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Kolilis: "No, to je otáz}ca spíš pro Doda a co se
ta byla bezchybná. "
* Bohužel vojna si vybrala za oběi dalšího chudáka. Je jím náš
redaktor Qído. Ale fanynky pozor' Nemusíte brečet, Qído se
nenechal zlákat vidinou pěkného zeleného mundim1, ale podepsal
civilku. * Kapela SA T ANCIBST nás po:l~dala o uveřejněrú menší
reklamy. V kapele zirstal totiž pouze jeden kytarista a baskytruista a
schání tudíž lidi . Zbývá už jen dodat, že jejich poslediú dvě dema
lze sehnat za 30 Kčs na vlastnornčně poslané kazetě na ach-ese:
Stanley Dvoi'"ák, Cilkova 650, Praha 4, 142 00. Poštovné je
zahrnuto. * Pokud máte zájem o nějaké zal1rani ční demo - tady je.
PJVJú demo skupiny EJACUl~ATE se jmenuje "They are not real"
a můž.ete jej získat za 4 dolary na ackese: Ejaculate, 00 Richard
Willemse, Mozartlaan 117, 2349 GC Hazerswoude r/d, Holland. *
111rash metalová skupina KRAKATOA nabízí svoje ch11hé demo
"Against a.li". Cena? Na dodaných kazetách s obalem a texty za 50,Kčs + poštovné. Jestli:l_,e si ka7_,etu pošlete sami, vložete 10,- Kčs +
poštovné, samotný obal stojí 5,- Kčs. Nová Krakatoa je prý super.
Ach·esa nového FC - Rudolf Zajac ml., Ttuwvka 392, 023 54. *Ve
ch1ech 2. až 14. listopadu 1992 jde kapela EDITOR opět do studia
na natáčení svého dalšího dema. * Zajímavý grind coreový fanzin v
angličtině INVERTED 1rn°1žete získat za 3 dolary na exotické
adrese: Genaro Simpao, 270 Mabolo street, Pasay City, 1300,
Philippineí>. * Skupina HARD MASS má už za sebou dvě dema,
které natočila s Pavlem Hej čem (Vitacit) za vybomých zvuků kytar
i celé muziky. Šéf skupiny Roman Hais se nechává slyšet:
'Takovýhle bigboš s pořách1ým chive by měl být všude, škoda, že u
ná~ není nějaká pořádná kapela s americkým nádechem". První
demo se jmenuje "Co 1,a to 1?" a chuhé "Harci Mass 11". Kdokoli
projeví zájem o některé z dem, napište si na ach·esu FC
HARDMASS, Křeni ce %, 250 84. * Upřesňujíc í infonnace ty'kající
se SIAXu. Debutní demo Siaxu má název "ln brain No" (V mozku
ne) a bude na něm pět písní cca 25 minut. Pokud má někdo zájem o
muziku, na vlastní kvalitní kazety za 20,- Kčs a nebo rn'ími dodanou
kazetou za 50,- Kčs. Demosnímek SIAX "ln brain no" si lze
objediiat na adrese: Pavel "Angorák" Závodský, Urbinská 142,
Domoradice, český Knunlov, 381 01. *

týče

spol11práce, tak

MB: "Je nějaký rozdíl mezi tématy na Ne11ropatalogovi a na LP
"Svět co zµto čí s tebo11 " i co se m11ziky týře ?"
Cizák: "Jé, když sisjí vvmyslel, tak si na ní odpověz,"
MB: "Jak jste se dali doluvmady?" Debust1vl: "iop se/mal Endžla.
Ťop s Endžlem se/mal Mikilw a Miki s Endžlem a Ťopem 11/ovili

Pá1kra a potom všiclmi dohronwdy zavolali Freddymu„. "
MB: "V poslední době se stávají četnější k.JJnjlik(v mezi sk11pino11 a
managerem a lidí k.JJLem muzjky„."
Deb11strol: "Rozpadáme se na svých pravidelných z}<.oušk.ách! I!"
MB: "A co nwnager?"
Katka: "Nejso11 prachy, proto iop. Endžl s Mikim a Pá1krem „ no
volat Freddym11. „"

prostě nemůžeme

MB: "/-/Jr~ Katko, že se k 1011111 vracím, ale pře ce jen mi dost zajímají
tv vztahv„."
Katka: "Vztahy kapela, nwnager, granwfimw atd. - to je na delší
povídání než jeden ostavec, tak snad a~ b11de víc čas11„ . .::atím no
conunent."
S pfib_vvajícím

časem

v putice sto11pá i nálada, takže radíme na

dvě„.

MB: "Vš11de na obalech Freddv K111ege1; a co takhle pomo a
ek.JJlogie ?
Kolin.1·: "Tak pojď a nastav prdel a vyťe.fíme to oboje najednot1!'!"
MB: "Jak často„. a na co pfi tom myslíte? Ženv, děti, holkv :)"
Deb11strol: "No conunent."
MB:

"Rozdělení rep11blikv

-jaký jsou Jans na Slovensku?"

Katka: 'Tak napň'klad kdvž jsme byli v Pliešovcích a ve Zvole1111 tam byli s11per Lidi. Byl tam v ·ovna den volna. tak nás pro vedli po
cel_vm Zvole1111 a pak na celý odpoledne ;,apadli s kl11kama do
Branický ho.1pody, kde nastala obrovská d111žba.„''
MB: "Vaše nejoblíben ější: holka, film. strom a zvíře?"

DEBUSTROL

Cizák: " V„„ P.„., rod muž,~/...j.
Kolilis: "An ča
Lochneska."

Zatočí s vámi!!!
Hodí se, aby jsme uveřejnili rozhovor s nas1 neJuspesne.1s1
metalovou kapelou právě v čase, kdy je na trhu nové album
"Svět co 7Attocí s tebou". Tento výtvor však vznikl 7At podivných
okolností v jedné nejmenované putice a myslím, í,e zatočí i s
vámi. Tak7,,e řadíme jedna a rozjUdíme to ...

Dlaňo vá,

číslo jednotné, kuťe,

Chance Texas Masacre,

ten šicí,

Trifid: "Ta nwje. T 2, ten můj, to nwje."
Reisich: "Pipi P11nc'ochatá. Aje to, bez listí, se .ftětinama."
MB: "Va.fr n ejvětší phíní v oblasti m11zikv, když 11ž nuíte asi to, co se
v ČS dosálu1011t dá ?"

MB: "Veselé zPiilky z 11aJáče11í..."

Deb11strol: "Kasička pana Kočandrlelw."

Deb11strol: "Mdný, asi sk.JJ1v nic, .1pí.f nám pripadd, ~e jak se n ěkde
objevíme. tak jso11 p1vblémy. Dodo to knrnento val slovy .. "To nuíte
.:: tolw. ~e se v.::dal11jete od satana "."

Dal.fí rychlostní sn1peií - { tli. „

MB: "Dodo kromě sv\'ch l'ěcí dělal v letošním roce jenom jed1111
111etalovo11 desf.. 71 a lo m .ff Proř a jaká bvla spol11práce ?"

stavem'."

MB: "A co angličtina ?"
Deb11strol: "What ?"
MB: "A co konce11ní show ?"

METALBREATH 1

Katka: "Koncertní 10111' se sanwzřejmě jede, v každérn větším městě
kl'est desky a pravděpodobně, tedy skoro 11rčitě se na
něklerá show dostaví i Robe11 Egl11nd alias Noční můra„."

probělme

"Svět co zatočí s tebou" - To je o tom, jak si jeden šílenec uděl á
obrovskou reklamu na mítink, kde vyléčí všechny možné lidi a
vsugentje jim, že je vyléčil bi'1h.

"Úděl jiných" - Parodie na všechny akční filmy, které jsme kdy

MB: "To11r má nějakv nwto„."
Katka: "celé kon ce1tní twné Deb11strol11 k U "Svět co zatočí s
tebo11" se jede pod názvem "FREDDY KRUEGER ON TOlJR",first
pan se jede 11ž v listopadu. O dalším vás b11d11 infomwvat včas."
MB: "Kolem kapel.v se vždv točí spo11st11 rádobykamarádů, stýkáte
se i s jin_ými sk11pinami, kldi z nich mají pro vás náleku fajn lidí a
nuíteje rádi?"
T1ifid: "Všiclmi ro nás n111j takv rádi„."

viděli .

"Ve stínu zákona" - O nudících se polišfch„.
"Právo chcípnout" - O naší justici, o právu na smrt. Chcípnout si
mližeme každý jak chceme.
"R.A.P.-L." - O tom, když se ráno probudfš a stana se mnoho
situací„.

nepředvídaných

"Egypt" - O čs . legionáříc h ve střediú Africe„.

MB: "Co si myslí.š o fanzinech, jejich IÍlo/111„."

"Věčný

Katka: "Na základě toho, jak často o bigbítu pí.še oficiální tisk se
donmívám, že jejich 1ílo/ia ne11s1ále poroste. Neboť ti.lk podle mě na
111hle m11zikt1 (rock. thrash „) prostě nerejlekt11je."

sen" - O hovnu - drogy„.

"Nálet" - Kamikadze.
"Sarkofág smrti" - O tom, jak je to tady v prdeli„.

Řadíme na Čtv/1)' rvchloslní st11pdí a nebr;,díme (a11/entic/...,ý„.)

MB: "Jak lo děláte , že nuíte tak dlo11hé vlasy„."

JACK DANIEL'S

Deb11strol: "Nes1'171árneje."
MB: "A co děláte. f,e nuíle tak dlo11hé vo11.1y?"
Deb11strol: "Neholíme je."

Daniel's pijí Jack Daniel's

MB: "A jak to děláte , že nuíte lak 1ychN prsty ?"

Jistě všichni znáte l><11ůela "šakala" Švarce, ale jistě mnoho z
vás neví, 7,e kromě Torru hraje i v l><1niel's. A proto vmikJ tento
rozhovor. Dobrou chuť.

Deb11s1rol: "Nes1F71iáme je."
MB: ':A Kolins,jak lo že nenuí.š bralrv 7 "

MB: "Jak

vůbec

DANIEL'S vmikli?"

Kolin.s·: "Rozpáral jsem je 111otorovo11 pilo11„. "
MB: "A jak lo, f,e máte tak velké oči a „ .

Sněh11rko 7 "

Deb11strol: "Protože jsem dlo11/w brečela Ty bábo blbá!
'&wwná. F d111'„. a von lam šel„. G dur posral si kalhoty„. Platíme
IY krávo pitonuí posraná!'! JO a je.\'tě se všichni 11.l'ťlte, byl tady
Dt:L'EEEEEBBBBBBUUUS7ROOOU!!!! A jestli tohle voti.1k11eš,
tak 11máváme !ebe i 1v1/j fan::in ty borče jeden z největších bo1nl na
cel:vm tonúile posraným světě„. a zm'/i 11ž 111 svojí klapa čkt1.. ."
MB: "Takže já 11f, asi půjdu„. "
R07J1ovor připravil za úča~ti

Káči

a Debustrolu -las-.

A ještě pár kecli o "Svět co z;itocí s tebou"„.

MB: "Co lo viibec DANIEL'S mamená .7 "

"Posel strachu" - Pokrok dosáhl vrcholu„ .
"Závrať" - Neonacíonalistické vášně nabývající hn'1z11ých roz.měn\

ka?dý zabijí toho druhého pro hovno„.

Dá11a: "Tak tenhle gang vlastn ě V?J1ikn11l strašně svévolně na
plzeiíském Jam Sessio1111, kterej pohídá rní.l'tní kapela Gamb1i1111s
beat a schází se tam spo11sta rru1zikantů. Já jsem tam byl s Pavlem,
kytmis/011, kterej vlastně občas na Ja111 Session11 zaskakoval. Vvlo f,il
jsem 11111 11 piva, co mě trápí a tíží. co jsem udělal za poslední měsíc
ve svvm demost11di11 a že je toho nw1e1iálu 11rři1ě tak na desku a s
ním, že bych se do toho klidně p11stil, ale že je snu/la, že je kytmista a
ne basák. Pa vel mě vzal kolem ramen se slovy "Tak 11f, na to
nemysli, nějak to vvvedem". Šli jsme .1pol11 na "/ fopsinkt1"
(broskvová vodka) do ba111, kde zrovna strašno11 náhodo11 prodával
jede1111111zikanl bas11 asi za 500 DM. Pavel ji od něj "/med" ko11pil a
bylo vyle.frno. l.ajímav_)í pojetí tolw, že Pavel tady b11de místo
kytwisry basák. ale já že fw v tom nenechám a t11 bas11 diJ 111kv vem11
takv. se nám zdá jako ne čekanej šok pro lidi. Prostě sranda a tak to
nuí 11rčitě hejl. B11 beníka jsme našli ještě ten den asi za hodin11. Hrál
tadv v PIZJ1i ve skt1pi11ě Sara/z a pl'ed tím vys1íidal dost praf:,kejc/1
kapel (napl Bararnda. „.). V podstatě když to shm11, lak l1io
DANIEL'.\' V?Jliklo :a dvě hodiny. Do11fám, f,e nás ta .'itěst ěna
11eop11stí. "

Dá11a: "DANIEL'S? Jed11od11.fr zkráceně název americk\i 11'/lisky
(Jack Danie/'s). ale to je 11wc dlouhý. takže jenom DANIEL'S"
MB: ''Tohle to je tedy jenom tvoje bokovka„."
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Dáiía: "Podle mě, kdy;, se něco dělá, tak naplno se vším všudv a
slovo "bokovka ", to zavání jako že je to něro napiil a to tedy ne.
RoJwdně se to nedotkne mjak Tor111 a všecluw b11d11 dělat tak,
abych stihl obojí. V Tor111 ted' na to nuíme čas. Pojali jsme to
'ZJJÍ!isobem - 11dělá11í 111ate1iálr1 na desku, 1ydání a jedna velká
kon ce11ní .\-1'1tira za rok, takže čas11 je dost. "

"Samozfejrně je všeclmy nwc a nwc pozdrav11j11 a nwc se
na setkání na uve - konce11 DANIEL'S.f-lodně zdraví a
ríspěchů s Metal Breathem!!

Dá11a:

těším

MB: "Dí'ky"

Pi'ipravil -pch-.

MB: "Jak se k tom11 staví Torr?"
Dáiía: "Zatím jsem o tom s k/11ka111a nwc neml11vil, ale panuje mezi
náma pohoda a svoboda a mvslím si, že jestli něco dělámjin_ýlw, tak
jso11 11rčitě rádi. Je to lepší než sedťt v hD.1podě a pl'emejšlet o
hlo11postech."
MB: "Řekni 111i něco o denuíči. "
Dáiía: "Jak jsem 11ž 11vedl, 111ate1iál jsem splodil ve sv_ým st1uli11, ale
-;:omvw;,omt to 11rčitě nehodlám Stejně to na nosičích vyjde v trošk11
jiné podobě a doba si žádá kvalitu. Takže denuíře DANIL'L'S pro
lidi bolu1že/ ne."
MB:

"Viděl jsem

v telev1":,i klip. Jak jsi k něm11 phšel?"

Dá11a: "Naj1111il jsem si nezcí1·is/011 televimí .1pole{nost Studio MAX,
phpraril scénál, sehnal dopra\'11, světla. „. Všeclmo jsme si
.finan comli sarni. Ne, není to rovnw", jako že 11ž bysme nevěděli cos
pen ěv11a, ale prostě nás to ba1'Í a hlavně to br/o podle nás a nikdo
nám do tolw nekecal."
MB: "A ted' troc/111 k Tomi. Konce111 -;,á/i 111ě/a \'.}jít v poladí !Mí
deska. Řekni mi něro o nt'... "

3 krát S... aneb Co
bys poradil...
Rozhodli jsme se pro vás připra vi t sérii roz h ovorů, o kterých si
myslíme, 'í,e by vás mohli zajímat Budou to tři otázky pro tři
vám dobře mámé osobnosti našeho metalu. Otázky budou vždy
stejné, a tak budete moci odpovědi porovnat V dnešním čísle
nám odpovídali tři kytaristi, a to: Miloš Dodo Dole7~ 1 (ex
Vitacit), Ota Hereš (ex Tor r, Kryptor, Alkehol, Leprocide) a
Miroslav Mach (Arakain).
Otázka { /: "Co bys poradil lidem, kleli bv se
kvtam."
Dado:

"Jo deska 111ěla 1•_1jít kon cern záh ale nic se neobejde bez
problémtl. Jeliko;, dal a11tor obalu diapozitiv pozdě do tiskámy, tak
si budou musel lidi pár dní ještě potkat. No to ale není naše vina.
De.1ka nuí ná-;,e1· podle nwjí poslední písně ph připravování
11wteliálr1 - Chcípni o la1s dál. Podle mě je to dost doble vyveden\',
je tam Jpo11sta textovejclrfórů, 1116tě budo11 lidi .1pokojenV.

chtěli nar1 řit

hrát na

"Cvičit!"

Dáňa:

MB: "S/Yšel jsem něro o z.devastol'ání nějakélw hotelového pokoje.
S\'élw čas11 to br/a dost žhavá zpráva. Už se to vše urovnalo ?
Pophí;adě chce.f nějaké fám1 · okolo toho 11vé-;,t na 111í111 ? "
Dálra: "Pelle ani nenuím skoro co bvclr k tomu je.ště tekl. Soudní
\''Í'lolrv jsme zaplatili, škodu vzniklou devastováním "pod vlimn"
11: jsme taky zaplatili a myslím že se nad tírn v.ff111 zavlela voda.
Jsem rád, že je to -;,a námi. V No\'ém Jičín ě u;. ale ur6tě spát nikdv
nebudeme."
MB: "A ted -;,ase zpět k DANIEL'S Bude mít tento projekt
1 ·ětší pokrac'o vání \'podobě konre11tl, LP. atd. ?

nějaké

Dáiía: "Jo, pokrat ol'líní jo, ale -;,atim v podobě M(;, CD, l.P
Kon ce11y phjdo11 a: 1· 111 .1p1á1·nou dobu. Nikdo nerí. co b11de pi1.\-tí
rok, 111.vslím tť!n Slovenskej stát, atd„. Ale něro ti prozradit nuižu,
jestli;,e to bude i pli\:tí rok tak Spatm' jako je to tec( tak lrrát 111'Čitě
b11dem, ale o pár kilometni dál a to 1 Německu na "Open airech".
(To jso11 takov)' docela .1111.\:m'festivalv v létě pod .fin'111 nebe111.)"

Ota: "Nejdliv si musí ko11pit dle finan řních nwvwstí dobrej nástroj
a aparát a sanwv"ejmě lwdně cvičit. "
Mach: "V dnešní době to nenuí cen11. Jako koníclw sanwzh!jmě jo,
ale kdybv se ti111 chtěli živit, tak ať si poc'kaj na lepší řasv. "
Otázka č. 2: "Co bys poradil
metalovou kapelu."

lidm~

kte/i by si

rlllěli zalo~it

Dado: "Najít si .1JHávno11 pa1111 a cvi6t."
Ota:

"Měli

by si najít k sobě dobrý kamarády a muzikanty."

Mach: "Nejdriv si musej uvědomil, jestli si jí chtěj opravd11 založit a
pak by si měli ujasnit, co b.v chtěli hrát. V každvrn pripadě je to musí
bavit."
Otázka č. 3: "Co bvs poradil lidem, ktdí by
111etal, ale nevědí čím za čít. "

chtěli za čít

poslouchat

[)odo: "Čfmkoli, hla1ně ať se jim to líh( "
tí111, co se jim lťbí a postupně se proprarnjí k
ok111/111 11111zi/...y, protože je dobrý poslouchat víc d111/ul
11111zi/...y. Je to pak pestPejší. "
Ota:

"Ať -:,a řnou

širšť!1111

1

MB: "Chceš něco 1•zkfizat našim (/enáií/111 .?"

Macli.' "Kdy;, někdo pHde a lekne mi, že poslouchá Ba11ošovo11, a že
se mu to zdá měkk_v. ale neví, co poslo11chat jinvlw. tak m11 nem1/ž;1
lict - tak si pusť to a to„. To je plece nesm\'sl a hlavně blbá otázka."
Plipravil -Qído-.
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Peter: "U nás

vlastně ještě

death metal nevystrčil

růžky

(zatím jedno

death metalové LP - Krabathor). Venku 11ž vyšly tisíce LP. ale jak
venku, tak i tady jso11 dobrý a špatný kapely. RozdI1y jso11 v tom, že 11
nás death metal nevv1ikl, a proto bereme zatim inspiraci z venla1."

MB ".„a co se týče Jano11škii?"
Rob: "Fano11šci jsou v polwdě. Dost z nich ví, že koncerl a jeho
záleží i na nich, to mamená, že se nu1sej o kapely zajínu11,
kupoval a poslo11chat desky a na konce11ě se vyblbno111 a
zapomeno11/ na ten bordel, co je pronásleduje v "denním " žjvotě. V
ČSje výlwda, že tady fans nejsou tak vypatlan_v jako někde venku. O
tom nejlíp .svědčí výpovědi venkovních kapel, který jsou z konce11ii 11
nás ríplně vodvaťen_ý. A to se netýká jenom evropskejch kapel.
K1 yptor a z toho paralelní projekty sfans nerněli nikdy problémy."

průběh

Leprocide je vedlejší projekt známého pra7.ského Kryptoru.
Jak vwikl a na ostatní věci kolem jsme se zeptali tří členů této
kapely. Než přistoupíme k rozhovoru, asi bych měl něco
vysvětlit. Pro vaši orientaci by bylo nejspíš nejle(>Af použít jmen,
která jistě všichni znáte z Kryptoru. My jsme ale dělali
rozhovor s Leprocide a ne s Knptorem, a proto jsme použili
těch jmen, která k Leprocide patří (Joe= Pípa, Harry= Ota,
Peter = Kuna, Rob = Filip, Paul = Pavel). To tedy na
vysvětlenou a nyní již rozhovor s Joem, Peterem a Robem.
MB: "Nejdhv Krvptor, pak Alkelw/ a nyní Leprocide. Kde na to
bereš nápadv ?"
Peter: "Nevi111 To plijde tak

nějak

samo. Ale fakt

mě

to baví, ž(i11

/Íl/l "

MB: "Nem\'slíte si, ;,e je

těch projektů nějak

nwc ? "

Rob: "Ví.f, nám to tak neplijde. M_v jsme byli vždycky zyyklí odvádět
na.l'im Jans 1111r;Jk11 se vším v.1'11dy 11ejmí11 na 150%, jak po Jonnální
stránce (viz na.fr koncertv), tak i po obsahové - to jso11 ty projekty."

MB: "Ozývá se něco o cenvtťe v CS televizi. Narážím tím na
zakazování klipů a poťadů. Co o lom víte a máte dojem, že by se to
dalo nějak změnit?"
Rob: "Dhv to byla cenv1ra a dneska je to hra peněz. To by vylo OK,
ale v
to má nw/011 vadu, že ty lidi, který "tahaj za provázky" jsou
poťád ti samí a stát nechce uvolnit prostor pro vyloženě nemárnÍ' a
nezávislý finny.
stále platí lo, že televize (resp. její program_\')
pro11ikno11 do každý vesnice, do každ)í, i rozvrácený rodiny a tam
vnutí lidem svoje názo1y a styly. Takže. kdvž cht ěj n ěkoho
vvpíchno11/, tak ho tam b11do11 dával každej den po tli měsíce a
kapela je zajištěná. Fwt platí mezi "těnw". že tvrdá muzika někoho
kazí, a že se jim nelwdí do krámu. A aby se 10 vnéni/o. tak bv se
11111selo vněnit plno věcí s tím .spojených "

es

v es

Joe: "To, co jsi tedka vyslechl je sice pravda, ale je 10 Fečeno jen tak
Tady o tom problému by se dalo mluvit dvě hodiny. "

povrcluiě.

MB: "Jak tenhle projekt vv1ikl a rn si od něj slib11jete ?"
Joe: "Prostě se dělali novinky pro K1ypt01; no a jak všichni blbno11
death metalem, podepsalo se to i na skládání novinek pro tFetí LP
Kn,p/0111. Zpětně jsme si ale tekli, že Kryptor není death metal a ani
neb11de. Tak;,e aby nikdo nemohl íict, že jsme se coby Krvptor
plispiisobili trend11, byly tyto věci -:,a111ítn11ty. Protože ale byla škoda
je odep al ríplně, ;,a/ožil se Leprocide coby projekt. Zpěv je anglicky
(jako ostatně bude i now K1wtor) a tak jsme si ťekli. že natočíme
donw a ro-:,ešleme ho ;:.ahraničním 'zimim, časákiim a granwjinnám.
Ve dll'l'lv, kdv spo/11 děláme tenhle roz/wvor (/6.10.1992 - pov1.
red.) máme částečně zajištěnou dist1ib11ci dema v Bene!tv.:11, ve
Francii. očekáváme recenze z nim.ve/i 'zinů a odpovědi firem O
kvalitě mate1iál11 jsme pFesvědčeni nejen my, ale i napl'. Osnwse
prod.,jen;,e jim jde hlavně o to, kolik lidí kapelu má llŽ, \I
denwstadi11. Podle toho se 1•enku kapelá111 vvdávají LP. "
MB: "Co mi nuiŽ,eš íict k

hudbě a

k textilm Leprocide ~"

Joe: "/ !t1dba je evidentní death metal, ťekl bvcll,Ž,e v tom b11de
Obit11ary. ale pár lidí mi 11ž tvrdilo, že ptes všedu10 je :: toho cítit
K11mh · 111kopis. Tex1y jso11 anglicky, dělal jsem je já a probírají
11imá témata. Od povahy českého národa až po novoroze11ata
matek. které během těhotenství ch/astaj nebo jso11 na drogách"
MB: "Co si mvslíte o rozdílech mezi na.ff a zahraniční death
sceno11 .?"

METALBREATH4

MB. "Co vám fiká 11111ění (1111slí111 IÍlll obra0·. soch\', .. .) a mnH!e si.
1vhle11· 1·fci dají nějak .1poji1s111e1ale111.1 "

~e .lť

Rob.' "(Jmění ji.11! po.1h/11je f'/'O lidi 11/.0Ž}W.1! roz,~1Tmí 51101111110
poh/ed11. prožil( krásna a odpotin/a1 a 1· nepos/ed11í !'ad! i ro:J1Tení a
proh/011be11í \';:dělání a malos/( Plno /.:.apel \' hislo1ii se 1011111
ne1·yh/o (obalr. /exlY. proje/.:.11· zpraco1 ·ání i ji/0.10/ie kapely). Mela/
l'elmi 1cre zpracovává grafické i lexlové -:,áležilosli. I pódiO\'é
z1rn111!11í (11'ělla, e(ek11 i hi::ení skladeb) nabirá na .1'fále věl.ffrh
obra!kach a ph10111 1 · rn ~ím i nejnol'ěj.fi' lecl111irké 11/.0Ž}Wsli."
MB. "'/pel k Lepron'de a podrobněji. Bvlo nahráno de11w. U koho. v
ja/.:.em Ob.1a::_e11Í, jllk IO VIide S di.1/ 11.bfl('Í, .I f'C a!d. .. „
Peler.' "De11/.0 jsme 11a/11a/i 1·e sffldi11 11 Pal'la Ko/1011/a (1(11110 11111
chce111e podě/.:.ornl :a or'/10111. 1q1ě/i\'osl a 1:1;ixm1ej :mf.:.). obsa::.ení
je .11ejn\' jako na U' Knplor - 7il11e 4 Cii111e. 1.a1ú11 se demo
ro::.e.1/a/o po 11/zJ1ejch .\'\'ěfO\·ejch fanzinech, {a.1opiserh a
gm1110/i111uích (1·i:.' Rork I /ard. !ton Page.1. Ji1111r.' Massacre
1'ťr'„Os11w1e prod., N11clear B!a1/, We.1·1 Virginia ! ff . ald.„). FC
Leprocide .ftmg11je slejně jako !·C Knplor, 6/i.' FC Leprocide.
Var.im.ská 5. Praha 2. 120 00."
MB. "A
Joe.'

mníněco

"Ké~

o f_p"

brr'/11i o ně111nf('(}1110/Li fkl Snad po::.ději„ ."

.loe.' "{}~js111e na něklen'ch k.\'efier/J skloubili skladb1· obo11 kapel a
/ide111 11 ·.1rě1 /ili. o co jde . .Jinak 2 ! . I 2. 1· Pra::.e, KD Vlf(11-.1ká."
MB. "A nrní par /.:.ra1kfrlz olá;ek a krá!kúh odpol'ěd( Co
a) po/i1i/.:.a. b)sex. c).lpo11. d)al/.:.oho/. e)drogr.j)big beal

1·á111

Hká

.Joe.' "a)11e::.áje111. b )11uía111. c)pror' ne /. d).1e111 lam. e )nikdl''
J)kd1ko/i"
b)nor"ně. cJdenně.

Peler.' "a)pě1ihuN,
e){e.11dad\'. f)p n ·otad1'"

b)r~f\'/'lol'ad1'.

d)11ikd1· nic. e)nir· 11ikd1',

c)d111hotad1'.

d)1/e1itad1;,

Joe: "Contagious Prelude - lntrn mú7eš pojmenovat vlastně
jakkoli. my t;un tedy plácli tohle (Nakažlí v;í předehra).
Leprocide - Tady je to tnx:bu

samoúčel n ý,

Biological Underdass - Mnoho dětí se narodí jako naprostí m1rdi a
dtLševní idioti, protože matka v těhotenství byla na jehle nebo
cbla~tala. Text písně to nevyřeší, je to čistě o věci."

MB. "D1J...'y"
Rozhovor provedl -Qído-.

&Cff/\ONfC
Jestli si pamatujete, tak jsem vám v minulém čísle shbil
rozhovor a recenzi na LP. V-se tedy plním a tímto vám
předkládáme příjemné popovídání se zpěvákem a basákem
Vláďou Haukem. O několik stran dál je ta sllben.á rť(:enze.
Nť(:hte si chutnat.

MB.' "V 111i1111lé111 hl'lej.1111e napsali recenzi na demo.
jak se j111enornlo„ ."

MB. "P/á1111je1e něja/.:.e l11me. nebo a/e.1po1/ ko11ce11\' r

Rob.' "a)co n·den 1·:.al.
./)11ale. 1/ze lil/ deallz"

Beyond Mental [}dray - Českej národ je blbej. O tom tohle
pojednává. Nedávno jsem na Ostravsku 7AŽil, jak banda asi tiiceti
Polákú řvala "Fuck Čechy" a tak}' "Polska. Polska" . Okotmějící se
zmohli jen na cl1<1bej pískot. Ty vole, zkus tohle udělat coby čec h v
Polsku. A~i by tě zabili„.

holt aby se to hodilo do

klišé. Kdyi.jde o leprovou epidemii. tak 111use1 mrtvoly hnít.
končí sranda. toto téma je vážný. Tenhle
politicky i ekologid..J' tak v prdeli. /e nem,i cenu. aby cb1ešní
rnláde/ plodila a rodila děti. Vlastně by bylo mrtvé u/. v ok;un/iku
n;u"01ení

About To Die - Tecl už
svět .1e

'Jbe Consequerwe - ConsequerK'e je dl1sledek. Když vopíchá.~ na
co př'ídeš. mú/e to mít dlisledky všelijak.i. včetně AIDS. O to jde v
téhle písni. Že toti/ chdpneš.

Vláďa.'

Ne1ědělj1e111

"Pros/i a jed11od11.fr - 111i11idmw .. "

MB. ".lakjsle se

vůbec

dos/a/i k natár'ení lP pro Besl U .1 "

Vláďa.' "Poslali js111e 111inidmw Pe11ovi Jando1 ·i. je sl/i se 11111 nebude
hodil do RockmapY Jaké br/o po::.ději moje pl'ekrnpení. /.:.d1; jse111
jednou :vedl lelefon a h/ubokv .landů1 · hlas mi ov1á111il. :e se 11111
nalmfrka 1110c líbí a 11abídn11/ ndm \'Wlání LP 11 finm · Bes/ IA ,.

MB. "Řela1i mi něco o 1w1á{eni„ "
Vláďa.' "Na1ár'e11í //rn/o IO dní, P1v11ť dva dnr se nahrámli bid
!lelí den basa. Poslední dva dnr se 111íchalo. Da/ijs111e si ::.dle'!,e! na
dobrém na.1·/a\'ení u; půl'Odnťch ;y11ků \'Šech náslrojů. lak;e ph
111íchahe nebv/1· 11:;, :ád11é problém1· a 1:\'sledrn' ::v11k je napros/o
pe1fe/.:.111( M1slí111 si, '!,e ::,rnkovv 1er1111ik To11uU Vrah od1 ·ed/
\'l'llikajťcí práci a :e ::.rn.k U' je sro 1na!e/m' .1 kleroukoli svěfo\'O ll
de.1km1. Jo, abrch ne:apo111ě/. na/á(e/o se sa1110::.1'ej111ě ve s11uli11
Propa.1·1"

MB.' "Řekni 111i leď něco o desce .1a11w111e.
Vlada.' "A/b11111 se bude jmenornl "l.L1111e c:ar/ And. .. ,. re1pek1i1 e
"Mr:ak (,'a11
a... " a je po1111e1101 ano podle pfmě, k1erá se odel'.frch 0.1/alních na
dn'('ť 11oc/111 /ii·í. ale 1· ce/ko\'é111 kon1ex111 alba je nepo.1·1mda1e/ná a
p10.11ě 1a111 palH Alb11111 br mělo 1:1Jí11· li.1·1opad1111a vXeclz 110.1iNclz 1·
(eské 1er:i Na\'ÍC 11jde jdtě 1 anglické \'er:i. k1erou b1 cho111 clr!ěli
do.11a1 do .1· 1 ·ě1a. Mo/z/i brcho111 udělal jmom ang/irko11 1·er:i. ale
hodně nám :áleží na 1ex1ech a neclllěli bwhom. ab1•na.<i fa1101 1.fci o
ně ph.Oi. Kdo b11íle mil zaje11L může mí! obě l'e1-:,e. Ve!k011 po::.omo.11
1ťf1111je111e le.rlům Nejsou lo :;,ádné .1·a1ani.llické 01gie (:: 10/10 11~js111 e
rrro.\lli). Mťlv bv 1'.1jadfova1 1ůmé 5vornť p(H'if\'. '/'1 pocit1 j.1011
11ejd1//eži1ějH. prolo~e je 11ai1 ·11ť r·h1í1 nf('(} na s1 ·ě1ě 11ěja/....'"ú11 1e.r1e111

METAL BREATH ~

f"eí°it . .le tf·eba lre:h' zpn al o 10111, :.e .1e blr:.r e/.:.ologi<ka /.:.ata.1trofa.
ale tť:J.:o se .1 tť111 11ho nfr.i 1. Na obal11 l.P b11de ~/01 ť/.:. stoju ť na
/.:. raji propasti a 1 1111e b11de dr:.et .1ui /.:.hdla 1111-:ma :. 1Ía.1tnlclr :.ad
Na :adnlr b11de 111ťt /.:.n a1 i stov1· od tť 1 h /.:.ifrld Na :adm s/rané
b11de/01/.:.a a text\ 1.ier ft p1111/ "
,\/R '"frojť odpo1ť d bila 11apro1to 11 ·< ·ť1pa111j/1 ť Ale p/e.110 C/11 e.i
/.:. ton11 1 je.itť né10 dodat _,„

MB: "\'.ie. rn jsle v Kolťn é lrráli. 711ťlo 1·e .111"/11 AC/DC Jso11 lo
1·:.on·, pop i máte nl ja/.:.e jine:'"

11ťja/.:.ť rn.i·e

Milan: "//raje111e la/.:.. ja/.:. to:: nás le:.e a /.:.d1: lo nť/.:.do pi'iw111a111
AC/DC. /a/.:. je lo.fajn a w:}todné 11a11ť11111e11m:I "

/.:.ť

.111111

/'1!8: "O 1'e111j1011rn.í·e1e.r1 1·:'"
Milan : "O sex11. o 1/zla.1 //1 a o bolr11."

\ 'lada : 'Snadjm to. :e 11a.i·e 11111zi/.:.a
:.a.1ť d11 n d1:1 ,.
;\/8.- "Ostatm 111etalo1 ·e /.:.apelr

(ale.1po1i drtirn

1 ťli ilw J

nmť 1111

111ajť

.lak jste na 10111

pn nť poslec/1. ale snad

/118: "Clrcele n ěco r:ká:al 11a.\i111 <'lenáh/11('"

proble.1111· s /.:.0111 ·e1101 w1111 1

Milan : "Na:.dtitiár 1"

n·:'"

M 8.'

"f)ť/„:y

:.a ro:}wrnr' "

\ 'lada : "f'odob11 é. Q/J, ·a.1 si :.al11aje111e na 11 ť ja/.:.e111 /e.1t ak11 Po
no1e111 1-01 ·e .1e b11de111e .111a:ir 111poiwlar 11 ťja/.:.e 111111e. ale na lo je
jeité hrz1."

Alilan:

M 8 . "811de 11éja/.:.1 /.:.lip ,„

Piipr<ivil -p..:h-.

\ 'lada: "f..'/ip b{((/e. Popne bude

1

telni:.i /.:.

1 idénť 1

"Ne11ť :a<'".

"

Kontakt: l\lilan Klindera. lizbedci 1411/4. Praha IO. JOi 00.

pm1i111 m e

Ro1k111apé a pak snad i 1· lritparadé. V da/.iťclr poiadedt snad ta/.:.e .
.\lélo bl .lťjednar o .1/.:.lad11· '.\011slti1 " 1· 1'es/.:.e 1·e1-:.i "

.\/K

"hadiťnť

01a:t.a na :a1 i r. ( ·1r,

e.i

nť 1·0

1

:t.a:.al na.ii111

denai1/111 ''"
\ 'lada: "/1/0 . .111adjm lo. :e.1ť1t/ije :.a11j111e. ab1 si nás /.:.011pili. ·
.\! B: "D1h :a :a/1111a11 w.-/wrnr "
\ '/aďa: ".la !ah. „

Kontakt: Atlal'hronic
Pardubice. 5."\0 OJ.

ANARCHUS FOR ALTERNATIVE
\'ladimír

Hauk.

ŠtrossO\a

L\95.

Píipra1·i1 -p.:h-.

ROWDIES nejsou HOOLIGANS
\'e Starém Kolíně nás \elicc 1.aujala skupi11a RO\\'l)lES. a
proto \:t11ikl tento krátký, ale un' itě 1.ajímavý ro1.ho,ovůrek s
k~tarb1ou sympaťákú RO\\'l)ll<:S l\lilancm Klinderou. Takže
do toho!!!
MR "Nejp n eja/.:.o 1 :d1 /.:.m1ido11 lii.1to1ii..

,\/i/an ··r..·apela 1711ik/a 1 ro1e 199/ . Po nť/.:.olika peisona/m; Ir
7111érta1h lrraje od /.:.rť111a 1992 1 le/o .1e.1/tffé: P.A.Allel - bin. < ;a.ipo
- h 1ara. Ro111a11 "/lm 1w1" //mrda - zpé1 ·. Milan "Mi.111" Kli11de m /.:.11ara a ,\fi/a11 "Bogo " l .ebeda - basa."
,\! B "Sh .iel j.1e111. •"e si 1ás 11é/.:.de na.iel Dodo a
I

:ť

b1

111ťla

.- 10/ro

7]ti/.:.on111 deska. Rekni llli ne. ·o o /0111. "

Milan : "Dodo si nás na.'el na .Jednolll konc·e rté' Ro.:k C;iJé' ť1110111
I Q<J2 . Od bie .lna I Q<J2 spoluprac·uje111e. Deska by mé la 1 LJlilmout.
pra1 ou dl\ r1i un:· í produc·e nt."

Seskupení Anarch11s \'lJliklo ,. nx:e 198(). Se zrnénou na postu
basál01 , . roc"e 1991 1<.lélo konc"e1tt1í vystoupení sé1i í tri aJ..:Li pod
mvvem "NO!thrash Jam". Spole<:·né s Amud1us vystupoval y bpel y
pi·evá:/,ně 1.e severn t~h: Kab<it. Virus. Veteš. ale také H~tor /
Ostravy <1Exekutor1 Budéjovic: . Konc"elll roku bylo natočeno první
demo pod ná:J1 em "Deadline News". Kapela ;de předvedla
pi·evá:l.né thra-;h ·' i:·a.-;tými Lrně n;u11i rytmu a .-;tiídání ryc·hlej sích
pa.w í s pomal ýrrn. 1i;e bylo na;pí1·ár10 anglic"ky. (Demo Je jií
' '!'Prodáno a / ch'1,·odu odkl011éní skupin\' od \V'e uvedeného sty lu.
se ji/ nebude 111110/ it. ). V nx:e 1992 ná·dedovalo nahr<ivání singlu ve
studiu Propa-;t Petra Jai1d y. Studio,·é skladby " lndeťere11 c"e" a "XXL
I Don't ťeed to adis" bylo moiJio slyi>et v G1mg-Ho. Ke skladbé
"XXL" byl po1déji 11<1to:·e11 i \' ideoklip. uvei"e.inéný \ C·e rve nc" i 1·
tele\'Í.lllÍlll 1prac01 ání Rodanapy. \I iíjnu (pra1 dépodob11é po1déji pom . red.) \ yjde v pohidí 1JJ ti"etí kompilace finn y Bestia Rocl<rnapa 4. Spole<:·né s Arwdrns na ní budou kapelv Mad)ťth.
Boron. Me.\.\alina. Doga a daJ ší. Srpen JQ<J2 - d111hé derno
"U11us;1 ble lnstinds". Zde se u/ skupina 1íplně odklonila od
klasíc'kého thrashe a .ieJi budba směi11je ke stylu kapel pko napi·.
Pro11g. Croll'b<u . Pantera nebo C'01rnsio11 of co nťormity . Toto demo
se \i;aj.; mnoíit téí nebude / d ťr\odu smlou\ v s l'vlonitorem. se
kt e r:ť rn Ariaidrns jií podepsal srnlounr na alb1u11. Na desce by se
mély obje1·it pedy- / posled111l10 dema + dalsí étyii kousky. Toto
dr lo by rnélo \'\j lt \ roce JQ<J _\ a\ '..:;;.J...:_je .~ tě pied 11lrn by• se na p11lted1
rnél obje1 it Ultrarnetal Ill . n;i kl erélll by jste Jlléli 111ožt1ost 1 .~ idrni
1ia.1lt d1 é \'ěcl /. tohoto LP. Dále je mo./:110 sly.'et 110\ e delllo
A11<ud1us , . jednom / p<ite<:·nrd1 poi·adťr rádia Í\ I ikroťónun s ná:J 1ern
"De1nolíc"e" AruuL·hu.-; J'-OU : Jiií Linský - bic:í. Rosta Cerrna11 k\'t;u<L i\tutin Dui>ek - k\t;u-a. K;u-el Ha \' líč ek - ba-;a a To má~
B o ro\'~ - 1pé,·
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Kontakt: Martin Vraný, Turgeněvova 14, Litoměřice, 412 01.
Pi'ipraviJ -pch-.

dobré kritiky. NásledovaJo psaiú nových kusú a konce1tová.Iú. V té
době měli již slušnou řádku fanouškú . V (mom 1992 se Jórg Zeitler
rozhodl z d11vodú zaměstnání pověsit basu na hřebík, a.Je zt'1staJ
kapele věrný jako zvukař a stará se o všechny orgai1izační záležitosti
kolem. Po rozlučkovém koncertě 5.6.1992 na MetaJ Melt down
festivaJu byl nahrazen Olafem Becherem. S tímto přúůstkem sbírali
nové Live zkušenosti a v červenci 1992 :zaháji)j produkci dmhébo
dema s názvem "La.st Sign''. Kapela doufá, že se směsicí pawer a
thrash metaJu zapíše do srdcí širokému okruhu lidí. Recenzi na
demo "Last Sign" si múžete přečíst na jiném místě tohoto časopisu„.

Kontakt: .Ti.irg Zeitler, Waldsteinstr. 18, Miinchberg, 8660,
BRD.
Podle materiálú skupiny přeložil -vš-.

Z vrator bude zvracet LP?

INSANIA The end Skirmned

Skupina Zvrator vznikla v lednu roku 1990. Ze zakládajících členú
zbyl pouze Luděk a Vláďa. Současná sestava je Jifí - bicí, Luděk kytara, Banán - kytara, Curo - basa a Vlád'a - zpěv. V této sestavě,
avšak bez Jiřil10, a.Je se Zdeňkem (anny), natočil Zvrator svoje
debutní demo s n{izvem "Totální masakr" ( 1991 ), dmhé "Hnijící
embrio" (1992) a singl "Asphyxiation" ( 1992). Kapela absolvovaJa
už mnoho koncertú v čechách i na Moravě např. s Debrex, J.I.P„
Debustrolem č i Krevelem. Nyní jezdí s Rotting Tour 92. Zvrator
hrál i jeden samostaný konce1t v Německu - v Drážďanech . V
současné době kapela připravuje materiál na LP nebo nové demo,
ale zatím je vše pouze v plípravné fázi. Snaží se sty lově nedržet
pouze jednoho směm, takže jejich hudba je směsice death thrash
metaJu. Obě dema je možno sehnat za 65,-Kč&lkus na adrese: FC

Vše o rozpadu Skimmed pro nás
Petr Pálen'>ký.

ZVRA TO R,

Vláďa

Prokoš,

Sněžnická

83114,

Děčín

1O, 405 02.

Konce1ty se dají objednat tuntéž.
Minihistory plipravil -pch-.

Tak a máme tady opět něco ze zahraniční scény. Tentokráte to
bude skupina z nedalekého Německa. O tom, jak to tedy chodí
venku, se mů7kte přesvědčit i vy„.
Historie Anacondy začíná v létě 1989 když kytaiista Henning Kolbl
a zpěvák AJexai1der Kossi uskutečnili svi'1j nápad. V prúběhu
následujících týdnt'1 píistoupiJj ke kapele basák Jórg Zeitler a
kytaiista Anch-eas Opel, a.Je jako u většiny kapel měli problém s
hledáním bubeníka. Po několika zkouškách bez bicáka se k nim
přidaJ ten pravý - TI1oma-; Drechsel. Tato formace začíná tedy
pracovat na jejich prvních kompozkích. Poprvé 29.9.1990
vystoupili pl-ed publikem v rodném Mlinchbergu. Na zákJadě
pozitivních ohla<;Ú lidí a místního tisku ná-;JedovaJj větší či menší
vystoupení. V červe n ci 1991 se rozhodJi nahrát 150 kusové vydání
dema "Pain of the inmx.:ent" - i přes španiou produkci obch-želo

připravil

jejich bývalý

člen

"SKJMMED už nehraje. Původně jsme mysleli s Martinem
Maldkem (bubeník Skinuned), že z tolw uděláme jen pli/ežitosrné
sd111žení a bude111 hrát jen občas, když nás někdo pozve, ale nakonec
jsme se dohodli, že to uzavl'eme úplně. Hlavn í dilvod je Mm1in /111dba Ito přesrala bavit a IÍpln ě s ní konči: (i se 'Zeměžlučí). ziejmě k
tomtt přisp ěla spousta zm šen_ých akcí v poslední době, 11rčite
problémv s basis/011, z}w.\'ebnott a vilbec celková desiluze. Ny111· se
věn11je jen sn1di11 sociologie a nwkrobiotické stravě. LP "New
fnsanitv " se 11ž v podstatě prodalo. Zhývá asi 150 desek, o kterv si
11u/že je.ftě kdokoli napsat. Další dotisk už nebude. Celkem se
prodalo 2500 desek a ještě kazety. Takže jsme to stopli. Jero škoda a
někdy je mi to i líto, ale je fakt , že tak to dál nešlo. Na Martinovi
byla mát lhostejnost k hraní, brác/111 (basa - náhrada Zfl Martina
Vrbtka) svým věčn ě orráven_ým ksichtem k polwdě laky pfíliš
neph1pěl a já tudíž - jelikož si svůj živo! bez hudby nedoved11
/JJ'edstavit - jsem ještě pl'ed koncern pl'em_všlel, že nutsírn 11dělat něco
nového s novými lidmi. Jako zázrakem jsem se v·ovna dozvěděl. že
Rosťa odchází z Rool, kde jsme si 11ž tenkrát, kdy jsem lam hrál,
/'O?Jtnv1ěli. Hned jsem mu nabídl, že spolu 11dělá111e novo11 INSANll
a doltronwdy jsnw ~po/11 dělali hudbu. Rosťa pak plivedl Mmka na
basu a rozjeli jsme to. K naší hudbě bych chtěl p1'edeslat. že se
každopádně Liší od toho, co hrál Skinuned Je v 10111 sice cítit lroclw
ltmdcore i stará lnsania, ale razance je teď spíš v dynamice, než v
1yclt!osri. Je to sanwzl'ejmě hlavn ě m.e tal, dost clunumej, ale z něj
obrYa.1· usrl'e/írne jina111. V drsnosti se ale žádné slevy nettdálv,
chceme hrát tak p111dce, jak to jen plijde. V fijnu točíme v Bm ě
de1110 - vydáme Ito zatím v tisícilatsovém náklad11 jako MC s obalem
i lexry. Kdvby měl někdo zájem, mi/že si o něj napsal na adres11ť

CULT INSANlA: Rosťa Mozga, Pod Nemocnicí 7, Brno, 625
00, na které lze objednat i jiné věci o kapele."
Pi'ipravil -pch-.
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STYLEI'

DRUNK
PRESIDENT
Na každém rohu je ted' možné slyšet název skupiny Drunk
President (Ožralý President), ale ví někdo z vás o co jde'? Já
jsem v tom měl dost vetkej chaos, a tak jsem se tedy spojil s
Pavlem Řehořem (ex Detto) a pofadal ho, aby nám trochu
přiblížil vznik a současnost této skupin)_'·_ _

.. .

Pavel: "Někdy na jaFe 1991 jsem se se711ámil s kytaiistou Ivanem
"Jes11s Fucker" Mano/oll'em. l/odně jsme .1710'11 chodili chlastat a
za;fvali 11/711_Í' pl71wd\', ::: nichž nejl'Íc nás stmelila ta, kdv jsme byli
.1polečně "in jlagranti" plistižem· manže/e111 s jednou mladou
paničkou. Bvla to pěkná rns//1da, a tak jsme si frkli. že na tako vfrh
základech 11ž bv stálo za to ::;a/ožil bigbít. Pi/ vodn ě měl novej band
fungovat s011běfJ·1ě s Delto, ale nakonec to dopadlo jinak. V Det/11
bl'la situace koncem léta pěkně na h+vno. polovina kapely se dala
n~ soukromé podnikám; takže málo času na nu1zi/a1, tahanice vo
prach.v atd .. 1i1dížjsem se nas+a/, rozpustil jsem to a vd11111/ jsem se
na ::;cela no1·ej projekt. Z konk11rl}.1 vyšel nejlepší bubeník z Blanska
a širokého okolí Pa1•el Fadm_ý a nejlepší basák z Bma a okolí
l.deněk Smetana. V listopadu jsme za čali z/<.o11.\:et věci, který jsme
m ěli s Jmnem \'ětšino11 nachvstaný V muzice se míchala hráčská
mi1111losl každého ::. nás. /ZJI. 11 nás kYtaiistil metalo1•á, 11 basáka
Junky a 11 b11be111ka hardrocková. V 1íno111 1992 jsme nahráli
.Í'estipeckovv denw "Mám lw tam ", klení velice b17,0 za711a111en:t10
bombastický 1í.spěchv. NejdHv si nás podle n ěj l'.\'bml Vilda Cok
jako phdkaple1111a asi tfrtin11 jeho delirió711í .M1/rv, ale hla\ně ph'ili
nahídkv na smlo111•11 na LP. nejdlfr Reflex records a pak od
Bontonu. S d111hún jmeno van.~111 jsme si plácli, a tak od 3.lijna
točíme LP \'e st11di11 MIDA. Ještě letos vyjde pronwtion CD singl a
deska (sanwzhjmě i kazeta a CD) vyjde asi v IÍnom 1993. K LP bv
měli h_
ýt asi tak dva klip.v. Od bre711a j~me odehráli ::;atím asi 35
kon ce11ů po Čerhách a Mora vě a ještě letos bysme měli vvra:jt :::a
hranice. Máme plislíbemí hraní v Rako11s/..11 a Ně111e ck11. "

Už v roco 1985 se dala dohromady trojice nadšenců - Pavel, Marek
a Radovan zvaný Serž.ant Rozhodli se, že se stanou slavnou
metalovou kapelou. Nejdříve zkoušeli na Španělky (Marek bubmtje
na ky'ble) v jednom polorozbořeným baráku v Olomouci, ale
zanedlouho si koupili elektiické kytary a přestěhovali se k Pavlovi
domi'.1, samozřejmě k velké radosti rodičli. V této sestavě (basu hraje
Serž.ant) se pokoušeli sehrávat skladby svých tehdejších vzo1ů:
Accept, Iron Maiden, atd„. Bohužel zatím bez bube1111<a, kterého
díky náhodě přivedl do skupiny Serž.ant až začátkem roku 1988. S
novým č l enem Martinem přesídlili na svojí první zkušebnu v
Městském domě pionýn'.1. Tam je ale díky stylu, který si vybrali,
netrpěli přtliš dlouho. V té době pochopitelně metalovou skupinu
nikde nevítali s otevřenou náručí, a tak kluci zkoušeti na chatě Pavla
a posléze Martina "Pavouka". Každá zkouška však byla spojena s
dvou i vícedemú pařbou, proti čemuž se jejich rodiče zásacb1ě
postavili, aby zabránili demolici objekn'1. A opět nebylo kde hrát.
Navíc na podzim povolali Marka do války. Ale zbytek členi'.1 (tehdy
již Styletu) se nevzdal. Najezdili stovky kilometn'1 po okrese a k
jejich obrovskému překvapetú se jim podařilo sehnat zkušebnu v
kulturáku ve Velkém Týnci. Tam jim vyšli vstříct a kapela mohla
dál šlapat. Místo Marka přišel na záskok Luděk (dnes M.O.R.Death)
a koncem prázcb1in 1989 z rozpadlého Syntexu zpěvák Viktor. V
této sestavě udělali přehrávky a začali se připravovat na své pivní
veřejné vystoupení. Odehráli několik zábav a koncertů (za zmínku
stojí festival "Metal Moravě"), ale na jaře pohltilo Viktora 1elené
peklo a banda se ocitla zase tam, kde před tím. Na~těstí díky z.íkonu
o civilní službě se Marek vrací dříve do civilu, Viktor ho následuje
krátce potom a zbytek kapely podepisuje civilku takz. Stylet začali
pracovat na novém koncertním prognunu ve stylu thrnsh. Od konce
roku 1990 koncertují s olomouckým Skramasaxem, do podvědomí
fans pi'išli též díky společným koncertúm s Arakainem,
Debustrolem, Ma~ter's Hammer, Denet a dalšími známějšími
kapelami. Na podzim 1991 vyrážejí do studia v Petrovicích u
Karviné nahrát své první demo s názvem "Pakárna v údolí tupých
hlav". S kvalitou nahrávky však nebyli spokojeni, navíc se v kapele
začaly ru111it hudebtú názory, a tak Viktor a Ser7_ant odešli věnovat
se svým vla~tnírn projekn'un. Zbylé trio však pokračuje bez basy,
Pavel i Marek se chopili mikrofonli a ani ne ze dva měsíce poprvé
vystoupil Stylet se svým novým progr<l!Tlem. Stylově se přiklánějí
(zejména dJky zpěvu) k deatl1 metalu. Nová muzika Styletu měla na
prvním koncertě u fans velký ohlas, a že to nebyla náhoda potvrdily
i čtyíi konce1ty s ostravským Denetem a Apostasy z Mohelnice.
Dn~1é demo vzniklo v březnu v Nuclear "Barák" Record~ v Dubu
nad Moravou. jmemtje se "Life or Deatl1" a kluci věří, že bude
úspěšněj ší,

Ajá dodávám. že k<lo má o ten bombastickej demáč zájem, mliže si
napsat na adresu: Pavci Řehoř, Pellicova la, Brno, 602 00 a do
obálky nesmíte l'apomenout píilo7.it poštovné. „ -pch-.
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ne7. to první. -pch-

PATHOLOGIST

vystt1pttje pouze zpěv (či spíše řev) Glena Bentona, vybrat nějaká
zajúnavější skladba, a proto už raději přecházún na další recenzi.
Posuďte sami„. Ještě sestava: Glen Benton - zpěv, Elie a Blian
Hoffiruumovi - kytary a Steve Asheim - bicí. -las-.

*****S

Bloudění na patologii
Pathologist je jméno, kterým se honosí nej c horobněj ší mladá kapela
pocházející z Ostrnvy. Její počátky jsou dosti netradi č ní. Rozjezd
mLstal začátkem roku 1990, ale v té době se hudebně jednalo o
extrémní noiscore. Z tohoto ranného období se zachvaly dva
demosnímky. Z pt'1vodního složení zt'1stal pouze jeden zakládající
č len a ten se spojil s dalšúni muzikanty, aby pokračovali dále pod
stejnou hlav i čkou Pathologist. Kapela se obnovila znovu v polovině
roku 1991 a hla vně muzika se radikálně změniJa. Nová sestava
produkující giindcore trochu stiihnutý death metalem je: Martin
"Cyklo" Cvilik - vocals, Daniel " Hary" Harok - guitar, Aleš
"Alocba" Novotný - bass, Stanislav "Stanik" Muzar - bnuns.
Všichni č lenové diíve hráli v již neexistttjících smečkách, jakými
byly Fucking Ddeath, Sarkom, Brnjgl č i Respirátor. Kapela chce
produkovat 01iginální muziku v dosti extrémním pojetí, kterou je
prá vě giindcore. Také texty jsou specifické, zabývaj ící se tématy z
obom patologie a soudrn110 lékařství. V této popisné lyiice je bohatě
využito odborných lékai'ských te1mínů a praktických znalostitěchto
obon'i.
Po
intenzívním
zkoušení hudebníl10 mateliálu
Pad1ologistnabrál v březnu 1992 studiové demo "Forensic Medicine
and Pad1ology". Díky úspěšným koncertúm a relaci v rádiu se
kapela dostala do podvědomí celého tmdergroundu. Také ze
zahraničí při c h ází bohatá korespondence. Pad1ologist dostal nabídku
na tunístění dvou skladeb na sampler "Necrometal I" a nedávno byl
n atočen kompaktní disk s názvem "Putrefactive and Cadaverous
Odes About Necrotism". Tento disk vyjde u agentluy Bona.
Jednotliví č lenové kapely také spolupracují na jiných hudebních
projektech. Jestliže tedy někoho zajímá, co se slaývá pod názvem
Pathologist, ať si jej poslechne a udělá si svt'tj obrázek„. -pch-.

Kontakt: Martin "C)'klo" Cvilik, 29. dubna 17, Ostrava 3, 704

00.

RECENZE
Desky hocb10time podle stl1pnice Oaž 7.
DEICIDE "Legion" CJl1e Ali Blacks I Roadrwmer) 1992
Po debutu stej ného názvu "Deicide" v roce 1990 vyšlo nedávno
další album "Legion" této tvrdě satanistické kapely, o čemž svědč í
právě texty z tohoto alba. Stačí si však přeložit "Deicide"
(Bohovražda) aje všem jasno. Řekl bych, že tohle albtun se dost liší
od ostatních deatb metalových kapel svým výrazem muziky a
trochu jinými aranžemi skladeb a to okam ž itě vyvolá originalitl1
téhle bandy. Na albu nenajdete ani jednu pomalou věc, za to
rychl ých a agresivních je tli požehnaně Ue jen škoda, že celé albtun
trvá bezmála jen asi 30 rninut). Zato však je to oprnvdu kvalitní
deska. Nedá se vůbec říci. že by n ěkterá skladba vybočovala ze
standaitu a to je dúvod, proč Deicide hocb1otim mé ně než třeba
Exhorder. Nelze z tohoto mívalu těžký a hutný muziky, 7,e, které

EXHORDER "The Law" CJ'he All Blacks/ Roadrunner) 1992
Kontakt: Exhorder, P.O.BOX 640427, Kem1er, LA 70064,

USA.
Už když jsem si opatřil debut "Slaughter in die Vatican" týhle
samými prušvihy protkaný kapely, věděl jsem, že jejich další albtun
bude ještě mepší než zmíněný debut. A taky že ano. Dmed od
začátku Exborder valí těžkou bmtální na<>ekanou thrash muziku ve
vynikajícím stylu, ale hlavně a to potrbuji při vynikajícím zvuku,
který je opravdu nad mé očekávání. Producent Rob Beaton si v
New Orleanském stt1diu dal záležet na každým nástroji. Kromě
vybomébo zvuku je tt1 spousty použitých netradič1úch efektú - jako
napříkl ad zdvojená basa. Kromě toho do toho zapadá vynikající
pronikavý plivavý zpěv Kyle Thomase. Prostě po instrtunentální i
zvukové stránce je to pro mne vybomé albtun. Řekl bych. že tli
nenajdete slabší věci, všechny jsou v dost tvrdém a rychlém tempu s
vyjímkou snad titulní "l11e Law". Mě se osobně nejvíc libily takový
fláky jako "Un-bom Again", "Soul search me" nebo "l11e Law". Za
znúnku stojí i to, že zde nalezneme i cover ve1-zi "Lnto tbe void" od
Black Sabbad1 z čast'r. kdy tam ještě zpívával Cfay Osbot011e. I
když tohle albtun už je na světě trochu déle, myslún si, že ne1ú
vúbec na škodu, když jsem se u tohohle nestárnoucího dílka na
chvíli za~tavil. Nakonec ještě sestava: Kyle 111omas - zpěv, Vinnioe
Labella - kytara, Jay Ceravolo - kytara, Franky Sparcello - ba<;a a
Cluis Nail - bicí. -las-.

******* 7
MALEVOLENT CREATION "Retribution" (The Ail Blacks
B.V. I Roadrunner) 1992
Scott Bt011es, Monissotu1d stl1dio, Tampa, Florida. Když se řela1e
těble někoUk celkem sroztunitelných slov, mližete si být téměř LOO
% jisti , že prá vě je to další pecka z týhle fady úspěšných desek deatb
kapel. Malevolent Creation nejsou tll'Č itě nováčky ve svém oborn,
protože rnají za sebou debutní albtun "The ten commanchnents",
které jsme též před časem u nás recenzovali vcelku klach1ě. Co říci o
tomhle LP. Je to devět perfektně zvláchmtých klasických dead1
skladeb, někdy až moc parách1ě b111tál1ú - jako např. "Slaughter of
innocence" nebo "Coronation of otU' doma.in" č i "No flesh shalJ be
spared". Někomu se mt'rže zdát, že je to jedna z prúrněm ýc h desek.
ale jsem opač né ho názorn. Jedinou věc . kterou mohu tomuto albu
vytknout je "laj novitost" dílka, tedy, že je to pořád v jedné lajně a
nikam to nevybočuje . k~tě sestava: Brett Hoffinann - zpěv, Phil
Fa<.ciana - kytara, Rob B<UTett - kytara. Jason B lachowicz - ba<;a a
Alex Marque7 - bicí. -las-

* * * * * *6
MANOWAR "Triumph of steel" (Atlantic rec.) 1992
Tak jsme se všichni přeci jen dočkali . Po dlouhatánských č tyřech
letech od vydání "Kings of metal" je zde nové albtun Manowaru s
n;ízvem "T1itunph of steel ". Vy. kdo myslíte, že tito borci n ějak
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"vyměklj" , tak jste na nejvyš.~ím omylu, protož.e se na této de&.:e
jech1á o perfektní heavy metal místy koketující se speed metalem
Paráda. Ale nepředbíhejme . Pivní věd je "Achilles. agony and
ecstasy in eig.ht paits". která je dlouhá skoro 29 minut. Je rozdělena
do devíti čá<>tí. jež jsou ve větš ině píípadt'1 instnunentálkami a ve
kte1;ích se postupně předvedou všicluu zúčastnění borci - E1ic
Adams - zpě v , David Shankle - kytara, nový bubeník Rhino
(nahradil Steve Colomba) a vi1tuóz na čtyř i osmisb1111nou basu Joey
de Maio. který zde hrnje i na percussion. Námětem této exhibice
byla Trojská válka, o čemž svědčí i názvy čá<>tí. Škoda jen toho
před vádění hudebníkú. kteíí hrát opravdu umějí, ale na de&.:e to je
schopna předvést každá ch11há kapela. Horší to bude na koncertě,
kde se to musí i'~1hrát na piv ní pokus. Jestli to borci zahrajou, tak
potom tedy smekám. Dmhou skladbou je metalová hymna "Metal
waniors". která spolu s "TI1e power of thy sword" je nejlepší na celé
desce. Pli postupném prodír{mí se deskou, která nás svou
abnosťérou všechny pf-enese do středověku. jsem se stále těšil na
nějakou tu baladu. protože nejsilněj š ím místem kapely byl právě
tento dmh hudby. A nakonec jsem se přece jen dočkal. Poslecb1í
"Ma-;ter of the wind" je totiž pdvě tak rychlá, jak si <L<;i tak tento
7fmr pf-edstavuji. Celkově jsem potěšen. že to, co chlapi prohlašovali
ve spojitosti s touto deskou je 7 části pr..tvda (na tu MetalJicu to však
ještě nemá). a tento opus řadím na přech1í místa žebííčku dosud
vydaných desk. -pch-.

*******7

p1<tvděpodobně potom Ztrdtilo tu správnou pointu. Nebudu vás m1i
nutit si toto LP selmat nebo alespoň poslechnout. Pokud se vám ale
dostm1e do nikou, tak to zkuste. Já si myslím. že o kvalitě tohoto

mate1iálu vá.-; přesvědčí kapela sama. -Qído-

*** *** *7
ALICE "Yeah !"(vydá Reflex) 1992
Hned v úvodu vám píiblížím styl, texty a v podstatě celou abnosférn
desky jech1ím výrdZern: Alice'n'Roses. Možná bych sem mohl
zamotat ještě AC/DC, ale ti zde pab11i zas tak nejsou.
Západočechúm tady nebudu psát 1uc nového a vy ostab1í jste asi
taky měli možnost Alici už slyšet na nějaké té t;_mcovačce nebo
pouťové veselici. Hudební stránku celého opusu mám už tedy za
sebou a teď se Vlhnu třeba na texty. Nejp1ve jsem si myslel. ž.e tady
na tom místě budu psát nějaké cllouhé cxlstavce, ale ono to m1i nejde.
Dá se to vše opět napsat heslovitě. Témata: láska přátel ství. apod. ,
styl podání: monolog ze strdlly zpěváka (Dmi Bárta). Jejich celkové
zpracování mi však nějak moc nesedí, ale na dmhou sb<JJJu ve mně
vyvolávají ve spojení s muzikou pocit maximální pohody. uvolnění
a uklich1ění. Z insb10nentálníl10 hlediska by se nějaká ta ch ybi č ka
asi na~la, ale to bych šťotu<t.I už moc. Nejlepšími kousky jsou pro
nmě "Ani nál1odou" a "Nepospíchej". Žách1é výrazně slabé věci zde
nejsou. a tak je toto debumí LP plzeňských borct'1 s dívč ím jménem
Alice mnou ohochioceno č tyírni hvězdi č k<uni . -pch-

*** *4
ANACHRONIC "Lame \.art And ... " (vydá Bestia) 1992
PARADISE LOST "Shades Oť\.od" (Metal Hlade Rec.) 1992
Tato b1ito;;k;í kapela je p<.xlle mého úsudku zcela neprávem málo
známá. P<u<tdise Losi se totiž lepší od alba k albu. Skupina ldZÍ styl
ob1 v lá~tě tvrdý a svér{v.ný. Je to ale jiný ch11h tv rdosti. než jakou
mt'1/eme slyšet např. u Napalm Deatl1 . Pai<tdise Losi (pětice
hudebníkli z Bradfordu) nám ve své muzice předvádějí malech1á
tempa, kte1ými 7.kr<íšlují svou tvrdou hudbu obzvhíštní "znělostf' a
melodi č ností (viz též LP "Gotic", kde ale byla melodičnost ještě
podbaivena nácU1emým altovým hlasem zpěvač ky , který však na
tomto albu chybí). Mt'.1žeme zde zaslechnout b<idici nejtemněj š ího
stm·ověku (Black Sabbad1. Demon). ale i moderní postupy, které
jsou pravděpcxlobně více píístupné pro ch1ešní dobu. Muzika je
dobře zpracov;má a svou hmrnonikou a gotickou akustikou se
kapela fadí na špici jak ai1glického, tak i světového metalu. Oproti
albu "Lost Parddise", které bylo podepsáno jednoduchými
instnm1entálními vy1<ony udělala skupina veliký krok vpřed. Posun
k vysoké prop1<tcovanosti jednotli vých skladeb byl vidět už i na LP
"Gotic", ale tady je to ještě o stupínek výše. P;u<tdise Losi se
otevřeně hlásí k II<idi č nímu metalu, i když z jejich kyt<uuvých sól s
hub1ým spodkem na nás dýchá gotické období staré Anglie. Jestliž.e
si toto LP budete pou štět za dlouhých zimních večeni. saim , v klidu.
1.alei' Ií někde v koutě nebo b11avém pokoj i, rnúže se stát, ž.e si
budete píipadat jako na nějakém st<u-ém, dávno opuštěném hřbitově
a Je všech sbw1 na vás budou volat záhrobním hlasem zombíci a
podobné pííše1y a och1ěkud 7 cL'ílJ.,-y bude znít pííjemná. ale smub1á
hudba„„ . v a~ pobřební. Já jsem to zJ,-usil a jestli si to dovedete
představit, tak musíte uznat. ž.e pocit. který jsem prož.íval při
poslechu LP musí být tíž.asn ý a nepops;itelně n;ícU1emý. aniž. byste
LP slyšeli . Když jsem se chystal dělat tuto rece1v.i myslel jsem si. že
vám řeknu i nejlepší a nejhorší skladby na albu. jak to mám větš inou
ve J\ yku. Ro1.hodl jsem se ale. že by to nebylo asi to sp1<ívné. i kdy?
své odlídené skladby jsem si tady uí na~I. Mám dojem. že by to

Jak jsem minu.Je tedy slíbil, píiná<;ím v{un cb1es recenzi na debub1í
albtun pardubičm1t'.1 Anachronic. Pěkně jsem si to zavalil tím, že
jsem chtěl od k.Jukli poslat jak českou verzi tak i ai1glickou. Kluci mi
sympeticky vyhověli a u mne vyvstal problém, na jakou z těchto
villim1t mám psát. Napíši tedy o české a p<.)tom to sroVliáJn s
m1glickou. Z úvochúho intra se vyklude jech1a z nejlepších věcí
(možná že úplně nejlepší) "Z.aJ-azen", která je následována další
bombou "Nezi'1sw1u tady". Další věci v pofadí, ačkoLi jsou též
perfektní. však nepíinesou už nic nového. Pochopitelně, že i zde se
najde výjimka potvrzující prnvidlo, a tak o 'kus dále natočená
skladba "Mr1.ák Gmt a poušť mého srdce" mne svým nezávisl ým
stylem doslova překvapila . Je to perfekb1í oživení. V sainob1ém
závě111 je též jech1a písnička, která stojí i'.a vyzdvihnutí. a tou je
"klipovka" "Soustín". NácU1emá d1ra<;hová muzika na celém albu.
perfektní české texty, dobrý zvuk, zpěv a v neposlech1í řadě
insb10nentální vy1<0ny řadí toto LP na jech10 z nejv""~ích míst v
mém žebííč ku našich desek. Vytknu tomu snad jen podobnost
někte1ých skladeb. Anglická verze je té7. dobře zazpívána, ale ta
m1gli čtina vyzní úplně jinak a myslím si, že by se ti mohlo zalíbit i
7~1 l11w1icema. Tolik asi k pe1fektnímu debutu, který dopornč uji si
koupit každému metalistovi (nejlépe obě verze). Na bi1 by se to
mělo dostat někdy v prosinci, a tak múžete udělat svým dlízkým
radost v podobě desky. kai'.ety č i CD. jako dárkem pod vánočním
sn·omečkem . -pch-

** * **5
DEBUSTROL "Svět co :t..atocí s tebou" (Monitor) 1992
Před nějak-ým Čél<;em jsem dostal dopis od jech1oho na~ho čtenáře,
kte1ý nám píímo děkoval, ž.e jsme napsali tak tvrdou rece1vi na
Gladiator. Že tl.Ž Sepulttm1 doma měl a Gladiator teď prý i'.apadá
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prachem. To samý je prý Debust.rol , kteří kopírují Slayer. První
deska urč itě, ale druhá už jede nělvun jinam. Dám se tedy do toho,
ale abych se po pravdu přiznal , z desky mám dost srru'šené pocity.
Protože kdyby Debustrol neměl tak parách1í pivní desku, měl bych
pocit, že se mi to jen zdá. Tento postřeh nemám jen já ale spousta
řadových fandt'1 též, se kterými jsme měl možnost hovoíit mi dali za
pravdu a touhle deskou jsou všichni "rozčarovanf', ale tím
opač něj ším koncem - tedy zklamáním. Pro mne bohužel taky.
čekal jsem rozhoch1ě větší pecku. I když muzikanti opět vyspěli
1mujkanL<Jcy o hoch1ý kousek dál - tím myslím jak muziku, tak i
texty (pár jich dělal i producent Milosh Doležal), myslím, že nápady
se na týhle desce rozhoch1ě nehemží. Yyjímku snad z 11 věcí tvoří
"R.A.P.-L." a to je asi tak všechno. Co se týče zvuku, samozřejmě je
lepší než na "Neuropatalogovi", ale je tam slyšet něco z Doda, talde
pozor na to. začíná se říkat místo Debustrol Dodostrol !!! Vún, že v
této recenzi chválou neplýtvám, ale možná na to budete mít jiný
názor a vám se bude zdát, že je deska vyoomá. Nechám to na vás, je
to jen mt'1j názor. -las-

kopečku

a pod ním se v mlžném oparu hromadí nenápach1ě několik
desítek lebek a kostí. Svým spracovánún se toto lllllělecké dJ1o
vyšplhalo v mém žebříčku obalt'1 našich LP na první místo. No,
takže to bychom měli nějak sestUnírovanou recenzi a zbývá už jen
desku ohochiotit a jít pryč . Moc těch bodt'1 nebude, ale máJo asi taky
ne. Řekl bych, že je to takový lepší prúměr, a to znamená čtyři
body. Takže ahoj, mějte se a já jdu ... -Qído-

****4
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*** 3
TÓRR "Chcípni o kus dál" (Monitor) 1992
Tretí LP a opět jiný zvuk a "styl" kapely. Proč je to slovo styl v
uvozovkách? Protože to je více méně stejný styl jako u "Institun1
klinické smrti ", Torr v tom pozná te okamžitě, ale přece jen se to v
něčem liší. Tentokrát bych to pojmenoval asi jako death'n'roll .
Těžko se to nějak popisuje. Je to prostě klasická hudba Tomi, ale s
pivky rock'n'rollu. Některé věc i jsou téměř úplně stejné, jako jiné
věc i z minulého LP, ale tady je do starýho Tomi zamotanej bigbeat
a ten již zmíněnej rock'n'roU . Píi poslechu mne napadlo přirovnání k
MotorheacL co7 ale asi nebude moc správn ý. Je to totiž
těžkopřiblížitelná specifická hudba a z toho dt'1vodu má kapela u
mne veliký plus. protože se nesnaží za každou cenu někoho
kopírovat. jak tomu u větš in y jiných bývá zvykem, ale hrají svou
muziku. Je n1 ale něco, co mi trochu vadí. Jsou to názvy písni a
texty. Nějak moc rozšiřovat se ale o nich nebudu, jelikož je opět asi
všichni znáte. Jedou ve stuých dob1ých kolejích. Myslím si, že bude
stači t, když vám tady p.1r názvů napíšu a celkový obrázek si už
urč itě udě l áte sami. Tak7,e například : "Tanec smrti ", "Svatební noc v
pohřebním voze", "Anal power", atd ... Tak co vy na to? Mám
dojem, že tohleto mělo nějaký smysl za dob totality, kdy lidi chodili
na to, co se nelíbilo ftmkcionál1un . A tohle se jim líbit nemohlo. Ale
má to smysl ch1es. kdy tt?, lidi na takovéto akce dvakrát moc
nechodí, a kdy spíš jdou za kvalitou (nebo si to alespoií myslím)?
Tím ale nechci ííct, že ToIT není kvalitní hudba, ale já prostě v
takovýc hto věcec h nic zajímavého nevidim. No ale budiž.
nebudeme do toho moc rejpat a vrátíme se k LP. Co ííci k nejlepším
a nejhorším skladbám na desce? Asi to, že neni jechmduchý je
vybrnt. Mohu ale říct, že mně se nejvíce líbí pomalá píseií (možná.
že jste na ní už v iděli klip) s názvem "Vzpomínky na život", která je
pravděpodobně p1v 1ú vybmkávač kou Tomi za celou jeho dlouhou
dobu existence, ale zase na ch11hou stranu jsem se dozvědě l , že n1to
věc hrávala v době dávno minulé slavná kapela, ve k.1eré pt'1sobil i
Daniel Švarc, Fata Morgana. Naopak za nejhorší věc považt0i
skladbu "Anal power" mavírající piv ní stranu desky, která je podle
mne dost nai vní. A teď, ještě než to celý u:zavf1I bych se hrozně rjd
na chvíli zastaviJ u obalu. Je na něm vyobrazen orel, jehož hlava je
nonnální. ale v místech. kde by m ě l být krk, plynule přechází do
dvou propletených stromů tvořících ze svých kmenů a větví orlova
křídla, ocas, tělo a nohy i s pořách1ejma drápama. Stojí na n ějakém

DEBUSTROL

"Svět

co ... "
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DEMACE
Demáče

hoch1otíme podle stupnice Oaž 5.

ANACONDA (SRN) "'lne Last Sign" (Zeitleratorsound studio,
Miichberg, SRN) 1992
Kontakt: Jorg Zeitler, Waldsteiffitr. 18, Miichberg, 8660, BRD.
A máme tady opět jech10 demo ze zahraničí. Jedná se o kapelu
Anaconda, o které se můžete dočíst na jiném místě tohoto čísla. Co
říci k demu. Kapela se dá hoch1ě dobře srovnat s našimi kapelami,
které jsou ve stádiu zrodu nebo mají odehrány jeden nebo dva roky,
tak.7..e muzika hoch1ě nepřesná - kytaiy, bicí a zpěv tady není zcela v
pořádku a hlavně není vyzpívai1ý. Jak sama kapela tvrdí, hraje styl
power tbrnsh metal, který n1hle muziku přesně vystihuje. Naproti
tomu však zde nalezneme boch1ě dobrých nápadů i pasáží, ale podle
mne to chce ještě bochiě dlouho cv i č it a makat. Co jsem tak přejel
texty z dema, které jsou samozřejmě v angli č tině, jsou podle mého
dost dobré ( např. je zde nastíněná otázka druhé světové války a
postavení Němců k ní. ..). Mezi dobré skladby lze zahrnout "Bebind
tJ1e mask" a v la~tně celá druhá strana je o mnoho lepší než první.
Mezi ty nejlepší patří "Mass Hypnosis" nebo "Yaiuta~ - the
melancholy in life". Rozhoch1ě demo nepatií k nejlepším, ale také ne
k p11'1serovým. -las-
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***3

ANARCHUS "Unusable instincts" (Konanda berr wear rec.)
1992
Kontakt: Martin Vraný, Turgeněvova 14, Litoměřice, 412 01.
No

konečně .

Uže jsemn si myslel, že se u nás s thrasb metalem už
ale na<';těstí tomu tak není. Po těch všech možných i
nemožných deaů1 "náhulech" je zde pěkný klasický ů1rashy1< v
podání Anarchm;u z Litoměfo.:. Ted' se pokusím vám trochu popsat
muziku. Jistě všichni znáte ům1sh v podání borců ze Sacred Reich,
Exodusu či Pantery. Ye.škerá hudba je totiž v duchu těchto bandů ,
ale netvrdún, že by to bylo okopírované. Možná zde chybí k
dokonalosti nějaký ten nápadJk, který by posadil na zadek jak mě,
tak nějakou gramofinnu, ale vcelku to je v podstatě taková kla<>ika.
Texty jsou anglické a jejich překlady jsou pro nme dalším
překvapením. Zvukovou stránku nebudu hodnotit, protože každý
nemá peníze si nechat natočit denláč ve špi čkovém studiu. V ch1e.~ú
ekonomické situaci je už v lastně di v to, že se nějaké demáče vi'1bec
točí. lnstmmentální vy1<ony tedy mohu posoudit jen ztěžJ. Vím ale,
že zde pochválím ještě pěkný jednoduchý obal, na kterém je labka s
motivem zeměkoule. Jelikož tedy nemám 7..áchiých velikých
píipomínek, dávám borcúm z Litoměíi c čtyíi kousky. Zaslouží si
jell 1 -pch-.
zkončilo,

****4
CRUX "Terrific Warrior" (Fords studio) 1992
Kontakt: Roman

Kříbek,

Pustkovec 39, Ostrava 4, 708 00.

Nedávno jsme psali recenzi na demo "Řev smrti" a ono tu už je
nový.O mhé demo C mxu ''Tenific Wanior" obsahuje přepracované
skladby z prvního dema plus dvě zbm'>u nové. To znamená, že
recenze si budou hodně podobné, témě ř se od sebe nelišící, a
protože se nerad opakuju, tak tentokrát jen velmi krátce. Demo má
dob1ý zvuk, je dobře nabrané i zabrané. Styl kapely se pohybuje na
hranici mezi black metalem, deaů1 metalem, doom metalem,
kultem a magií. V někte1ých pa<;áž,Jcb jsou slyšet stuý Bathoty, sem
tam i Paradise Lost a kapely podobného ražení. Myslím si, že
kapela má před sebou světlou budouc nost a urč itě stojí za poslech.

-Qído-

****4
DEMENTOR "Chorobná nákaz•1" ('!) 1992
Kontakt: Roman Lukáč, Štúrova 4:v22-4, Pováiská Bystrica,
017 01.
Po píibližně pěti měsících je tady další. v pofadí již druhý, demáč
boret'1 ze Slovenska. Měl bych zde asi tedy srovnávat tento výtvor s
předchozím snímkem "Zánik„. ", ale ono to nejde, protže s
příc hodem zpěváka (Jaro Kyselica) pi'išel i nový styl a tím je
nejspíše kapelou prosazovaný bmtaldeath metal . Jedno nebo v lastně
dvě srovnánJ mě tu ale napadají. Pavlovi se minule nelíbil obal. Ted.
mohu já prohlá'>it, 7,e v tomto směm Dementor udělal pokrok, a že
obal plně cxlpovídá textúm a jeho zpracování je o mnoho lepší než u
"Zánik„. ". Na dmhou stranu si však musím postesknout, že
"Chorobná nákaza" má podstan1ě horšJ zvuk. Text:lun je sice
rozumnět, ačkoli zpěvák ze sebe vše chrlí takovým deathzpi'.1sobem.
který se u nás k nikomu píirovnat asi nedá, ale toho bylo dosaženo
na úkor kytar. ba"y i bubnú. Škoda. Po hudební sn'ánce je to docela
slušný (možná trochu jednoduchý) deaů1 metal bez nějakýc h

opravdu výrazných vlivú ze zahrani čí. Texty vpodstatě všemožně
zavrlntjí křesťanství. Dobře patrné je to už třeba lrned v úvochlÍm
intru, kdy v kostele za nějaké bouřky je nějaká m5e a farář tam
předspívává nějaké ty žalozpěvy. Odpovědí mu je však takové
amen, které kdybych slyšel, tak uteču s plnýma kalbotama. Hráčské
chyby zde hledat nebudu, protože kvalita nahrávky mi to
nedovoluje. NejhoršJ a nejlepší písničku tu taky vybírat nebudu,
protože je celý demáč maximálně kompaktním celkem, kde jsou
všechny skladby na píibližně stejné úrovni. Docela dobře to všechno
šlape, a tak nemám dl1vod tomu dát méně než tři bodíky. -pcb-

***3
DISASTER demo 92 (Leopoldov) 1992
Kontakt: Zoltán Letrich, Jilemnického 7, Štúrovo, 943 01.
Na tomto denláči mě nejprve upoutal obal (myslím tím titulní
snwm). Po dost chaotickém logu je tam též č ínský nebo japot1ský (v
tom se moc nevyzn.:im) znak protikladú. To jsem však nevěděl , že
to plně vystihuje annosfém celého dílka. Ale ted' popořadě. Úvoch1í
"ll1e Soul's Embrace" začíná nástupem bicích, které jsou
nejsvětlejší sn'ánkou tohoto výtvom, avšak zastif'íují ve.škeré kytary a
basu. Do všeho se píidá anglický deathový zpěv a vše se rozvíjí ve
stejném rytmu. Dmhá "Dream and Reality" začú1á orientálními
kytarami, ale výsledek je stejný jako u první věci. Cvak, otáčím
kazetu a je tady ten zmíněný protiklad. Jemné kytary a hle. "So Far
and Still So Near" je totiž jakási amerika, ale dost nezávislá. Totální
pohodáč. Dále píicbází "Tbe End" a já se ocitám opět v té
deatlunetalové extázi . Jakým5i outrem je "Consequence of
Emotion", což je nějaké seskupení 11°1zných melodií zahraných na
Španěl ce. Zajímavý demáč. -pch-.

***3
KRUCIPÚSK "Demo"('!) 1992
Kontakt: Jan Zrůst, Masarykova 25, Liberec 1, 460 01
Už tři Lidé mi upozornili na liberečáky Kmcipi.isk, a tak jsem byl
nucen se s nimi zkontaktovat. Kluci mi poslali demáč a nějaké
zajímavosti, k:vl1li kterým stojí za to udělat rozhovor, jenž Qe.5tli se
vše povede) si budete moci přečíst v přfštím Metal Breathu. Abych
ale zbytečně neodbíl1al, tak se vrhnu na demáč , který si stále dokola
pouštím, a ačkoli ho kluc i z časáku po mně c htějí pt'1j č it, zatím
nemají šanci. V úvodu se pokusím nejprve demo zaškatulkovat.
Tahle muzika jde ale velice těžce , proto ji raději píirovnám k
nějakým jiným bandt'un. Nejvýstižněj ší bude a'>i srovnání se
Suicidal Tendencies a možná i trochu s Kabátem. Je to toti ž pělmá a
veselá muzika s vkusnými veselými českými i anglickými texty. Po
instnunentální stránce je možno odhalit zkušené borce, kteří dříve
hráli ve skupině Veteš. 1-Ilas Tomá5e Hájíčka mi trochu píiporníná
hla~ zpěváka ze známějších, ale popových Yo Yo Band. Po
zvukové stránce to je na demáč dokonalé. Nejlepšúni kusy jsou
"Rap", "Kmciplisk" (i přes ten Kabátovskej začátek), "Shit", atd. ,
protože ch11há sn-ana demáče je (i s dalším Kabátovským rozjezdem
ve "Fucker" a "Raketa") super. Slabé věc i a nebo ty, které bych měl
pohanit, zde nejsou, a tak je to ch1es za plný počet bodt'1 s velkým
těšením

se na LP. -pch-
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LEPROCIDE "Con<;equences Oť lnťection" ('!) 1992
Kontakt: FC Leprocide, Varšavská 5, Praha 2, 120 00.
V dl1sledku nakaž.e ní viru Kiyptor death metalem vznikl vir nový Leprocide. To znamená, že Leprocide je další kapkou vody snažící
se rozru.~it strukturu našich mozkl1. Death metal je strašná nákaza.
Vybírá si poslední dobou č ún dál tím víc obětí a přitom vás dovede
do takového stádia, že se budete snaž it ji chytit kde se dá, a když ji
chytíte, tak o ní budete pečovat a starat se, jako by to ani nebyla
nákaza. Viru, kteří toto dokáží je ale dost málo a těch , kteří se sna7J
své oběti uchvátit a přitom se jim to nedaří ať dělají co dělají, je
hrozně moc. Leprocide ale patří k těm pivním. Je to death metalový
vir takových kvalit. že ho lze v na~i c h zeměpi sných šířkác h
považovat za vzácný. Pokusím se vám ho popsat. Před<>tavte si, že
tento vir zvaný Leprocide (odIŮdu pojmenovali "Conseqeuences Of
lnfection") si rozdělíme na šest dílků . Pak zjistíte, že ptVJÚ z nich
('říká se mu "Contagious Prelude") je jakýmsi předvojem k samotné
naka7Ji vé části (roztuněj intrem). Má v sobě něco z daleké
budoucnosti, jakýsi tajemně astronomický náboj .česky řečeno, je to
taková nakažli vá předehra Dál j sou ale již jenom nebezpečné části .
Když to řekneme hcxh1ě stručně , tak tento vir vás nejdříve nakazí
("Leprocide"), pak připraví na smrt ("About To Die") a následkem
toho ("The Consequence") je duševní rozkl ad ("Menta) Dacay") a
přestm
do biologické podtřídy (" Biological Underclass")
rozkláilltjícíl10 se tvorstva. Příroda tento vir vybavila jak nejlíp
mohla. Jak po stránce útoč n osti , tak i vnitň1í struktury (ať už celku
nebo jednotli vých dílů ) a dokonce má v sobě schopnost uchvátit
každou osaměl ou a zbloudilou duši (tzn. i tebe drahý čtenáři metalisto). Má jen jednu nevýhodu a to tu, že trošku zavání virem,
ze kterého vznikl a to Kryptorem. Vůně vím nás ale víceméně
nemusí zajíma t. Leprocide s podtitulem "Consequences Of
lnfection" je jedním z nejnebezpečněj šíc h vi111, kletý se u nás
objevil. Jeho kvalita se dá srovnávat i ve světovém měřítku. Dávejte
si na n ěj velký pozor. Ale na druhou strnnu, tunírá se s nún
n ácU1emě„. -Qído-

* ** ** 5
ZVRATOR " Hnijící embrio" (A+R+S+rec.) 1992
Kontakt: FC ZVRA TOR, Vláďa Prokoš, Sněžnická 83114,
Děčín 1O, 405 02.
jdeme na to. Ptv ní "A'> phyxia" a já zač ínám tušit o co přibližně
pt"1jde. Úvod mi toti ž plipomíná směsic i minimálně tří kapel , z nichž
nejpatrněj ší je Kryptor. Zpěvákův řev je podobný "hlásku" jednoho
č l ověka, kletý má tak pěknou pivní přezdívku Pípa. Textov ě ,
zv ukově i hudebně se tato věc pfibliž tue k demu "Vice and vittu·e"
Pípovo kamarádt"1. Dmhá "Paranoidní schizofrenie " ve mě vyvolá
při rovnání k Sepultuře , ale Kryptor přece jenom nezavrbuju.
"Hnijící embrio" mi upomíná na to, že Zvrntor o sobě prohlaštuí. že
kromě tlm1she hrajou i death a mě nezbývá, než to potvrdit.
Sepulturn je ale stále ještě Sepulttu<1 a název této skladby u m ě
vyvolá vzpomínku na jeden povedený kousek brazilct"1 "Dead
embtionic cells", ale taklile do hloubky už rnději šťourat nebudu,
protože to takhle myšleno ze strany boyt"1ze Zvrntom urč itě nebylo.
Ale v Brazílii ještě chvíli zl'1staneme. Dalším kouskem a bezesporn
nej lepším na celém dernáč i je "Troops of doom" z ptVJJíbo alba
(myslím tím oboustranného) "Morbid Vision" už zmíněn ýc h
j ihoarn eričan t"1. Jedeme ale rnději dále, a tak se dostáváme na a<>i d vě
nejlepší věci ZVJ-atorn "Krev nevinných" a Říše prokletých''.

" Ukřižování už je pouze rozloučením (pozor - netú to outrodukce,
ale asi nikoho nenapadne podle mého názom, že by si kvůli této
urč itě nejslabší věci pouštěl celý demáč znovu). Stylově je tedy
tento demosnímek dost rychlý tllJdSh s prvky death metalu. Skoro
všechny (nebo vlastně všechny) věci jsou ve stylu Sepultura.
Zvukově je "Hnijící embtio" dost přeba.<;0vané a sroztunitelnosti
zpěvu bylo dosaženo na t"tkor zvuku kytar. Textově bych to zařadil
asi o č tyři roky zpět, kdy u nás podobné náměty frčely jak na
běžíc ún pásu. Když se na tento výtvor dívám po hudební stránce,
schází mi zde nějaký ten nápad a naopak přebývá již zmú1ěná
Sepultttra. Nejprve tedy klukům doporučím , aby ji na nějaký fa<;
přestali poslouchat, zavřeli se do zkušebny a začali tvrdě makat na
novém programu, kte1ý. mt"1že být v tomto stylu, ale nesmí se tam
objevit nic, co už bylo použito. Potom jim poradím to, že až to
všechno vymyslí a předělají, tak ať natočí další demáč, na kterém ať
se neohlížejí na sroztunitelnost texn1 a rnději je vydají vytištěné na
přebalu demáče . Toto není sice nejhorší demáč, který jsem slyše l,
ale přesto Zvratoru vzkazuji, kluci polepšete se. -pch- (zcenzuroval
-Qído-).

*1

FAITH NO MORE I L712. 11. 1992 20 hod. Praha - Sportovní
hala
Na tento konce1t jsem odcházel trochu s obavami , protože Faith No
More se mi na Strahově moc nellbili a L7 byli pro mne jednou
velkou neznámou. Je tedy něco po osmé hodině a já se mačkám v
absolutně natřískané hale, která č ítá cirka 20 000 už nadšených a
maximálně na.třepaných diváků . Řev a na pódiu se objevtue
kvaiteto maximálně sympatických dívek, které rozjíždí svou pěknou
heavy-tlm1sh s.how, která je trochu altematiV11ě olíznuta. V tomto
okamžiku bych měl asi říct, fo jsem se rozhodl pojmout tuto
recenzi trochu soutěžně. A hned první otázka by mohla
obsahovat třeba sestavu. Vyjmenujte ji. Děvčaty předváděn é
skladby z alba "Btick Are Heavy" j sou na vysoké úrovni. U
mikrofonu se v podstatě střídají všechny aktérky tohoto vystoupení.
jenž celou halou doslova hýbe. Zvttk je dobtý a světla si též nedělají
ostt1du. L7, J...1eré jsou atmosférou v hale strl1ávány k maximálnímu
vy1<.onu, jsou už téměř ododěny a leckterý erotoman si musí
při c h ázet na své. Po zhmba hodině dívč í show pomalu konč í a jedna
z úč inktuícíc h se vrhá po hlavě do pivních řad diváků . Já jsem rád,
že se moje obavy nenaplnil y. Je už ale nejvyšší čas na další
otázku. Víte odkud tato dívčí kapela je'! Nastala přestávka, kterou
všichni tráv íme rozebíráním vystoupení sexbomb. čas však ubíhá
ve lice 1ychle a Faith No More poí'ád nikde. Fai1s už to nemohou
vych·žet a veliký pískot a křik j sou tomu di'tkazem. Půlhodinka z
pauzy je p1yč, světl a zJiasínají a halou se rozléhají první tóny slavné
kapely„„ Europe ' Na jev i ště vbíhá pět muzikann1 a před váděj í
rozcv ičku, kterou w á.m zase od jiné kapely, a to od New Kids On
llie Block. Chvilka ticha a teď to jsou už opravdu Faitl1 No More.
Pecka střídá pecktt, bezkonktrrenč ní světelné efekty, dosalrnjí takové
úroV11ě , kterou jsem v životě ještě neviděl. Zvuk je perfektJú a já si
připadám jako Alenka v hs i divů (kluci mi po koncertě hKali. že se
cítili jako Alenka v hs i za m:adlem, ale to je věc názom). Celý
p111řez alby "lntoduce Yomselť' , "l11e Real llung" a "Angel DtL~t "
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se mi líbil více než poslouchání doma v klidu z CD. Nejspíše jsem
byl též stržen bezkonkurenč ní atmosférou, kterou jsem též nikdy
nezažil. Při pozorování haly jsem byl totiž překvapen nejen její
natřískaností, ale i tím, že i v tom nejvýše položeném koutku u
stropu všichni fans doslova boulili . Alternativní rap metal, č i jak se
to dá popsat, dosahoval toti ž takové kvality, 7.e se to dá jen těžko
přibl ížit. Když řeknu, že Faith No More museli dvakrát už naprosto
vyčerpaní píidávat, že hráli skladby "Epic", "Midlife Crasis" a
"Srna.li Victory", které jsou teď takovými metalovými trl1áky, že
faninky už samou rozkoší nevědí co dělají, že jedním z přídavků byl
jeden z trháků starých dobrých Black Sabbath, a že celé vystoupení
bylo dlouhé okolo dvou hodin, tak se nikdo nemt'tže divit, že o této
akci píši v superlativech. Ted' ještě poslední dvě otázky a už raději
zkončím, i když o tomto koncertě bych mohl psát ještě desetkrát
déle. Ve které kapele hraje kromě Faith No Morc Mikc Patton'!
Jak se jmenoval zpěvák, který nazpíval s F.N.M. první dvě
alba? Zbývá už jen dodat, že cenou pro výherce budou plakáty
kapel i s autogramy a fotografie kapel pořízené na tomto
koncertě. To je tedy vše a já se louč ím s pl-á.nírn, abyste na všechny
takovéto akce chodili ve stej ném počtu jako na L 7 a Faith No More.

pošlete na ach-esu: Metal Breath Production, P.O.BOX 5,
u Plzně, 330 l L.

Třemošná

* Hledám fa.n kluby Alice Cooper<!, Kinga Diamonda a Manowar
na našem lizemí, nebo spřízněné duše pro jejich založení. Nápady,
materiály, podněty a posedlost vítány. Petr Kozák, Jezerská 1536,
431 11 Ji.Ikov.

* Překlady !!' 10,- Kčs za jeden překlad. Deaů1 bomby roku 1992:
Napalm Deaů1, Deicide, Massacra, Dark Throne, Disharmonie
OrschestJa, Atrocity, Malevolent Creation, Unleashed, Paradise
Lost, Seance, Deceased, Sinister, Tberion, Master, Blood a řada
dalších' !' Samo:ziejmě komplet deaů1 metalu 1991 11' Semam za 3
konmy na adrese: Miloslav Urbanec, Dolany 117, St. Ždanice, 533
44.

Zapomeňte na

všechno, co jste v
DEATH METALU kdy slyšeli!
·,.··· '

-pch-

INZERCE
Inzerce je u nás bezplatná, placená inzerce je pouze na
propagaci jiných časopisů. Upowrňujemc na porušování
autorských práv při šíření černých kopií hudebních nahrávek...
* Prodám LP "Only ow· death is welcome„." od Krabathor za 70,Kčs + poštovné. Marek Sucha.nič, Dargovských Hrdinov 3,
Htunenné, 066 01.
* Prodám originálky BASF: TorT "Chcípni o kus dál" 1992, V.A.R.
"Personal Destrnction" 1992, Hagen Baden "Lou Emánek" - vše za
65,- Kčs + poštovné nebo na dobírku. Jaro Letanec, Papraď 1797,
Stará Tur.i 916 OL
* Prodám originál kazety I ks za 65,- Kčs + 12,- Kčs poštovné. Dále
nalu-ávám na prázdné kazety kapely death. black a giind core za 15,Kčs. Kdo má 1_,íjem o oba sezmuny, ať si pošle tft1m nmovou
známku na ach-esu: Ctibor Topolovský, Strnadova 12, Brno, 628 00.

* Jedině č istě

inzertní fanzin v naší republice" Mů7.ete získat za 5,a ofrankovanou obálku. Inzerce všeho drnhu zdanna. Zdeněk
Jonáš, Antonína Sovy 39. Opava, 747 05.
Kčs

*

Prodám tJi čka Napalm Death tituly: "Life", "Etemal War",
"Skeleton", "From enslavement to obliteration", "Hannony
Com.tption", "Utopia Banished". Cena 260,- Kčs I h Odběr pouze
dobírkou. Martin Khol, Sázava 88, 563 O1 Lanškroun. Dále tJička
Carca-;s, lncubus, Morgoth, Autopsy, Benediction, Deicide,
Entombed. Ma.;;sacre. Unleashed. Morbid Angel. Obitu;uy,
Pestilence atd. Seznam zdanna.

* Redakce časopi su Metal Breath stále ještě nabízí sbomJk texn'1
(anglický originál + český překlad) alba MEGADETH "Rust in
peace" 1990. Cena 9.90 Kčs + 3,- Kčs poštovné. Dále si u mís
můžete nechat nalu-át demo belgické death metalové kapely
Caducity, kterou jsme recenzovali v č ísle 22. Svojí kazetu s 15,- Kčs

- Í'Í , ,·

Consequences of Wection
Nejbrntálnější zvukový nosič roku 1992 v ČSFR . Vychází u Riff

Raff pouze na kazetách. Nevál1ejte s objednávkou death metalového
projektu skupiny Kryptor a pošlete ještě ch1es složenkou C 75,- Kčs
(Zpráva pro pííjemce: LEPROCIDE) na adresu RIFF RAFF,
P.O.BOX 219, Prn.ha 6, 160 41. V dopornčené zásilce od nás
obdržíte také plakát A2, prvtúch sto objednávajících navíc speciálrú
překvapení. Velkoodběratelům a prodejct'tm poskytujeme 20%
slevu.
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Třemošná
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(Katka Design)
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HARD & HEAVY MAGAZINE
NEWS•RECENZE•ROZHOVORY
REPORTÁŽE •INFO •NEW LPs
HISTORIE• SERIÁLY • INZERCE •apod.
Domácí i

zahraniční

scéna

20 stran formátu A4 (20 x 30 cm)
Cena: 8,- Kčs
Pro

předplatitele

pouhých 7 ,a po štovné zdarma

Kčs

Předplatit

si můžete libovoln ý počet č íse l složenkou typu "C", kterou zaš lete
na adresu redakce. Částka se rovná 7 Kčs krát počet předpl acenýc h čísel.

Pro předplatitele chystáme na úvod roku '93 slosování: sto výhercl'1 do stane ceny
v celkové hodnotě zhruba 15.000 Kčs. Na celé akci se budou podílet firmy
Popron Music, Dirda, Monitor, Evropa 2/Radio West Plzei'í, Radio Mikrofórum
a dal ší.
Adresa redakce: ROCK REPORT, P. O. Box 3, 334 41
tel. a zázn. 019/65 268, tel. 019/97 477
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