) s pár 
přáteli rozhodl dělat do muziky. V tomto 
"prasložení'' nemohla kapela opustit zkušebnu 
a tak bylo kolem Insomnie dlouho ticho. 
Nakonec přišel rozpad. Stále ještě neztrácejíc 
naděje se náhodou Olaf seznámil s kytaristou 
Oliverem Popperlem. Dali se dohromady a 
začali psát první písně . Směr, kterým od 
počátku kráčeli byl jistý - tolik polouvaný 
death/thrash metal bez servítků. Trvalo přeci 
jenom nějakou dobu než nalezli kvalitního 
bubeníka, který k nim pasoval tak jako člověk, 
tak po stránce hudbeních kvalit. Až končně v 
březnu 1991 na jedné session potkali 
současného bicáka Andrého Krentze. Ten měl 
asi největší a rozhodující vliv na současný styl, 
a proto mu byl hotový materiál dán k 
přepracování. Poté, co bylo dost písní, přišla 
i první vystoupení... Nečekaně velký úspěch u 
diváků podpořil kapelu tak, že se rozhodla 
vložit více elánu do vystupování a v listopadu 
1991 během 10 dní natočila v osmistopém 
studiu první demo pod názvem "A horrible 
daydream" (recenze na jiném místě) . Těchto 

7 natočených písní naskýtá pohled, jakou linií 
se kapela řítí: originální death/thrash s 
vlastním rukopisem. Díky tomuto demu 
dostala kapela větší příležitosti . Insomnia 
hrála tedy jako předkapela Unleashed a 



Disharmonie Orchestra před cca 550 diváky a 
poprvé zažila perfektní reakce fanoušků. První 
vydání dema (série) 150 kusů bylo během 3 
týdnů vyprodáno a to bez jakýkoliv reklam a 
zpráv ve fanzinech a časopisech, takže jenom 
díky živým vystoupením. Člověk tedy doufá v 
úspěch kritik v tisku a v rozhlase. V této době 
pracují Olaf "Olle" Becher, André a Oli na 
nových písních, které budou moci diváci brzy 
slyšet live a na novém demu. Budete-li mít 
příležitost Insomnii vidět a slyšet live, 
doufáme, že vás nezklameme. Děkujeme všem 
co nám pomohli, pomoci chtějí a pomohou ... 
Nakonec ještě uvádíme plnou adresu jejich 
managementu, kde můžete demo sehnat a 
případně se o Insomnii dozvědět i více. 

podle materiálů skupiny 
Insomnie přeložil do češtiny -vš- ._.r.•.:· "~ 

""'-"' ._d" ~~ .'). 
Al:_~JiJ<A ÁJÝ~ ~,~~,-~ 

~\.~~ "o 
~t."',o ........ , . .,.,,,...,,, ,.,, ...,. . .,._ ~ 

Podle názvu ukrutně dravého brouka vznikla 
koncem roku 1987 pražská skupina Abax. Až 
do léta 1991 se věnovala převážně speed 
metalu . I přes neustálé personální změny ( 11 
muzikantů) se za tuto dobu podařilo natočit 3 
demaa jednu píseň na sampler Death metal 
session. Abax hrál po celé republice, byl 
vysílán ve Větrníku, Hard and heavy, 
Gung-Ho, Golem a psáno o něm v několika 
oficiálních časopisech . Na podzim roku 1991 
dochází k přitvrzení soundu. Bohužel sólový 
kytarista Mirek Major dává přednost 

penězům před hudbou a odchází za prací do 
SRN. Potom odchází výrazná postava a 
dlouholetý člen zpěvák Petr Varhaník, který 
se nevyrovnal s novým hudebním stylem 
kapely a chce se dále věnovat speedu, zatím je 
však bez angažmá. Zbylá trojka však nelení a 
pracuje na novém demu v novém stylu, které 
se nahrává v únoru 1992 na Kladně. Podle 
osmi skladeb, které jsou na snímku a které 
tvoří základ současného repertoáru, je slyšet, 
že do stávajícího metalového soundu již 
zasahuje ,moha jiných hudebních stylů (funky, 
punk, hardcore ... ) a texty jsou převážně 

humorně laděny. Nynější sestavu tedy tvoří 
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zakládající člen Abaxu - kytarista David 
Votruba, basový buldozer Petr Víšek a do 
škopků bije nejmladší člen kapely Láďa 
Korenda. Převážně zpívají Petr s Davidem a 
v budoucnu hodlá Abax přibrat do party 
nového zpěváka, aby se mohla muzika 
neomezeně dále propracovávat. Poslední 
demo "Nová tvář" bude dáno do oběhu až 
tehdy, když se kapela nedohodne s žádnou 
gramofonovou společností na natočení LP. 
Ještě kontakt na Abax: FC ABAX, 
Heřmanova 35, Praha 7, 170 00. -Qído
demografie: Zkrocení slunce 1989 

Divadlo vášně 1990 
Noční přízrak 1991 
Nová tvář 1992 

LP sampler D.M.S "Overkill" 1990 

Ft i t T t tf 1 f'\ \ 

Kapela šlape na plno až po příchodu basáka 
- tj. od ledna 1990. Diadem hraje ve složení: 
Randy Mania - zpěv, bicí, Tom Stallion - basa , 
Johny K. - kytara, zpěv. Raritou skupiny je 
zvukař Jombo Litotriptor, který se na třetím 
demu podílí hráčsky, pěvecky i textově . A nyní 
vyjádření Diademu k zatím poslednímu dílu 
"Črevný chaos". Je to experimentální výtvor, 
který nelze brát celkem vážně. Takto dopadne 
každý, kdo se bude učit na gymnáziu v Senici. 
V první skladbě se pokoušíme ještě 

protestovat, ale potom jsme zjistili, že to 
nemá cenu. "Rybie filé so smotonovou 
omáčkou" je prosba ke kuchařkám, aby nám 
už dali i něco jiného, než vodu a rohlíky. 
"Megamix" je soubor skladeb, které jsme se 
museli naučit na gymplu. Tuto skladbu 
chceme předat škole jako učební pomůcku při 
vyučování jazyků . Song "Črevní príživníci" - už 
z názvu je vidět, že kuchařky naší prosbě 
nevyhověli . Asi nejavantgardnější se bude zdát 
skladba "Slepé črevo". Tuto skladbu jsme 
složili po první návštěvě sanatoria v Pezinku, 



kde léčí i FC. Je z něho cítit úplná duševní 
vyrovnanost. "My sme malé medvídky" - to 
jsme věnovali všem malým dětem. Hostovali 
nám tu takové hvězdy jako MC Ferko, Bobo 
and bratr Fet. "Miss Československa" -
nejhodnotněj š í skladba. Už i tak dost 
narušený stav gymnazistů nadobro dorazila 
so ut ěž o nejkrásnější ženu. Skladbu jsme jinak 
složili po druhém léčení. AJe abyste si 
nemysleli , že je to všechno samý humus. 
Muziku jsme dělali seriózně, jako vždy a je tu 
opravdu dostatek hudebních nápadů. Už si to 
jen stačí objednat na adrese našeho FC: FC 
DIADEM , Martin Roman, Moyzesova 50, 
Pezinok, 902 O 1. -Qído
rTTTTTTTTTIIIIIIi 

Poznámka Qída: Pod článkem jsem sice 
podepsaný, ale nemám s ním nic společného, 
až na to, že jsem se s kapelou zkontaktoval a 
článek přeložil do češtiny. Myslím si, že psát 
o tom, zda je na demu dostatek hudebních 
nápadů či ne, by měl psát někdo jiný, než 
kapela sama. Nevím, jak lze posuzovat výtvor, 
který jsem sám stvořil. To dopadne pro mě 
vždycky dobře. Ani já nemohu říci, jestli píšu 
dobře nebo špatně. To musí posoudit někdo 
jiný. Již jsme to v našem časopise jednou 
psali, ale já to zopakuji: "Kapely neplýtvejte 
zbytečně sebechválou - smrdí!!!". 

Jednoho krásného říjnového dne roku 1987 
se v jednom západočeském městě, které se 
dodnes pyšní Černou věží a skupinou 
ASMODEUS, sešli dva kluci a založili si svůj 
band s názvem MASSACR. Doufám, že jste 
všichni poznali , že se jedná o město Klatovy. 
Jelikož ve dvou se toho mnoho nezahraje, tak 
se objevili dal ší dva a tak se vytvořila jejich 
první sestava: zpěvák a kytarista Miloš Bešta , 
basák Tomáš Kocian , druhý kytarista Karel 
Kuneš a bubeník Míra Prášil. Právě v tu dobu 
se začíná odvíjet hitorie této kapely. 
MASSACR mění svůj název na RESSCATOR 
a po té na A TT ACK. To už ale ve skupině 
zpívá Petr "Kremator" Korál , který se podílí 
zároveň i na textech, které skládá dodnes. 
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Karla Kuneše střídá na postu kytaristy Ríša 
Aška a banda odjíždí na festival do Dlouhého 
Újezda u Tachova. Tam sklízejí velký úspěch 
a dostávají se do podvědomí jak diváků , tak i 
tzv."normalizátorů" , a proto se z A TI AC Ku 
stává chtě nechtě ASMODEUS. Skupina 
začíná stále častěji koncertovat a to i se 
známějšími soubory (ROOT, BRIAN. 
KRYPTO R„ .. ) a jelikož se objevují stále větší 
rezervy na postu bubeníka, je Míra Prášil 
vystřídán Danem "Jezídem" Viláškem z 
pražských DF, který je pro kapelu velkým 
přínosem. ASMODEUS nahrává svoje první 
demo "[nvasion Of Conscience" v pražském 
SRS studiu a začíná pracovat na novém 
programu "Town Of FaUen Statues". To už se 
píše rok 1990 a "ASMÁČ" vystupuje v 
Litvínově na Metal Massacre, po kterém 
odchází Ríša. Nastává období váhání, koncerty 
se odkládají na neurčito . Nikomu se nechce 
hrát v triu . Skupina odjíždí k Pavlu "Kuřeti" 
Hejčovi (Vitacit), u kterého nahrává svoje 
druhé demo "Heroes". Na tomto dílku se 
podílí coby sóláci Kuře s Tondou Rauerem 
(BRIAN). Tenhle "výrobek" se dostává i mezi 
lidi, do GUNG-HO a též do MONITORu, 
kterému se zatím nezamlouvá. Po čtyřech 

měsících se ASMODEUS vrhá opět do studia 
a natáčí třetí demo "Town Of Fallen Statues", 
kde si si zase zahrál Tonda s Kuřetem. Stále 
ve třech se skupina vrhá na dal ší program. 
Dostává sliby od Zerasu na NECROMETAL 
II, ale to odmítá, protože z MONITORu 
přichází šťastná zpráva. LP bude. Je 
podepsána smlouva a zamluveno studio 
Propast Petra Jandy a dohodnut i přibližný 
termín. V tu dobu se na kapelu začíná 

usmívat štěstí, protože je též nominována na 
Ultra metal II a nachází vytouženého druhého 
kytaristu . Není jím nikdo jiný než hlava 
rozpadnuvšího se FERATu Ota G. Husák. 
Určitě by šlo se rozepsat velice podrobně, ale 
podle mého názoru je právě tohle to 
nejpodstatnější . -pch-
demograťie: lnvasion Of Conscience (leden 
1990) 

H eroes (prosinec 1990) 
Town Of Fa Uen Statues (duben 

1991) 
kompilace: Eastern Front (leden 1990) 
živák: Live KD Družba (únor 1991) 



video: Metal Massacre In Litvínov (září 1990) 
LP:? 

Kapela vznikla v březnu 1991 zcela náhodou . 
Členy tohoto souboru jsou: Bronislav Jaroš -
basa , zpěv, Rostislav Troják - bicí a Daniel 
Kanálik - kytara, zpěv. Na začátku s nimi hrál 
ještě Pavel Kovář, který zpíval a v březnu 
1991 hrál i na bicí, protože R.Troják byl na 
vojně. Teď proč D.M. vznikl náhodou? 
Začátkem března za nimi přišel kytarista 
thrash skupiny Nostromo, jestli nemají zájem 
hrát na koncertě s více thrash kapelami. 
Bubeník byl ale na vojně (s jeho příchodem 
chtěli dělat opět thrash) . Řekli si, že by měli 
udělat nějaký bombový nášup jen tak ze 
srandy. Měli ale málo času - necelý měsíc, bez 
zkušebny, bez repertoáru, prostě šance nulová. 
Ale nějak se povedlo sehnat narychlo místnost 
(stará škola, kdysi ústav pro nemocné morem, 
tyfem a cholerou) a náhradního bubeníka 
Martina Dubčáka z hardcore souboru ASH. 
Ovšem bubeník asi v polovině měsíce 
nastoupil do nemocnice (nečekaně na tři 

týdny) a tak Pavel Kovář (t.č. zpěv) musel 
zaskočit za bicí. Za necelé dva týdny stihli 
udělat pět věcí. V té době začal zpívat 
kytarista a basista , takže kapela zůstala ve 
třech. Na samotném koncertě byl nečekaný 
úspěch. Ten kluky asi nejvíce vyburcoval , a tak 
zůstali věrni grindcoru . Je to muzika pestrá , 
přesná, dá se hrát dost náročně. Mnoho lidí 
tvrdí. že dost kopírují anglický Carcass. 
Pravda je, že taky mají dva zpěvy a z jejich 
muziky opravdu něco vyzaruJe - něco 

podobného jako z muziky Carcass. Taky je to 
jejich největší vzor. Dobytčí mor má již své 
první demo a mohou s klidem říci , že mají své 
typické prvky a že se ubírají jinými tepnami 
grincoru . O podrobnější informace si můžete 
napsat na adresu jejich FC: FC Dobytčí Mor, 
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Dunghill, Daniel Kanálik, Anenská 690, 
Frýdek-Místek, 738 O I. -Qído-

„_....„.~.~~ .......... ~ 

Po 3 letech se splnila thrash skupině 

Gladiátor z Nitry jejich touha. Nahráli svoje 
debutní album s názvem "Designation" a 
vydají u firmy Zeras. Komentář ke všemu, co 
se týká této desky nám napsal člen kapely 
Juro Babulic (bicí) .. . 
Juro: "LP "Designation" jsme nahrávali ve 
studiu "C" v Ostravě. Točili jsme na dvě etapy. 
První etapa trvala od 6. 11. do 11.11.1991 a 
druhá od 24. 1 do 2.2. 1992. U první části 

nahrávání byl naším zvukařem Pavel Kohout 
(ex Torr) , ale na tyto dny nemáme dobré 
vzpomínky. Ve studiu vládla špatná atmosféra 
a to kvůli Pavlovi. Místo toho, aby se snažil 
vylepšit naše skladby, dělal si své a to i v 
našem nahrávacím čase. Za tuto dobu jsme 
nahráli bicí a basu. Naštěstí kvalita této 
nahrávky neutrpěla na úkor atmosféry, která 
zde panovala . V druhém termínu jsme dostali 
zvukaře Pavla Zynu, se kterým se nám 
pracovalo velmi dobře. Nahráli jsme kytary a 
zpěv za S dní a další 3 dny jsme mixovali ... 
Byly to sice fofry, ale s konečným výsledkem 
jsme spokojeni. Je to deska plná thrashe, 
agresivity a techniky. Zvuk je výborný. Nahráli 
jsme ji s basou Fender, bass combo Fender, 
kytara Kramer, Marshall a bicí Tama. LP 
"Designation" obsahuje 9 titulů nazpívaných v 
angličtině. Tady jsou: "Profitable losses", 
"Bastard death", "Mortalglare", "Designation", 
"Sorrow", "Stinking masses", "Morbid 
murdering" a konečně "Bloody property". Na 
CD bude jeden bonus s názvem "Vseless 
child". LP vyjde začátkem května . Samozřejmě 

se budeme snažit jí rozhodit i na zahraniční 
trh. S deskou souvisí i šňůra, na kterou 
pojedeme spolu s blekáčema z ROOTu. 
Začne se v prostředku května na Slovensku . 
Během šňůry proběhne i křest , který bude jak 
v Praze, tak i v Bratislavě . Kmotry budou Petr 
Hanzlík, Jirka Valter a další. .. Moc se těšíme 
a doufám, že se na koncerty přijde podívat 



mnoho fans, mají se na co těšit. K desce 
točíme také klip k písni "Profitable losses". 
Bude odvysílán v květnovém Janaray Hard 
Show a v červnu v Tringlu. Pozdravujeme 
všechny čtenáře Metal Breathu ... ". 
Tolik tedy Juro. Článek je převzat beze změn, 
je pouze přepsán do češtiny. Připravil -Qído-. 

RECENZE o 
Hodnocení našich a zahraničních alb 
provádíme podle stupnice O až 7. 

ATROCITY "Infected" 1991 

Vkládám do kazeťáku kazetu a očekávám 
průměrný death metal. Moc od pravdy 
nemám, ale tohle je přímo bordel metal. 
Hudba prakticky bez melodie, totální 
disharmonie, muzikantsky je dost slabý, i když 
se zde objevuje dost kytarových sól a výkon 
bicáka není zase tak špatný. O "zpěvu" se snad 
ani vyjadřovat nebudu. To není zpěv, ale 
odříkaný řev. Jediný rytmus zde drží asi basa . 
Zajímavostí asi je, že zde najdeme 22 skladeb 
bez jakýkoliv introdukcí. Skoro každá "píseň" 
začíná odklepáním bicáka, což je podle mne 
až moc primitivní. Prakticky všechny skladby 
jsou stejné, takže těžko lze z toho něco vybrat. 
Líbily se mi asi jenom dvě věci a to "Unseen 
death" a "Harted birth". Druhá strana je 
laděná možná trochu do grindcore a to není 
moje silná stránka. Celé album je i přes 
vysoký počet skladeb krátké, protože některé 
kusy jsou dlouhé třeba jen 15 sekund. No, 
radši toho nechám, ale Atrocity nijak 
nenadchli. Takže za málo ... -las-

* * 2 

ENTOMBED "Clandestine" (Earache/Rough 
Trade) 1991 

Opět jsem poznal, co znamená rčení : "Sliby 
jsou chyby". Toto album jsem měl přislíbeno 
už krátce po jeho vydání a tak jsem čekal. 
Jiné nabídky jsem měl už dávno, ale nechtěl 
jsem zklamat "kamaráda", který mi měl toto 
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LP přinést. A tak jsem se dočkal až začátkem 
dubna. Tak se do toho pustíme, co říkáte? 
Celé tohle dílo je zmasakrovaný hřbitov o 
devíti hrobech. Zajímavé je, že tohle 
pohřebiště nemá žádnou slavobránu (úvodní 
intro ), a tak první hrob "Living Death" nás 
usvědčí o tom, kam jste se dostali. Jeden ze 
švédských kostlivců na nás začne řvát takovým 
způsobem, že se vám zatají dech, a když ještě 
zaregistrujete ty další, kteří drží lopaty a 
krumpáče, běhá vám mráz po zádech. Při 
procházce tímto hřbitovem na vás z každého 
hrobu dýchne death-thrash, maximální 
agresivita, surovost, ať už to je "Sinners 
bleed", "Evilyn", "Blessed be" nebo třeba 

"Crawl" je to pořád stejné, ba místy i horší. Až 
na ten poslední. "Through the coUonades" je 
asi místem, kde leží nějaký velký boháč, který 
si dovolil intro, ale z celého hřbitova vás 
surově vykopne outrem. Tohleto pohřebiště 
na mě zanechalo dost silný dojem, protože při 
každé vzpomínce se ještě teď klepu. Kdykoliv 
ale můžu, tak se tam vracím. Doufám, že jste 
tam už také nahlédli. -pch-

******6 

MONSTROSITY "Imperial doom" (Nuclear 
Blast rec.) 1991 

Tak tohle je death jak má být. LP začíná bez 
intra, hned titulní "Imperial doom", ve které 
nás kapela nenechá na pochybách, zda death 
metal hrát umí nebo neumí. Nejlepší jsou asi 
bicí, který drží rytmus opravdu špičkově. 

Zajímavé jsou i některé kytarové pasáže (viz 
"Ceremonial Void" a nebo "Darkness 
Dream"). Je to celé rychlé, tvrdé, se šlapající 
rytmikou. No prostě tradiční death. Nejlepší 
písně se špatně vybírají, protože to je album 
hodně kompaktní, dá se říci, že v závěru až 
nudné. Ne že by byly na konci horší skladby 
než na začátku, spíš bych řekl že naopak. Ke 
konci mě ale už tenb death začínal vadit. 
Nejvíc se mi líbily asi "Definitive Inquisition" 
a závěrečná "Fina! Cremation". -Qído-

* * * * 4 

DESPAIR "Beyond all reason" (Century 
Media rec./SPV) 1992 

Podle mne debut "Decay of humanity" z roku 



1990 byl velmi dobrý na to, aby se Despair 
stal stá licí na thra sh scéně . To plně potvrzuje 
další. v pořadí druhý titul "Beyond all reason" . 
Co přiná š í toto nové album? No rozhodně o 
hodně více než "Decay ... ". Svědčí o tom trochu 
více přitvrzený styl hudby - především tomu 
přidaly kytary, které jsou o mnoho lepší a 
hlavně promakaněj ší než u předchozího LP. 
Současný "modem" u alb všech možných kapel 
je hutný zvuk, který zde samozřejmě najdeme 
ta ké. Dovedl bych tvrdit , že Despair se stal 
technothrash kapelou , protože co skladba to 
n esčetn ě kytarových partů , změn rytmů , sól a 
vůbec celkového image hudby. Prostě co 
skladba , to perla . Je patrné též zrychlení 
so undu , ale občas jsou zde i pomalej ší pasáže, 
které nemají chybu. V malých kouscích jsou 
tady použity i klávesy, které jen podbarvují 
muzik u. Zvlášť patrn é je to nap ř. na začátcích 
některých věcí, ale především je to velmi 
pěkné intro. Po muzikantské stránce je to 
podle mn e bez chyby. Ji stě si všichni 
pamatujete z debutu "ječivý" zpěv Andrease 
He nschela . Jest li s i myslíte, že je to tady taky, 
tak se mýlíte. Svůj styl zpěvu si sice zachoval, 
a le rozhodně j e o mnoho lepší a není hlavn ě 
už "ječ ivý". Rozhodně se však tohle album 
nedá srovnáva t s debutem, i když - musím si 
"rejpnout" - možn á to přijde někdy dost 
monotónní, ale s tím má problémy většina 
kape l. Takže na závěr - Despair rozhodně 
nezklamal , spíše překvapil. .. -la s-

* * * * * * 6 

ASPHYX "Crush the Cenotaph" mini 1992 
(Century Media) 

Nejdříve Mučidlo a pak následuje Drcení 
pomníku. To je jako ze středověku. Nemyslíte 
? Tento dal ší kousek holandských Asphyx je 
opravdu přesným a precizním následovníkem 
alba The Rack. Martin van Drunnen a jeho 
pa rta tímto dobře navázala na předchozí a 
zárove ň naznač ila , jakým směrem se budou 
dále ubírat. Ne nebojte se, neopustí starý 
dobrý death metal , jen nás má toto mini 
připravit na jejich da lší album, které na sebe 
nedá jistě dlouho čekat. Toto mini obsahuje 
tři studiové nahrávky a dva živá ky ( to 
abychom si p řipomě li Mučidlo ). Rozdíl mezi 
ž ivá kem a deskou je p ř i poslechu opravdu 
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nepatrný, což vám dokáží obě skladby 
"Evocation" a "Wasteland of Terror". A co ty 
studiovky? Jak jinak než kvalitní death. 
"Crush the Cenotaph", "Rite of S ha des" a "The 
Krusher" vás o tom jen přesvědčí. A proto : 
sehnat, nahrát , poslouchat a t ěš it se na další 
LPíčko. -vš-

* * * * * * 6 

Hodnocení dem provádíme podle stupnice O 
až S. 

TORMENTOR (Holandsko) "Tir inna m Beo" 
Praha - Czechoslovakia - March 1992 -
limited edition of 25 copies 
A:"Return to Nemeton" (zkouška 1992) 
B:"Rise in arms" (demo 1990) 

Bouřka , ve kte ré se střídá buráce ní s 
burácením, sem tam šplouchne voda a do 
toho skřehotá snad 20 ža b. To je intro 
("Sounds of Nemeton") té hl e té holadské 
kapely. Tormentor hraje death , na který nemá 
žádná z naš ich skupin . Úderné bicí a šlapající 
kytary dávají dohromady hudbu plnou změn , 
zvratů, nápadů a zajímavých hudebních pasáží. 
Prostě špičkový death se vším, co k němu 
patří. První stranu uzavírá snad nejlepší věc 
"lnvasion". Druhá strana začíná skladbou 
"Coming out of the lce", bez intra , ihned do 
nás kapela pálí svůj death metal. l tady je to 
řízná šlapající hudba , s perfektní rytmikou. 
Obča s nějaké to só lo, střídání rychlých pasáží 
s pomalej šími. Je tu ovšem vidět, že jsou to 
starší věci než na "Return to Nemeton", 
především u "zpěvu", který tu není tak 
dokonalý. Dost mě udivuje, že tato banda 
ještě nemá vlastní LP. Určitě by si to 
zasloužila. Za nejlepší písně považuji "Reborn 
Alive", "Invasion", "Coming out of the lce". 
Pokud máte zájem o demo a další informace, 
napište si na adresu: Tormentor, Postbus 
1019, 1 160 AE RHOON (Z-H ), Netherlands. 
-Qído-

Tormentor "Return to Nemeton" * * * * * 5 
"Rise in Arms" * * * * 4 



INSOMNIA (SRN) "A horrible daydream" 
(Studio ERKA) 1991 

O téhle kapele se dozvíte na Jmem místě 

tohoto čísla. Věnujme se tedy jejich demu "A 
horrible daydream". I když je tahle kapela 
v Německu úplně neznámou a jistě tam patří 
mezi třetí ligu, s našimi death kapelami 
(kromě vyjímek) demo vůbec nemůžeme 
srovnávat, protože co do kvality zvuku i 
výkonu muzikantů je to prostě špica - nebe a 
dudy ... Sice se zdá hudba jednotvárná, ale 
v death metalu to jinak asi nejde. Výborná je 
kytara a basa . Bicí jsou trochu rytmicky slabší, 
ale dohromady to dá velice hutný sound. Je 
tady mnoho hudebních nápadů a mnoho ne
zvyklých, ale dobrých pasáží. Chybí mi tady 
větš í výraznost šlapáků a naopak by mohly být 
potlačeny činely - to je ale věcí zvuku. Zpěv je 
na death metal trochu nadprůměrný, nijak 
výrazný. Že tihle maníci umějí hrát, o tom 
svědč í pomalé "vybrnkávací pasáže" v "Ardent 
life" nebo v instrumentální titulní skladbě 
"A horrible daydream". Jako však nejlepší 
kusy na demu bych označil "Dead man 's cry", 
"Euthanasia" či poslední "Emissary of heU". 
Velmi oceňuji to, že demo je vydáno na 
originálních kazetách, což je u nás zatím jen 
výjimečně. Co se týče obalu - ten je přímo 
strašný a pětiletý kluk by to nakreslil líp, ale 
to je celkem vedlejší.. . Kluci jen tak dál a 
doufám, že to někam dotáhnete výš, ale chce 
to dost makat... -las-

* * * * 4 

DETROM "Yesterday, today and tommorow" 
(Chicken's studio) 1991 

Detrom je podle mého názoru velkým 
příslibem do budoucna. Na tomto demu 
najdete čtrnáct skladeb zahraných ve stylu, 
který se pohybuje někde mezi thrashem a 
carem. Každopádně je to hodně rychlá hudba 
plná dobrých nápadů a srandy, která vyzařuje 
především z textů ("Tvrdý párty", "Thrashovej 
pes", "Salám s cibulí" ... ). Demo je na naše 
poměry hodně slušně nahrané, je dobře 

rozumět textům , dobře rozeznatelné jednotlivé 
nástroje, i když chvílemi v tom mám pěkný 
zmatek. Každopádně je tohle demo schopné 
konkurence a mě nezbývá nic jiného, než vám 
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jej doporučit... -Qído-
* * * * 4 

CHARON "Na českém pohřbu I." 1991 

Když mi kluci tuhletu kazetu dávali, tvrdili , že 
je dobře nahraná, ale blbě zmixovaná a že 
pokud nemám Dolby systém, tak že toho moc 
neuslyším. Nevím do jaké míry mají pravdu, 
ale v tom, že to bude hrozný pravdu měli ... 
Když jsem si to na svém kazeťáku pustil , 
málem to se mnou praštilo. Hůře nahrané 
demo mají už jen naprostí amatéři a 
začátečníci, kteří to zpravidla nahrávají na 
nějakou šunku doma ve sklepě či na půdě 
nebo v garáži . Prostě hrůza a běs . Teď ale již 
k vlastní muzice. Dost dobrá se mi zdá kytara , 
bicí za moc nestojí. Spíš bych řekl, že nestojí 
vůbec za nic. Kdybych měl na kazeťáku 

tlačítko Dolby, tak snad ... Řvaní zpěváka se 
mi tady dvakrát nelíbí, ale alespoň to není 
klasické blití, jako u kvanta dalších kapel. 
Určité zajímavé zabarvení hlasu se mu ovšem 
nedá upřít. Musím taky uznat, že tam jsou 
občas docela slušné nápady a pár zajímavých 
pasáží. Bohužel jsem si zapoměl od kapely 
zjistit názvy skladeb a tak vám nemohu říci, ve 
kterých písních se co nachází a která se mi 
nejvíce líbí a která nejméně (těch je 
samozřejmě víc). Každopádně jsem zvědav, 

jak se bude prodávat jejich LP - až vyjde ... 
-Qído-

* * 2 

INFECTION "Twenty Minutes in mortuary" 
(Studio Jámor) 1991 

Tak tohle je klasický care. Ale ta kvalita!!! 
Vypadá to jako by zvuk kytar vycházel 
odněkud z kanálu. Poměrně docela dost 
slušný jsou bicí. Ale jinak nic moc. Zpěv -
kla sický vyblitý chraplavý hlas - co k němu 
říci. Hudba týhle kapely mi připomíná mlhu. 
Bílo a nic. Všechno jede v jedné rovině, bez 
vybočení, pořád jedno a to samé. Nechci kluky 
úplně shazovat, určité náznaky "něčeho" zde 
jsou. Z mlhy docela dost vyčnívá snad jenom 
skladba "Doctor Mengele", která se mi i 
docela líbí. Zajímavé je i "Outro", které docela 
pobaví. Co říci tedy na závěr? Na začátečníky 
to docela ujde, chce to víc cvičit a za pár let 



tu můžeme mít novou pražskou "Star of 
core .. . " A možná, že to nebude ani tak dlouho 
trvat. Nechci být špatným prorokem, ale mě 
se pár věcí líbí a myslím si, že kdyby se to 
domyslelo a víc propracovalo, mohlo to být 
lepší... -Qído-

* * 2 

MASTER'S HAMMER "Jilemnický okultista" 
(Studio lvories) 1992 

Na této kazetě je výběr aru a intermezz z 
klasické operety "Jilemnický okultista". 
Poslední LP "Ritual" se mi libilo, ale časem 
mne začalo nudit. Myslím si, že tohle je 
daleko lepší výtvor. Tím, že zapojili do hry i 
klávesy, docílili Master's Hammer toho, že 
dostali úplně jiný zvuk. Melodicky a zvukově 
bych to přirovnal zhruba k Paradise Lost. 
Tomuto stylu já osobně říkám "gothic metal". 
Nejsou to žádné velké vypalovačky, spíše 
pomalé a melodické písně, které jsou schopny 
vtáhnout vás do děje stejným způsobem jako 
zajímavá a napínavá kniha. Demo má výborný 
technický zvuk. Takhle dobře nahrané "demo" 
jsem v rukou ještě neměl. I obal dema je na 
profesionální úrovni s fotem kapely a s texty. 
Myslím si, že je škoda , že nejsou přeloženy ty 
pasáže, které nejsou ve vybraných áriích . 
Mám tím na mysli zbylé árie a mluvený text, 
protože normální člověk vůbec neví, jak celý 
příběh dopadne. Demo si lze objednat na 
adrese: "IVORIES", Ve struhách 60, Praha 6, 
160 00. Cena originál kazety je 60,- Kčs. 

-Qído-
* * * * * 5 

EREBUS "Fidel Castrol or death" (Studio 
Isabel) 1992 

Nedávno jsem psal o demu "Mein Filhrer" a 
ono tu už je další. Obě dema se snad vůbec 
nedají srovnávat. Už z toho důvodu, že to 
minulé bylo z garáže, kdežto tohle je ze 
studia . To znamená, že zvuk tohoto dema je 
neporovnatelně lepší než zvuk předchozího 

dema . Stejné to je i u textů. Je jim dobře 
rozumět, je slyšet jednotlivé nástroje. Řízné 
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kytary, dobrá basa i bicí - všechno je O .K. . Je 
to šlapající, dobře zvládnutý thrash. Z celého 
dema bych asi nejvíc vyzdvihl instrumentální 
"Kutysinova střeva" a titulní protiválečnou 
"Fidel Castro! or death". -Qído-

* * * * 4 

ABAX "New face" (Studio Dynamo) 1992 

Tohle demo obsahuje 8 věcí a řeknu vám, že 
je to schopný thrash. Muzika šlape, je to 
dobře zvládnuté. Od dřívějšího Abaxu se tento 
liší hlavně zrychlením a přitvrzením hudby a 
taky si myslím, že kluci jsou nyní lépe sehraní 
a mají tady více nápadů . Ten, kdo slyšel 
Death metal session, ví, že hudba Abaxu byla 
ve stylu Helloween. Tenkrát jsem si říkal, že 
tahle kapela je totálně ztracená. Oni sami 
mne však vyvedli z omylu a to tímto demem. 
Možná by bylo ještě lepší, kdyby přibrali 
druhou kytaru. To, co bych chtěl vyzdvihnout 
je to, že Abax v této -podobě nemá sólového 
zpěváka . Ve zpěvu se střídají všichni a věřte 
mi, že o zní o hodně lépe, než kdyby tam byl 
pouze jeden sólista . Nejvíce se mi líbí 
"Dojivost stoupá", "Pád jeřábu" a "Johny 
Walker". -Qído-

* * * * 4 

LIVE 
CHIRURGIA/CHARON/TORMENTOR/R 
OOT 18.3.1992 Praha "Barča" 

Jako první nastoupila pražská Chirurgia a 
podala hned v úvodu vysoce kvalitní výkon . S 
příchodem basáka Víťi Benka se jejich hra 
stala zajímavější a lze nc1, že i 
propracovanější. Víťa (ex Drakar) svůj nástroj 
ovládá opravdu dobře. O statní členové kapely 
však nezůstávají pozadu. Skvěle se rozjeli a na 
pódiu předváděli opravdovou show. Klukům 
prorokuji optimistickou budoucnost. Úplně 
opačně na mě zapůsobila kapela Charon. Dala 
by se přirovnat k Root v dřívěj ších dobách. 
Krev, mrtvoly a zase jen mrtvoly. Hudba 
dobrá k pivu, ale ne na koncert. A teď se na 
pódium dostavila holandská death kapela 



Tormentor, která zahrála snad bez jediné 
chybičky. Takové nasazení se u muzikantů 
(myslím ty naše) moc často nevidí. Co k tomu 
říci více? Byla to špička , kterou nelze 
srovnávat s žádnou naší kapelou z tohoto 
stylu . Na závěr, po malé přestávce, přišli na 
řadu Root. Zahájili instrumentálkou a musím 
uznat, že i tihle maníci umí hrát. S příchodem 
Big Bosse mne však nálada opustila. Ne že 
bych ho nenáviděl , či že by neuměl řvát, to ne, 
ale tenhle styl muziky mi prostě nesedí. I když 
nevím, co bych jim vytknu!, nemohu to 
poslouchat. Proto jsem ani nečekal na závěr a 
šel jsem domů . Zatím jsem jenom chválil, tak 
teď trochu kritiky. Za prvé nevím, který 
inteligent dal na poslední místo Root. Na 
závěr se většinou dává to nejlepší a to v tomto 
p ř íp a dě nebyl Root, ale Tormentor. Byla by to 
minimálně slušnost. Za druhé. Nevím, co to 
sedělo za člověka u mixážního pultu, ale moc 
to n euměl. Zvuk byl ze začátku strašný a až 
při Tormentoru se to trochu zlepšilo, i když 
ne docela . Dle mého názoru se chyba nedá 
hledat v kapelách . Možná, že se ale mýlím ... 
Kdyby nebylo fotbalu , tak by sem určitě přišlo 
víc lidí. Mám dojem, že na takovou akci je 
něco přes 400 lidí dost málo. Pozdě bycha 
honit a věřte, že kdo se nedostavil , o mnoho 
při šel. -Qído-

KRYPTOR 31.3.1992 Praha "Barča" 

Jelikož jsem slavil toho dne narozeniny, byl 
jsem v "dobré náladě" už když jsem šel na 
Barču. Kryptoři nastoupili a v pohodě 

odehráli celý svůj program. Byly to písně z LP 
"Time 4 crime", pár věcí ze "Septica1 
Anaesthesia" a taky nějaké novinky. Zvukově 
to úplně dokonalé nebylo. Podle mého názoru 
byly kytary moc utopené a basa a bící zase 
příli š vytažené. Jelikož mi nebylo moc dobře 
po již zmíněném oslavování a strávil jsem 
hodně času mimo hlavní sál , tak jsem koncert 
příli š nevnímal. Čeho jsem si ale všiml bylo to, 
že tu bylo relativně málo lidí. Podle mého 
odhadu tak 250 platících. Nic zvláštního to 
nebylo a nebýt několika jedinců z hnutí 
skinheads, tak by se to obešlo snad i bez 
výtržností. Skíni jsou jaký jsou a já to těžko 
změním„ . 
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Takže zase někdy příště ahoj na Barče. -Qído-

VITACIT 1.4.1992 Praha "Barča" 

Když jsem nevyrazil na Kryptor, musel jsem 
sám (kluci koncert bojkotovali) alespoň 
vyrazit následující den na Vitacit. Moje jediné 

· štěstí bylo, že jsme dělali několik dní předtím 
rozhovor s Luďkem Adámkem, který nám 
pustil natočenou novou desku Vitacitu. Věděl 
jsem tedy, co mohu od nového Vitacitu 
očekávat a docela jsem se těšil na jejich živé 
vystoupení. Jaké byly moje pocity vím docela 
přesně, ale nevím, jak to vzalo dalších asi 300 
lidí, v jejichž hlavách se honily myšlenky 
špatného aprílového fóru. Totiž atmosféra asi 
taková, že několik jedinců pod pódiem se 
pokoušelo o jakýsi kotel, ale bezvýsledně. Celý 
koncert se stálo bez hnutí. Pravděpodobně 
nikdo nemohl přestát odchod Miloše 
Doležala. Atmosféru nezvedly ani staré hity 
jako "Sybila" nebo "Beznaděj" . Podle mého 
Vitacit v současné době nehraje špatnou 
muziku - to rozhodně ne, ale myslím, že si 
bude muset vybudovat úplně jiné publikum 
než měl doposud . Proč však byla taková 
nálada na Barče - na to je jednoduchá 
odpověd. Jasné bylo, že nový zpěvák Fany 
Stehlík asi není tím pravým speakerem ani 
showmanem, jakým byl právě Dodo. 
Rozhodně mu chybělo mnohem víc pohybu po 
pódiu, ale on tam stál jako kůl v plotě . 

Každopádně bych vás tímto nechtěl zrazovat 
od koncertu Vitacitu. Běžte se podívat a 
posoudíte sami„. Omlouvám se za případnou 
ostrou kritiku, ale nic jiného jsem napsat 
nemohl. -las-

DETROM/P.S. 2.4.1992 Praha "Klub 007" 

Je čtvrtek asi 20.00 hodin a já se potácím z 
hospody směrem ku strahovskému kopci , kde 
se nachází klub 007, ve kterém má za chvíli 
začít akce dvou coreových kapel: Detrom a 
P.S. Ve 20.30 koncert začíná a jako první se 
představuje Detrom, který dobře znám a tak 
si jdu koupit pivo. Potom poslouchám a opět 
musím uznat, že Detrom je špička. Alespoň 
mně se jejich hudba, styl a show, které 



předvádějí na pódiu, nesmírně líbí. Care jak 
má být, žádný satan, ale sranda, pivo a dobrá 
pohoda. Kapelu P.S. jsem neznal, ale musím 
říci , že je to opět dobře zvládnutý care hozený 
ovšem trochu více k punku. Opět skvělý výkon 
jak po hudební tak i po pohybové stránce. Po 
koncertě jsem si ještě chvíli povídal s kapela
ma a šel jsem domů. Skvělá akce, skvělá 
atmosféra , skvělý pivo. Klub 007 vřele 

doporučuji . -Qído-

TERMINATOR/KRABATHOR 7.4.1992 
Praha "Barča" křest obou LP 

Přicházíme na Barču o trochu dříve a ihned 
se dostáváme do sálu, kde se už točí playback 
k písni "Pacifistic Death". Krabathoři se 
předvádějí před kamerami Slovenské televize 
pro videoklip. To se točí i během toho, když 
lidi přicházejí do sálu. Konečně to mají za 
sebou a na pódiu se objevují Terminator, na 
jejichž vystoupení jsem se nejvíce těšil, 
protože se musím přiznat , viděl jsem je tady 
poprvé živě. Při první skladbě "Samota" však 
není slyšet vůbec zpěv a zvuk je šílený. No 
nějak se to během koncertu zlepšilo, ale 
nebylo to na 100 %. Termoši mě živě dost 
zklamali a asi jsem nebyl sám, protože dalších 
400 lidí měli asi stejné reakce. Skladby měly 
(alespoň zpěvem) trochu jiný aranž než na 
desce a ihned to dostalo úplně jinou figuru. 
Zpěvák Láďa Urbánek měl během koncertu 
několik (podle mě) trapných slovních výstupů , 
že jsem je dále ztratil chuť poslouchat. Křest 
proběhl v pohodě a po krátké přestávce 

nastupuje Krabathor, na který se na plac 
nahrnulo šíleně lidí a ztrhnu! se ukrutný běs 
pod pódiem a tolik stage diving z pódia do 
lidí jsem tady na Barče viděl poprvé. 
Krabathor hraje celou desku a má takový 
úspěch, že musí na konci koncertu několikrát 
přidávat. Rozhodně nejúspěšnější skladbou u 
publika byla bez keců "Pacifistic death". Prostě 
death metal dneska letí. Škoda byla, že se 
pořád okolo hrající kapely motali s kamerou 
a foťákama, ale na to nás Krabathor předem 
upozornil , takže O.K. . Během koncertu se 
stala jedna nepříjemná věc a to, že do lidí 
spadl držák na světla a koncert se na chvilku 
musel zastavit. Křest LP Krabathoru "Only 
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aur death is welcome ... " byl asi nejlepší, jaký 
tady kdy byl. Jako kmotřenec se o to postarali 
Aleš Brichta, Petr Hanzlík a manager 
Krabathoru. Nakonec poslední dva jmenovaní 
skočili taky do kotle. Výborný koncert. Co 
tedy dodat. Terminator projevem slabý a 
Krabathor super jedničkou večera. Doufám, 
že přijedete do Prahy častěji ... -las-. 

ARAKAIN (10 let) 8.4.1992 Praha "Lucerna" 

Deset let je deset let. V životě člověka to 
neznamená skoro nic,ale v životě kapely? 
Dnes se píše datum 8.dubna 1992 a jedno 
takové výročí se právě slaví. Není to nikde 
jinde než v pražské Lucerně a oslavencem 
není nikdo jiný než thrashmetalový gigant, 
který nese název ARAKAIN. Ano, s 
ARAKAINem už se na našich pódiích 
setkáváme právě deset let. Je sedm hodin 
večer a Lucerna je zaplněna do posledního 
místečka . Všichni netrpělivě čekají na to, co v 
nejbližších chvílích vypukne na pódiu . 
ARAKAIN nastupuje a Aleš Brichta nám 
oznamuje, že jsme právě účastníky nahrávání 
live desky ARAKAINu, kterou vydá firma 
MONITOR a bude se prodávat už během 
června. Tak a je to tady. Staré dobré časy se 
najednou alespoň na chvilku vracejí, jeden hit 
je střídán druhým. V celém sále není snad 
jediného človíčka , který by si v nejhorším 
případě nepobrukoval některou z písniček . 

Celý blok starých věcí je z důvodu nahrávání 
rozdělen na tři menší, během kterých se 
vystřídaly takové bomby jako "Gladiator", 
"Snaž se dojet", "Ruce zla", "Jáma a kyvadlo" 
a "Půlnoční Hollywood". Uvedením pouze 
těchto ale nechci snižovat kvalitu ostatních 
věcí, ale tyto patří mezi mé nejoblíbenější. 
Následuje malinká přestávka a na jeviště 
začínají nastupovat hosté. Prvním je Lucka 
Bílá, která zde uvádí jednu ze starých 
písniček, kterou zpívala ještě po boku 
ARAKAINů. Ta je potom vystřídána dvěma 
novějšíma . Tímto nám určuje jakési pravidlo 
o počtu písniček od jedné skupiny. Lucka 
odchází a místo ní se objevuje tancovačková 
banda MARKÝZ JOHN (pro zajímavost -
kapela je stará už více než 25 let) . MARKÝZ 
popřál oslavencům "Sněhovou královnou", 



přidal své dva největší hity a musel se 
odporoučet. Přichází slovenská 
TUBLATANKA. Chalani nejprve předávají 
Alešovi s Jirkou jednu pěknou novou kytaru 
a potom sami odpalují "Pána bouře" v takové 
kvalitě, že několik lidí (mezi ně patřím i já) 
zůstává nehybně stát s otevřenými ústy a 
vyraženým dechem. No to bylo něco. A je tu 
další host. Opět jeden gigant, ale který je 
podle mého názoru už minimálně dva roky za 
zenitem své slávy. Mnozí z vás už jistě 

poznali, že se jedná o skupinu Torr. A ti byli 
podle mě nejslabším článkem koncertu. Nejen 
že zahráli pouze dvě písničky, ve kterých se 
všichni tři rozcházeli někdy i v sekundovém 
intervalu, ale že Torr, který měl svou 
nominaci na koncert jasnou už hodně dávno, 
si nepřipraví ani jednu věc z repertoáru 
ARAKAJNu? To je tedy silný kafe. 
Argumentem k jejich obraně může být třeba 
"Jáma a kyvalo", jenž složil Aleš Brichta , ale 
to provedení??? V menší pauzičce se všichni 
dozvídáme, že Vilda Čok musí zkoušet se 
svou bandou svůj nový program a tím pádem 
se nemůže do Lucerny dostavit. "ÁČKA" si 
však místo NOVÉ RÚŽE pozvali náhradu, 
kterou je skupina MORA V A. Hned v úvodu 
jejich vystoupení je Alešovi s Jirkou předán 
perfektní dort ve tvaru "šípovky", který banda 
pekla předcházející večer. A kromě 

zmíněného dortu je ARAKAINu věnována 
ještě "Noc" v dosti pozměněném image. Ale 
snaha je vidět. Dalším pánem na holení je 
VITACIT. Po nezbytné gratulaci se na pódiu 
rozjíždí velké peklo, které nastolili "Strážci 
času". V půlce písničky však do toho všeho 
vchází "Sybila". Následují dvě nové věci a z 
ničeho nic sálem zní zbytek "Strážců" . 
VITACJT odchází a obecenstvo začíná něco 
tušit. Na jevišti se objevují "dědkové" z 
OLYMPICu. Jelikož se v kuloárech už 
objevily zprávy o chystaném překvapení ze 
strany OL YMPICu, všichni se velice těšíme 
na "Proč?". A je to tady. Absolutně v pohodě 
a bez sebemenšího zaváhání to do nás Petr a 
spol. šijí a nešetří vůbec nikoho. Ve skladbě 
jsou dobře položeny i klávesy!!! Kdo umí, ten 
umí. Následuje první větší přestávka a všem 
divákům (2-3 tisíce) je jasné, že koncert 
pomalu končí. Na jeviště nastupuje opět 
ARAKAIN a nechává za sebou spoušť s ná-
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zvem "Schizofrenie" (tím nemyslím písničku 
samotnou, ale celé LP) . Na konec ještě 

dodělává všechny přítomné pan "Amadeus" a 
je konec. ARAKAIN potvrdil, že ne jenom 
KREYSON a nebo TEAM dokážou vyprodat 
Lucernu. Celá oslava byla pro mne zatím 
nejlepším domácím koncertem roku. Tak tedy 
kluci: deset let ještě tak mnoho není, aby jste 
pověsili kytary na hřebík a tak Vám tímto 
přeji vše nejlepší, hodně krásných LP, nějaké 
to zdraví a peníze snad taky chybět nebubou. 
THRASH OR DIE!!! -pch-. 

POZOR! 
Inzerce je u nás stále zdarma. To se však 
netýká poskytování reklam na časopisy, které 
toho tak využívají - takže pokud máte zájem 
o reklamu, napište si o případné podmínky na 
adresu redakce ... -red-. 

* Nabízím tyto oboustranně potištěná trika : 
Obituary "Cause od death", Benediction "The 
grand leveller", Massacra "Enjoy the violence", 
Cannibal Corpse "Butchered at birth", Incubus 
"Beyond the unknown", Morbid Angel "Altars 
of madness", Napalm Death "Harmany 
corruption", Pestilence "Consuming impulse". 
Tricka jsou s krátkým rukávem, na kterém je 
ve většině případů logo kapely. Velikosti L a 
XL za 260,- Kčs + dobírka/kus. 
Registrovaným obchodníkům nabízím rabat. 
Martin Khol, Sázava 88, Lanškroun, 563 O 1. 
* Prodám koženou bundu "křivák" - velikost 
44-46 za 800,- Kčs, Satanskou bibli za 40,
Kčs, EP Detto "Perpetuum debile" - 20,- Kčs, 

LP Nová Růže 90 - 50,- Kčs, LP Plexis 
"Půlnoční rebel", LP Vitacit "Vzhůru přes 

oceán" - 60,- Kčs, LP Rebélie 2, D.M.S., 
Pražský Výběr, Výběr, Metan, Alarm, 
Skramasax, Brutus, Team 1, všechny 50,- Kčs. 

Dále. Van Halen "5150" - 80,- Kčs, Gun 
Dreams - 60,-Kčs, CD Arakain - Schizofrénie 
- 140,- Kčs. Dobrý stav. Dále koupím CD 
Agnostic Front, CD Ratos de Porao a CD 
Negazione a samolepky Master's Hammer, 
Debustrol a SP Kern "Blízko nás/Oči" 1987. 



Peter Pšenák, L.S. 865, Lozorno,900 55. 
* Firma Hammer nabízí všem metal ťans 

pyramidy, placky, samolepky, kříže, prsteny, 
stahováky, opasky, videokazety atd. Zboží je 
zasíláno na dobírku, katalog zdarma. Jaroslav 
Fišer, Velký Týnec 336, Olomouc, 783 72. 
* Zašlu sborník 250 adres. Sborník obsahuje 
adresy našich a zahraničních skupin + adresy 
firem na metalové věci. Prvních 20 zájemců 
dostane i 11 textů Napalm Death. Za 20,- Kčs 

+ 2.- Kčs známky. Koupím texty Master's 
Hammer - Ritual, Kabát - Ma ji motorovou, 
Debustrol - Neuropatalog. Koupím všechny 
samolepky metalových skupin. Pošlete seznam 
a ceny. Dále prodám hodně věcí o metalu: 
plakáty (např. Kreator, Sepultura , foto, 
fanziny, přívěsky, nášivky, kazety a LP, 
samolepky (Napalm Death. Massacra, Death. 
Sepultura, Slayer. Pestilence, Morgoth„.) , 
texty„. Seznam za známku. Marek Suchanič, 
Dargovsk)1ch Hrdinov 3, Humenné. 066 01. 
* Prodám LP Dia "The last in line", 
Whitesnake "1987". Van Halen, Helloween 
"Keeper oť the seven keys I." á 50-60,- Kčs. 

Pavel Fiala, Nad Panenskou !,Praha 6, 169 00. 
* Redakce Metal Breath nabízí sborník 
kompletních textů alba "Rust in peace" od 
Megadeth. Obsahuje jak české tak anglické 
texty. Rozsah 16 stran formátu AS. Objednat 
si je můžete za 9.90 Kčs + 1,- poštovné na 
naší adrese. 

1 r ' r rr , t 'Y't „ .' 
FANZINE 
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PRODEJ LP, CD, 

METAL~THRASH.DEATH~CORE 

A DALŠÍ 

TITULY, KTERÉ NEMÁME NA SKLADĚ 
MÚŽETE U NÁS OBJEDNAT 

HUDEBNÍ VIDEOKAZETY POUZE NA OBJEDNÁVKU 

MUSIC &VIDEO 
PRAHA 6 EVROPSKÁ 5 3 

PO - PA 14 - 18 

TET . : 311 56 53 

ZASÍT_,ÁME I NA DOBÍRKU 

KATALOGY ZA 5 KČS VE ZNÁMKÁCH 


