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nahravky na magnetofonove kazetě. Adresa: Persecution Oť
Lunch, Petr Foukal, Švennova 1383, 2660 I Beroun 2
* MANTOD EA vznikla v roce 1991 po rozpadu sh1piny
To1111entor Odsud přišli Olda Bartoň (kytara) a Jirka Jirák
(bas.s) K nim se postupně přidali Marek Vištejn (bicí), Aleš
('o napsat... S1111ace 11e111 nóJl'a. hla\'/lě ta fi11m1ó11, ale i
K1dly Kubík ( 1 pěv) a Aleš David (kytara) V letošním roce v
l'fmme i mom. o čem::. .wěd<:t 1 111i1111/e číslo, ktere 1111!10 se1- ČeíYllu docházi k personalní zrněně a na m1sto basového kysakra111e11tsk,- J/011he ::po::.de11í a 11ěk1eh snad 11\'ěřili ::prál'ě, ta.nsty nastoupil Pavel Jech . Od loň ského roku hra1e skupma
::e A/eta/ Rreath končí. Naopak, Ateta/ Breath .Jťde dál a pouze vlastm tvorbu Tu lze charak1erizovat jako směs stylt'.1
\°lllllÍ .'e stt11ace ::lep\t llll.'i1111t 11mymt aklll'llamt, o ktet)''Ch
Harďn' Hea vy a Rock'n'RolL Od prosmce 1992 se skupina
/\11/e psalt 1· 11111111/em Čl.\/e. Blb .-.e ko11ec roku a tak .'R .Jistě obm l čela, Jelikož pracovala na novem repe11oá111. Od března
plate, kd)' n.Jde posled11t leto.'>111 čt.1 /0. I a/Ce tohle .Jť čtslo zaznan1enava Mantodea uspěch y a počet učinko vam se
5 93 a \estka h1 -.e měla oh;e1•11 me::t iámi lě.wtě pled měs1 c od měsí ce zvyšu_1e. Skupina v této době odehráva
1n11ocemt. Nakonec .Je.\/(; několik 1ech11f(:k),•ch i ·ěcí. l em, něko li k vystoupern s kapelami Jako Kern, Drakar aJ Mantok1er1 m konl't pťedplatne h11deme postlat sto::.enlm a mfór- dea nechybí ani na soupisce účinkujíc1ch na rock-festivalu v
111ace o pf'edplat11ém (fXJpf' ka:ilém11 11čtpÍ.\em, kolik peně:: Hořepníku V záií byla skupina pozvána Jako host rock-festI111a 11 11a.1 11a kontě). nemělo h1 se stal, ::.e ~.l'chom 11ěkom11 valu do Svateho Valennna v Rakousku Skupina v současne
11epos/alt oh;edJKVlll a ::aplace11a čúla. Na dohírlm Ateta/ době clwstá demo, k1eré by měl o mít název "Sem krásney a
Rreath 11e/J<.Nlame. jeltko::. samotna Job1rka br stála l3. - ch1trey" Kontah Bartoška Martin. Nádra.žní'.293, Pelhři
f...'(;
6.90 ::a l:mopt.\ , co::..Je sat11o::l'e;mě 11aprosty ne.1111.1.\l.
mov, 39301
.'vá 1iait adrese st m11::.e1e ob;ed11a/ 1 některá .1/ar.\:í čísla * Pípa - zpěvák skupiny K1yptor připra vu.1e vydarn sve
Ateta/ Breath11 - \e .\Ie\'011 (i-. 19, l I - l fi). (ekejle na pf·t.Vt solove desky u fim1y Mo111tor
l 'l \ ÍO. ..
* A když už jsme u toho KRYPTO RU- dozvěděh JSme se,
že na tume, které se zroVlla jede budou hrat 1_1ednu převza
tou skladbu od kapely ZEUS a to 'Tire"
* Novou staJovou grupou fi1111y M A. Bona Je pražska kapela
IJE RMAPHRODIT, zna.ma svými brutáJním1 stfevnim1
texty Mnozi z vás Ji ale znají spiše pod Jmenem SATANCHJ ST Nedávno se kluci pře.1menovali a nejspíš došlo
*Prvrn zahrarn čni kapelou karvmske fi1111y M A.Bona JSOU 1k stylovemu rozdilu
TEST IMONY z Branslavy Deska .ie natočena ve studiu * Skupina ASMOD EUS natočila ve dnech 11 - 15. řiJna
Barbarella \. Osn·a vě a na nfa1 Je zhruba od konce listopadu a 1993 CD meXJsingl "Den zu čto vani" (v pražském studiu
Happy), k1erý by se měl objevit na n'ht1 po novém roce.
Jep na.Le\ zrn "Sansfaction Warranted ...
* Takte7 by se m ělo objevilo během listopadu album "Hosp1- * Na defi111nvi11 konec to \.y pada u kapely FERA T z Plzně,
která před plil rokem vydala SvLIJ debut "Rainhold" Ota
tal OfDeath" mohelnickych SECrlON BRAIN (MAB)
* Dealh meta.lova banda NEMES IS L Osu·avy, která má na- Husa.k, jakožto frontinan , se věnuje sve nove kapele SAXANA , Martin Ruttner se pokouší o uspěch v kapele LS D a
točenou desku (mimochodem opět ve studiu Barbarella) Ji
KEČlJ P a Alan Re1s1ch stale Ještě u DEBllSTROLu
m ěl a vydat u firmy MA.Bona, avšak na posledni chvíli vše
padlo Nemes1s, k1elí se nedávi10 pře.1meno val.J na NEM- * Alan Re1s1ch, kiery působ1 v debustrolu (m11110 jllle zača tkem listopadu točil Debusn·ol sve třetí ofic1alm album)
ES IS CRY ted. nabyze.11 natočenou desku Jinde
se
chysta k odchodu od kapely po na.hra.ni desky a nasledne
* "Gnndmg Opus Of Forens1c Medical Problems" - tak zrn
š1'í
C1ře
k zabavové kapele Keč up I
naze\ noveho alba skupiny PATHO LOG IST, ktere kapela
*
Nova
deska ARl\ KAlNu, k1era vychazi u fim1y Popron
natoč ila kolem záň (ve studiu Barbarella) a o spolu\.ida111
Music 8 prosince nese nazev "Salto MortaJe". takže ne avipro.Jevil emmentm zaiem 1německy Nuclear Bla.st
* NedaYllo vyšla videokazeta VHS se zaznamem Žlveho zovany nazev "Starnem"l
konce11u skupm MORA VA a ARG EMA Kazeta obsahuje *Tak a .1e to tadyl Bzenecka thrash banda SHAARK se
pfos sto minut hudby a obrazu - zachycuje celkem 23 dočká debutu Deska by se měl a nahrávat těsně po novém
roce. Předc hazí Jej už nyní šesap 1 sňo ve demo s názvem
ne.1mamějši ch skladeb obou skupin Cena kazety Je 195,- Kč
a lze JI koupit na koncenech obou skupm nebo přimo na "Demo The Number Three", .1ek už nazev nepovída. třetí
adrese Morava, Zdeňek Miška, A Kratochvila 4 76, 6740 I demo v pořed1 Demač můžete ZJskat 1..a 50,- Kč + poštovne
na adrese FC Shaark, PO Bo'< 6, Nivnice, 687 51
Třeb1 č. tel. 0618 126705
* Od skupmy KRABATHOR odchazi po ukon če111 tume * Alba, která by m ěl a v nejbližší době '0'iít na la.betu Nuclt"ar
Kopec (b1ci) a Marun (k-ytara), aby roz1e~ SVŮJ vlastI11 proJek1 Blast Sin1ster - Diabolical Summonmg, Hypocnsy - Osculum Obscenum, Brutality - Screarn Of Anguish, Deceased - novou kapelu s nazvem CHAOS IN HEAD.
* N adě.1nou skupinou na naši scen ě JSOU PERSECllTION 13 Fnghtened Souls, Mornficatmn - Post Momentary AffiicOF LUNCH Jejich hudbu nelze přesn ě nika.ni zaškatulko- 110n, General Surgery - Necrology
vat Někomu pnpommá Metallicu, někomu Panteru, něko
mu Su1c1dal Tendenc1es Skupma ma k d1spozm
\1deozaznam z konce11u v pražskem klubu 007 na Strahove
a ' ph pad ě zajmu může nab1dnout 1 část arnaterske li\ e
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kaný kusy dětI Visely na sn·omech ",
JO . 0 (nasledoval s1111ch - pom . red )"
i\tIB:
"Máš
ty
dema ještě
nahraný?"
Pípa "Mám. ale Já s1 to netroufam
nějak pouštět, Ja Jsem takoveJ šílenec
zmJsaneJ d1gital111 kompaktrn techmkou. takže bych si to už nepusuL .,
'MB: "A jak Torr vydal nyní to
vzpomínkové vlastně nulté CD.

hodláte se ještě někdy vrátit ke
skladbám z dem, které nevyšly na
nějakém oficiálním nosiči?"
Pípa "Hodláme Nemyslím s1 ale,

r~rvptor
Skupině

Kryptor vyšla v tomto roce již tř·etí deska, a tak
nás napadlo. že by nebylo od věci vyrobit nějaký rozhovor. Shodou okolností se v kapele událo pár personálních změn, takže jsme s rozhovorem přišli v tu
pravou chvíli. Ale více věcí se dozvíte z rozhovoru se
zpěvákem této grupy - Pípou.

!\lB: "Já bych začal úplně od začátku. Kdy jsi se
dostal do Kryptoru?"
Pípa "V hJnu 1987. protože tehdy šel na VOJnu Michal
Roha ček . ktery tam zp1val (později As.sesor, dnes Tortura pom red ) a Já Jsem to pů vodně měl vzít za něJ , protože
1se111 dělal u Tomi bed11áka a na něJakym koncertě na
Barče hra! To1T s Kryptorem a Filip za mnou pftšel, Jestli
b)ch to nechtěl vzít "
MB: "On vědě~ že zpíváš?"
Pípa "Ne, to bylo čtstě ze srandv. on se zeptal Jestli JO, no a
Jarek! taJ..:y, že JO Nepilkladal Jsem tomu žadnou důležitost.
no a on s1 mě pak za tii dny někde našel, dal 1111 demo a
te, ty. řekl "tohleto se n auč a tehdy a tehdy Je zkouška" No a
1--d\'ž se po těch dvou letech vratII M. Roha ček z vo11rv. tak
se řek lo. že už tam zů stanu "
MB: "Takže když jsi pi'išel ke Krypto111, tak už bylo hotový nějaký demo?"
Pípa "l\iebylo Byly hotovy p1 s111 č ky, ale, Ja neVJm Bylo
demo stvlu postavíš kazeťák doprostřed místností a hraJeš.
ale demo Jako stud1ovy se dělalo \ osmdesatym osmym
n ěkd\ \ červ enet a to byla " Neř·est a ctnost" "
:\IB: "A jak se na ta dema vi'1bec koukáš teď s odstupem času'?"
Pípa "No \ te době to bylo naše maximum. Ja bvch tv
dema nezatraco\'al Ja Jsem s1ted' po dlouhy době pusu! naše
pť\ rn CD. to "Septical Anaesthes1a" a můžu kl id ně prohlas1t,
7e to zase tak moc špatny ne111 Určttě to ma něco do sebe
Jinak k těm prvntm demi°1m Je potřeba ilct. že s1 myslím, že
u? 1e to urč 1ty kult a tI' eba takova p1 s111 čka _iako " rozse-

že to má něco společného s Torrem.
já bych řek l , že tato myšlenka pftšla
tak ně_iak souběžně Ona by tol:IŽ
steJ n ě phšla. protože to Je absolutně
logicky, poně vadž Je Ještě hodně pí s111 čeJ..:, ktery rnkde nebyly Když vezmeš první a dnthy demo, tak urč itě pět p1s111ček
najdeš, kiery nebyly na žadny desce a pak existuje Ještě _1edna
nebo dvě, ktery nebyly arn na žadném demu . No a to by
byla takova nu Ita deska Jako udělal T órr "
i\tIB: "Celá deska by byla tedy složena ze starých věcí?"
Pípa "Byly by tam věci , který rnkdy nikde nevyšly, což dohromady mů že dělat takovych thcet mmut "
MB: "Čili spíš nějaký maxisingl nebo miniLP?"
Pípa "Ne, ne. ne to ne Dohromady ti1cet mmut a aby hd1
měh na tom kompaktu VJC munky. protože tv platiš cele1
kompaki a nezaJima tě. Jestli tam Je deset nebo čtyřicet
mmut, takže aby byla ne_iaka hrac1 doba, tak to chceme obohatit něJakyrn1 zamarny z koncertL1 "

MB: "Takie v podstatě proložit live hudbou ... "
Pípa "Ne proložit Budou stary věci , pak živak S tím,

že natoč1me 1nějaky věci během teto šť1 ůry co bude Takže
30 minut tv starý věci , cca '.'.O 111111ut ten ž1vak a chceme
tam dat Ještě Jednu nebo dve coververze od The Cult a The
S1sters Oť Mercy, ale to bude 1eště ale.let na tom, .1ak se
vyreš1autorsky práva "
MB: "My víme, že jsi ještě jako šéf fan dubu Torru
poslal mate1iály skupiny do redakce časopisu Metal
l-lammcr a díky tomu vyšel o Torru v tomto časopise
článek. Pokusili jste se
o něco podobného i s
K1)'ptorem?"
Pípa "No, tak třeba v Rock Hardu vyšla recenze na naši

desku "Tune 4 Cnme" , ale do Metal I larnmeru jsme mc nepos1lal1. protože to Je časopis, ktery Jde do prdele SameJ
pop1k a f) hdi. pro ktery to Je určenx to nečtou Ten Metal
I larnmer ma uplně JllleJ směr. než třeba Rock Hard MaJ1
tam sameho Bon JO\ 1ho a podobně Ja net vTdnn. že Je to
špatna muZJka, ale Jde to už u·ochu Jmai11 Do Rock Hardu
_1s111e poslali 1"Greedpeace". ale to Ještě nevyšlo Poslal Jsem
to začatkem čerV11a_ tak poč1tám . že v době. kdv \'Y)de tento
rozho\or. tak už b) to mělo byt venku"
i\tIB: "Posílali jste to ještě někam jinam'!"
Pípa "No spíš do undergroundovych časop 1 st".1"
1\1 B: "Vrátím se ještě k té historii.
shrnout to období dem?"
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Chtěl

bys

nějak

Pípa "V te době to bylo dobrý a mysum s1, že už se to mus1
brat jako urČlteJ kult, ale důležity Je, že ty dema pomohli
prosadit K1yptor tam, kde .1e Nebejt těchto demáčt'.1 , tak
tableta kapela neexistovala takže ať už JSOU ty dema Jakýkoliv, tak určitě byly velmi důležitý Řekl bych, že snad úplně
ne1důležitě.JŠÍ, protože na základě dem vznikly ohlasy na
kapelu a z toho se následně odVljely desky"
MB: "Tecl' možná začátky Kryptom pomluvím, ale ta
hudba nebyla nijak světoborná a zdá se tedy, že Kryptom se podařilo prosadit se díky ne moc nápaditý hudbě
a hlavně - v uvozovkách - tvrdejm a krvelačnejm
textům."

Pípa . "No a moži1a taky d1ky tomu, že tehdy tu nebylo tolik
kapel Tehdy byl hrozne.i hlad po muzice a hrálo to pár
kapel, takže pro ty kapely nebyl problém se mezi tu špi čku
dostat Dneska už musíš píijít s něčím mimořádn ým, aby
ses dostal do podvědomí bdí, tehdy to bylo jednodušší My
_1sme měli tu výhodu, že jsme jeli šňůru s TóTTem a Arakainem, což byly kapely, ktery plnily sály Kryptor měl tedy
moZ:nost se každe.1 večer představit osmi stovkám lidí. Já
myshm, že 1 ta muzika se lidem líbila, protože na koncertech ste.1 ně nerozum1š textům A .iestli byly tolik krvela č n y. to Ja nevím
Na příklad "Rychlost vítězi". " Vl čí
vdova", "Klaštem1 tajemství", to přece vůbec není brutáb1í "
MB: "Myslíš s~ že kdyby Kryptor začínal dnes, že by
vsadil na hráčskou dovednost, kterou jste za ta léta
získali nebo stejně jako kdysi s jednoduchou hudbou,
ale odvázanějšími texty."
Pípa "Asi určitě na dovednost, protože když už umíš hrat,
tak to nezahodíš a hlavně, jak jsem už fíkal, dneska Je potřeba
phpt s nec1m novym, tech111ctě.1sím . Už musíš trochu
kombmovat Nejde hrát _1enom C G, F, Jak to šlo dřív "
l\IB: "Takže vlastně tu nejhlubší historii máme za
sebou, k "Septical Anaesthesia" jsi se už tak')' v podstatě vyjádři.~ jak takhle s odstupem doby hodnotíš
"Time 4 Crime"?"
Pípa "Ja s1 myslím. že na tom "TiiTie 4 Cnme" JSOU
dodnes p1 s111 čky, k1erý JSOU takovými stěžej ními p11ířem1
našeho koncertního setu. "Hooligens", "Marnak", "Vládci'',
"Halucmace". to prostě nemůžeš vynechat To JSOU dobiy
texty Skladbu " A potom nezbyde 111c" už dnes nehrajeme. aJe myslím s1. že pořád Je to jedna z nejlepších
p1srnček Krypton.1 Po hudební stránce bych řekl, že JSOU
dob1y všeclmy skladby, po strance textový tam byly
někiery šny dost horkou .1ehlou, na poslední chvíli
O
"T1me 4 Cnme" platí vlastně to samý, co o všech deskach
Kryptoru V te době to bylo o krliček dál. než bylo "SepllcaJ
Anaestliesia" "
1\18: "V obdob~ kdy měla vyjít deska "Time 4
Crime" se hodně mluvilo o tom, jestli bude v angličtině nebo v češtině. Nemáš pocit, že by možná bylo
lepš~ kdyby to už tenkrát bylo anglicky?"
Pípa "To .ie touž tak 1tak, pro 1 proll V tý anglictině bych
tam někte1y ty texty schoval, ale zase na druhy straně s1
myshm, že "Halucinace" a nebo " A potom nezbyde 111c"
JSOU hodně dob rý texty, ze kte1ých s1česke1 fanda může něco
vzít, aniž bych c htěl někomu radit, ale Je to proti drogám a
podobně "
MB: "Když už jsme u té angličtiny. Myslíš s~ že se tím
přechodem od češtiny k angličtině něco změnilo? Jako

třeba,

že fandové si na koncertech již nezpívaj s tebou,
protože prostě tu angličtinu nezvládají?"
Pípa · "Na koncertech zpÍvaJ To na těch držkách ví díš, že
to foneticky zvládaJ "
MB: "Takže přístup fanouški'i ke Kryptom se
nezměnil ... "
Pípa "Já jsem nic nezaznan1enal. Lidi stejně z osmdesall
procent nahranejch věcí , co mají doma, maJÍ ze zahraničí .
No a když jim angličtina nevadí tam, tak proč by jim měla
vadit u Kryptoru"
MB: "Já bych ted' přešel k problému Kryptor versus
Leprocide. Ty jako textař mi ml'1žeš odpovědět. Je
nějaký rozdíl mezi tématy, která zpracováváš pro Kryptor a těmi pro Leprocide?"
Pípa • "Rozdíl Je v tom, že se jedná o Jinou pí sničku Protože
ty pís111čky byly stejně nejdří v myšleny pro K1yptor Ty
texty už byly takový, jaký JSOU, ale protože ta hudba byla
death metalová, tak se řeklo. že tohle není K.iyptor a že to
bude Leprocide. To ale stejně už všechno VJŠ.11
MB: "A jak to vl'1bec vypadá nyní s Leprocide?"
Pípa "Posla.li .1sme to demo několika zahranič111m finnan1 ,
ozvaJi se Nuclear Slast, ale to bylo takový nuaký, Roadrunner řekli. že Jako ne. že by to vzali pred d věma lety. On
deatl1 metal totiž už dneska konč1. Lidi maJi zájem pouze o
kapely, k1erý jsou něčím extrémm. De1c1de maJÍ extremrn
1mage a nebo jdou po kapelách stylu Meatllook Seed
Jenže to už .1e takový brutální elektromdustrial nebo jak
se tomu říká. Prakticky nová death metalová kapela už
nemá šanc1. Pak se ozvala nějaká německá firma, ale z
toho sešlo, proto?~ oni chtěli , aby nebyl K1yptor, Alkehol a
prostě si dobře propoeítaJi kurs koruna - marka a mysleli
si, že s1 sedneme na prdel. Pfitom žádná CIZÍ kapela by ty
podmínk)' nebrala Pak je tu Ještě jeden problém, a to ten, že
se tu objevily lidi, u kte1ých vzníkaJ Je.11ch osobní záJmy Z
obchodního hlediska na tom není rnc divného Mají zá.1em
dělat Jednu určitou kapelu, ale vůbec nerespektuji, že JSOU tu
1 nějake další pro1ek1)1 Takže .1sme řekli pánové stop, we
are tlle band, pořád Jsme ještě my ta kapela a rozhodli .1sme
se, že budeme dělat Kiyptor, že tomu budeme věnovat vše
a ně.1ake plýtváni sílami, to ne."
l\'IB: "Takže Leprocide je už uzavřená záležitost?"
Pípa . "Je to pasé. Byla to taková zaiímavá kapitola Pro
K1yptor ty skladby už použít ne1rn'.'1žeme, protože jednak
práva na skladby Leprocide vlastní R.tff Ra.ff a my bychom
s1 museli koupit naše vlasmi skladby, a za druhé by to ani
nebylo fěr VŮČI lidem Byl to hezke.1 pokus, bude se na to
hezky vzpomínat byla to 1urč itá zkušenost a Je to uzavřený ."
l\'IB: "Zdá se, že už příšla ta správná chvíle na tu poslední dobou nejžhavější otázku. Z Kryptoru bylo pár
lidí vyhozeno. takže co mi k tomu řekneš."
Pípa " Předchazelo tomu to, že koncerll1í šňliru Kryptoru
dělá Jedna fim1a a koncertní šňůru Alkeholu firma druhá
Tyto dvě agentury se v podstatě z nemarného dli vodu nedohodli, ale ať už JSOU ty dlivody jakýkoliv, myslím s1, že už
Je to jedno, proste to tak Je Ne.1díiv se řeklo , že Alkehol po_1ede svojí šňliru od půlk-y íi.1na do půlky listopadu a od půU...-y
listopadu do pl'ilky prosince pojede Kryptor Došlo ale k
něJak)'111u bordelu a dopadlo to tak, že se ty šňůry křižeJ Obě
agentu1y ale už měli podepsané smlouvy na obě strany a ty
koncerty prostě nešli odnct a111 na jedne straně Ota s Kunou
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nemůžou by1 na dvou m1stech současně a Já s Filipem JSme
s1 vš1mh, že a čkoli Alkehol vmikl Jen Jako vedlejší projekt
Kryptorn, tak kluh.J ' víc zaJÍma Alkehol Tak Jsme řekli , že
šňůra Krvptorn se odkládat nebude a bez ohledu na to,
kdy hrnJe Alkehol, Kryptor vyjíždí l 6 ustopadu . Ota s
Kunou řík~ Jako Jak Je to možný, nemůže Jet Kryptor, když
Jede Alkehol a my Jsme Jllll řekli, že to je Jedno, že K1yptor
1ede No a v pl'.1lce srpn~ když Jsme hráh v Javorníku na
Mora vě, Jsme s Filipem bylr už předem domluveno a řekli
Jsme Jim, že s namr tuhle š11ůru nepojedou a že sr seženeme nahradu Je to ale tak, že se s klukama nepočítá už
anr v budoucnu, protože se nedai dělat d vě věci najednou
Nevrn1, Jestlr si čuchh _1eště dalším penězl'un , svou roh tu
sebral Jr stě 1 Monrtor, ale sám vrdíš, že můžeš mrt předsev
zetí JaKJ' chceš, ale ty zakony byznysu JSOU takový, že
.lakykolrv projekty dří v nebo později vedou k potížím
a problemům "
MB: "A co Pavel Konvalinka?"
Pípa "To bylo zase tak, že Pavel nám řekl , že s nam1 na
tuto šňůru nepojede, protože se mu to nehodí a nemůže s1
dovolrt byt tak dlouho mimo Prahu On má nějaké svoje
kšefty, prodává krnhy někde na Palmovce, ale prohlásil, že si
sežene náhradu na šňúru a po skon čení se opět vr-átí do
Kryptoru. Tak JSme se ho zeptali, jestli to myslí vážn ě, protože kdo kdy viděl takovou věc, fict nejedu na š11úru, beru
s1 dovolenou, ale v kapele zústávám V tu řekněme
neJdi°1ležitěJŠÍ chvíh nemúžeš _1en tak říct beru si volno Tak
JSme mu řekli , ať se rozhodne. Jestli JO nebo ne, on na to, že
šňúru Jet nechce, no a my na to, že Jako Pavle sorry."
MB: "Vzal to v pohodě?"
Pípa "Jo, vzaJ tady Je taky vídět, 1ake1 měl zájem, protože
kdyby ho měl, tak by to v pohodě nevzal a řekl by hele tak
Ja teda tu št1lini pojedu "
MB: "Takže z p1lvodní sestavy zťtstáváš jen ty a Filip.
Kuna ale byl ted' už výhradním autorem muziky
Kryptoni. Myslíš si, že to Kryptor přežije?"
Pípa "Kuna byl dobrej skladatel, ale nern jedinej Nikdo
nenr nenaliradttelneJ a budeme mít nový hd1, ktery budou
mtt třeba jmeJ rukopis, takže to bude znít Jinak ale třeba to
bude zn1ěna k lepšímu "
MB: "Přijali jste ted' lid~ kteří mají nahradit Otu,
Kunu a Pavla na koncer1ech. Závěrečná sestava bude
tedy jiná?"
Pípa "Podívej se, kdyby tihletJ udi, h.1elí pojedou tume
zústal1 v K1yptoru, tak by to byla absolumí bomba, ale
Daňa Krob, ktereJ myslím st, že v pohodě zaskočí obě kytaiy by v K1yptoru dál fi.mgo vat nemohl. protože má SVÚJ
Zeus A tak Je to 1s Alanem Reisichem (zaskaku_1e za b1cím1
- pozn. red.) TihletI Lidi pojedou s nain1 či stě Jako nainezrn
sily,.
MB: "Jak vidíš budoucnost Kryptoni. Máš představu,
kam se to bude ubírat?"
Pípa "No, mam hotovy dva nebo tň texty, main už asi pět
vai1ant, _1ak se bude Jmenovat další desk ~ ale Jinak Ještě
nen1 napsana Jedma nota. Já Jsem se staral tady o ty napty
muzikanty a Filrp zase hodil lana na stálou sestavu Kiyptoru . protože on se v tý pražský hudební scén ě pohybuje
dyl, takže on ma nějak ý lidi vytlpovany a už s nrma 1
mlu vil "

MB: "Mťtžeš nám prozradit jména, o h.ierých se
uvažuje?"
Pípa "No, jakýkoli jmeno tí řeknu, tak je to vlastně kec
Protože nic není jistý "
MB: "Vy jste ted odešli od firmy Monitor a novou
desku jste vydali u finny S.I.A. Sargas. Co bys mi mohl
říct o spolupráci s touto firmou a vl1bec o fim1ě jako
takové?"
Pípa: "Začalo to tím, že Monitor nam tu trojku nabízel, ale
chtěl podepsat smlouvu hned na dvě desky Když tJ
Kočai1drle ale něco nab1zí, tak ví co On ví, proč d vě
desky Hned to podepsat, nebudem se o ničem baVlt, hned
d vě desky, tolik a tolik peněz . To se tJ ale pak múže stát,
protože nevíš Jaká bude ekonomická situace, že bys mohl
ostrouhat Další věcí bylo to, že my jsme chtěli dělat
''Greedpeace" anglicky a Monitor na to, nejdří v že JO, pak
ale najednou, že to musí být každopádně česky, pak že
anglicky a pak zase česh.-y "
MB: "Nehrála v tom svou roli i reklama na desku
"Time 4 Crime"?"
Pípa . "Ty zkušenosti k tomu určitě taky něco přídaly, protože deska "Time 4 Cmne" se vydala a 0111 pro to moc
neudělali Nechci říct, že neudělali mc, ale určitě mohlr udělat
VlC ."

MB: "Máte ted' za sebou novou fimm S.I.A. Sargas.
Jak jste se k nim dostali?"
Pípa " Přišit a nabtdli nám lepší smlouvu a lepší podrnmky
než Monitor"
MB: "Jste spokojený s tím, co pro vás vaše nová firma
dělá?"

Pípa "Jo, snažeJ se JedmeJ problém je, že nám natočili
klip, ale len se neobjevil v televizi Na Slovensb1 _10, ale tady
u nás Jako nrc Ono, když se podíváš třeba na Hitparádu ta
Hitparáda je koupena Ja Jsem byl na mteriew v Jednom ča
sopise a zrovna se taJ11 domlouvalo, kolih. by stalo, aby
ně1aka kapela byla znovu na čtvrtem mt stě (jmena ma naše
redakce k dispozici) Sargas zkouší všechno možny, ale v
teleVlzt už fi111gt.1Je ta pavu čma, Je to mafie "
MB: "Co se ale v televizi objevilo je reklama na
Trojskou mlékárnu, ve které účinkuje Kryptor... "
Pípa "No, to Je taková skororeklaina na obo11
Na
mlékamu i na "Greedpeace" Bylo nám řečeno zda
nemáme strach z toho, že si lidt l·eknou ježi šmaJJ~ rockeh a
onr p1JOU mlíko Že by se to mohlo považovat za prostltuc1
Mě !rdi múžou políbit prdel, Já mlíko piju stejně jako p1Ju
pivo a kafe. Ne, že by m1 mlíko nechutnalo a navzdory tomu
d ělám na něj reklainu. Otevři támhle koš a naideš tain krab1c1od mlíka, ktery Jsem dneska vyptl Je to takova srai1da a
řekli JSme s1, proč ne "
MB: Takže já si myslím, že bychom mohli být s rozhovorem u konce, ted' už to jen nějak uzavřít. Chceš k tomu
celému něco dodat?"
Pípa "No, Já JSem zapomněl pří sestavováni děko van1 na
booklet CD "Greedpeace" na Metal Breath, takže se omlouvám a zpětně je8tě děkuji MetaJ Breathu n
MB: "A my děkujeme za rozhovor."

ro1hornr phpra1·iJ -Q1do- a -las-

METAL BREATH 4

ALKEHOL
\a ;,akladě ro1J10,oru s Pipou (h:ryptorl. kd~ jsme se dozvěděli.
7e 1 k.ryptor11 odešli oba kytaristi - Ota Hereš a h:una jsme
se rozhodli. že se zeptáme i na názor dnihé strany. Jelikož ale
jist ě \'Šich ni 'ite. že kluci ma.ji sv[1j projek1 Z\ an) Alk.ehol. při
dali jsme i pár ota1_ek t\kajirích se jejich č innosti' Alkeholu. \a otázk' odpo' idal Ota Hereš.

\IB: ...\ly .i sme nedárno děfali rozhovor s h:t)ptorem a pří tť příležitosti jsme se donědělí o vašem odrhodtt od h:t} ptoru. \ rámci objekti\ÍI) b) ch ti ted'
položil ste.inou otázku. a to: .lak se to \lastně seběhlo."
Ota "Koncertrn š11lir' Alkeholu a Krvptoru délah ruzne
li111 11 '\.od bohu/el 11a~1ala liue. /e se 1al:I' Iv ~ 1i i'uy ki1.l1l
le to 12.11ma'' 1 lom 1e agentura. !.;1era dela Kr\ 1por 'é<iela
o tom. kd\ Alkehol hra1e !\e,ad1. i·e!.;li isme klui.;t'1m. /.e na
knncer1\ kd' b11delll ' i\lkehole111 " /<l -;ebe -;e7eneme
nahradu . .1a mel k11anstu. ktere.1 b\ IO odehral Lll 111ne. Kuna
1ak1 /b\lek. lO bude11h.: 111oct sa1110.áe 1111 ě ~ K1,plure111
od.Jedem '.'i1tuace se ale ''\lnula uplné .11nak - b,1, isme
\' ho1en1
\IB : ".Jak se'á~ ten 'yhazO\ dotkl'?"
Ota 'Hodné nas na~rala hla\né ta 'éc. 7.c isme se o lOlll
do1' édéli prostied111c1'1111 11a.~1ch ma1m'Cl1. k1eil 10 sl\ šeh '
I l ard111u~1c .l a 1sen1 teda b\·I tou dobou ' l1al11 . takže 1se111 lo
p10.ll\aJ t:rochu11nak . ale Kuna b'I pondéli. uter\ . stieda po
rad11ch. délal 101ho' OJ\ 7ll i\lkehoL a tam se ho salllOLie1me pta.li na KrYplor - tah hkaJ . ze 1e 'sechno O K
laUe zahon11é \ \ 'j)adaJ ,1ah 1d101 "\o a Ja Jselll se IO dO!\ é<Jél
od Kull\ hned po ph1e1du / ltalie \ lrzi mné. /.e nam to kluu
nei·ekl1 do <X1 11aro1mu ··
"B: ".Já jsem měl ale yf,dy porit. že Kr} ptor .ie
áležítost př·edeYŠÍm Filipa a h:uny. takže dost dobfr
nechápu. jak muže b~t někdo vyl101..en ze SYé Ylastní

to nemohu podar rak. Jak 10 před\edl on. protože na
pap1r to prosté dosrat nedO\edu - pozi1 red !"
'\IB: "Takže jsme se konečně dostali k r\lkeholu. P1)
budete dělat živák?"
Ota:"J e lakt, 7e po \70ru slarn\'c h kapel b,· né1ake1 ten
Ž11ak ph_11t 111el l \ až11.1enw o tom ~ 1el h\ 'v,11t nékdv na 1ai·e
phštJho roku Chtéh b, chom ho udélat trochu .11nak. ne7 _1e
ob'' kle Ale lo tJ 11ei eknu. p1 otoie lo 1e "1) 1obn1 t<t 1 em~t1 i" aJespo1i budou hd1 pak přek \apem ·
~IB: "Co se t)lci desky "S úsmhem se pije líp". mám
pocit. /.e tu je dtit jakýsi nedostatek ní1pad1°1. Ta
deska v)padá dost jednotvárně."
Ota: "\lli.1pocit ,1 e ten , .i.e na:>e "d1 u_1ka".1e 11c pr omaha11e1;1.
dali isme s1 'ic prace s a1·an?e111a a napadli Je tam op roll P'' 111
desce 11c 1\;o a ,1edn otvamě Z!léla spis ta prvrn Takl:e abych
to shrnul 111a111 / "\.; usmévern " ph~':>né opacne poc11\ ,1ak
1\
\lB: "Ted" jsem vás viděl naposled v Telerewnanci jaký to tam bylo'!"
Ota: "DostaJ1 isme celkem silnvho soupei'e \ podobé
T eamu. ktere1 nakone<' 'vhral No 1sou leps1. aJe rm .1srne
Lkončil1 na druhe phcce - \ lastJ1e 1.a cech\ .1-;me b\ 11 pr\ 111
Co7 .ie celkem dobl'\· „
M.B: "A ještě bych byl z;ipomněl na 'áš nejYětší úspěch
- první místo' Aitparádě - ro tomu iilciš? "
Ota: "Je to uplné sh ék a a111 .isme s arn moc nepoé11ali .&.s1
nas rna.11 lidi rad1 - tahze 1dra111n 'šech111 co s1 koupili .,,
usn1é\em se pJie lip"'"
\IB: "Poslední otázka - d š hit "Bttráky" - ' podobf
klipu jsem už úděl . .lso11.ieště nějakť daJší klipy?"
Ota: "~atoč il1 ,1 sme celkem ti1 "Burak / o téch pi b\ la i·e<:
daJš11 ~u "P11 o déld he1ka 1éla'' ct ''Rock'J ť1 oll " Doulam. /e 1
l\ budou k 11dén1 ·
\'lB: "Dik za rozhovor."
Ot:1: "l \1d1 111e -;e nékdv 11a ko1Ke11é (an"
ro1ilo1 or php1·J1 il -Q1do-

kapel~."

Ota „ I ed .1'' 111111" trocl111 phpomnel 1rn'11 "odchod '' / I , llTll
'\o l:a,, ,:;eclrn\ ram /llhop .i\ le te<ť k \éc1 .l a sto11111 trochu
'>li anou. p1010.i.e 1sem ph:',el do K1 \ plo1 u 1 dobé ,1eho , !<t' 1„
ale 1 t\ vis íe kdo 1Listal ' Kr-yptQlll od 1acánďi 1e Filip ,
Kunou Jinak se sesta\a menila Je !ah že Pipa 1e tam celke111 11/ dClst dlo11hn a 11111s1111 phznctl. ie ...,e n 10/let l-.:11 pton1
hodné ;a;;loužil \ posledn1 dobé (po 1alo7en1 \lkeholu) b' li
li<>d11e hl1p " Pípou pi1 ~obě. no a 111.1 ~Ku nou Lak' Li. 1
r' hle dobé 12clv \Zlllkat honfl1ht' \1ozna ted s odstupe111
(:asu ten na\ ro1chod b\ I \ Ychod1ske111 .lmak na na;or Kum
- rnb' skladatele (led1neho) co -.e 1v('e muzih pm !-.: 1Ypto1 b1 ·,es 1nu:;cl l'.cpra1 phmo 1cho - co hka na ro \ \ ho/c111 /
'la,1111kapek "
'\ l.B : "T~ i h:una jste Lrozeni na tvrdť muzire. hla' ně
frlJ b~ rh terhničtě.iší. než jakou hn1.i ete' Alkehol11. Budete dál pokračovat pouze v Alkeholu nebo 'ytYoříte
nř.iak.ou no' 011 skupinu'?"
Ota "Odchod od K1vptoru nas 1mzt Tu 11wziku 111ame 1ad1
l \ a.lu1eme o lom. /.e nix:o udélame Alkehol _1e .11ne,1 druh
muzik 1 - ' pod statě s1 tam "pof·adné neahra1eš" - \lŠ cl1c:e
to ! I u10 'éru Ota dop1ma1el dosti '.elkou gest1kulac1 dokon,e "' 11a1p1\ al a 1a se om louvain étenail'.1m 1Oron /e

\edárno jsme se seznámili s touto skupinou a jelikož
jsme se od nirh dozYěděli. /,e připra\11jí ')dáni desky,
nenváhali jsme a požA'tdali jsme je o rozhovor. Dopadlo
to tak. že 'ám ho n' ni pi'·edkládáme k posouzení. \a
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ot;uky· nám odpovídal Pavel "Angorák" Závodský - k-ytarista Siaxu.
MB: "O skupině Siax vyšla nedávno v Metal Breathu
historie, takže se budu ptát jen několik měsíci'1 zpátky.
Začnu však od píky. SIAX - co to znamená?"
Angorák: "Nic Je to pár p1smen za sebou Název se nam
L.a!ibd a bylo to. Pohráli jsme si trochu s písmeny slova Ao.1s
rovma!."
l\lB: "Nemyslíš s~ že se to bude plést se Saxem?"
Angorák: "Jo asi dost My jsme však Sax objevili a? po
vydam "Zony strachu" a to už byl S1ax na světě a měmt se
nam lo n~htělo Prmtě vedle Saxů Je tady í S1ax "
MB: "Mohl bys představit vaší muziku'?"
Angorák: "MUZJka ma blízko k thrashí a deathu, nevim co
na to Jmak hct. Ať s1 to každej datarn, kam chce. My tomu
hkamc - co nam nclad1, to nám nevadí . "
i\'IB: "Debutové demo "ln Brain No", které vyšlo
začátkem letošního roku bylo zřejmě úspěšné, když jste
ho dopracovali k vydání debutu. Mohl bys shrnout situaci, která nastala po vydání dema do doby, kdy jste šli
do studia?"
Angorák: "Demač vyšel, dost se Jich prodalo a zájem Je
pořad V podstatě Jsme po natočení dema \"zali kazety a rozeslali Je lidem. o kterych Jsme si mysleli. že když jim Siax
padne do oka, tak na.111 pomúžou se studiem a s nosiči Ozval
se Zby11ěk Ada.111 ze Zerasu, že když dáme master, tak nás
vydá Doporučil nám studio, dohodli jsme tem1in a šlo se do
zkušebny makat "
MB: "Pť1vodn~ váš delmt m~la tedy vydat foma uras.
pak z toho ale sešlo ... "
Angorák: "než z toho sešlo, sešel Zeras. Sa.in mám dojem,
ze Zbyněk Ada.111 moc horlivosti k tomu našemu vytvon.1
neJeVJI, tak _1sme šli _1111a.i11 Vyšlo to, CD a MC "lnquisition"
vydá fim1a 1rn:1pher Records Rmo "
i\'IB: "Dostali jsme se k tomu hlavnímu a to je deska.
Mú.leš jí přet.lswvit našim řtenái'iun (myslím tím věci
kolem studia a pod.)."
Angorák: "Jak _1sem předeslal, debut Siaxu ma název "lnqws1tion", yYJde na CD a MC, ma délku 41 mmut, Je v angličtině, nal1rával a míchal se I I dní ve studiu Aud1olinc Brno,
zvukova režie Láďa Holek a Roman Jež Produkovali jsme JÍ
sami "
MB: "Víš sám, že v poslední době se těžko prodávají
metalové desky, pokud není zajištěná dobré reklama a
propagace. Jak to vypadá u vás?"
Angorák: "Něco se dít bude. Do konce roku budeme 1111r
křest ' Bmě, rádia, klip začátkem roku 1994, sa.i11ozřep11ě
časopisy "

MB: "Přistoupili jste k angličtině - proč?"
Angorák: "Dr Death ovládá angličtinu víc než dobře, tak
_1sme dělali v angli čtině všechno. počínaje dernačern Texty na
obalu JSOU vytištěny v obou verzích, tak s1mylím, že lidi k1eř1
angl11111 neznaJ o tex1y nepřipravírne a oni tv s1snad naJdot 1
clrnlku Je pročist Jinak s angličtinou nam porna.ha.Ji 1Jllll lide,
proto chci na tomhle místě poděkovat Julianu Long111ov1,
Alici Začkove a Mrs. Gutwirthove Jo a dalš1 deska bude
česky "
MB: "Očt-m jsou vaŠť tťxty?"

Angorák: "Texty JSOU realita versus wa.. fa.11atismus. něJakeJ
ten posmrtneJ Život, středověk, symboly na současnost
Myslím, že pro určitou skupmu lidí by mohli být dost
kontliktni ..,

"INQlJISITION" lnkVJzice: popis spravedlnosti v rouše
a úvaha o lom, jestli Je lo opravdu jenom nunulosl
"MALLHIS MALEFICARllM" Kladivo na čaroděJmce
obraz středověku a nesmyslnosti 'vTaždění ve _1menu "milostivého boha"
"OUR GOD IS JUDAS" Naš bůh JC J1daš ukaž na nčko
ho, kdo a.i1i jednou neudělal chybu
"DIE" Zemh: lmag111am1 obraz smrti a touhy po
ZllO'vUZíOzeni ..
"NOT LN !'VllND" V mozku ne: zrozern, Život, smn. a co
potom''
"MORTAL rLLLJSION" Smrtelné iluze. něco , co s1 prožije každý jenom Jednou .
"HRST OF PESTCLENCE" Morova pěst mor a bezmocnost lidí bránit se mu - tehdy 1teď .
"DECA Y" Hniloba. vědomí a Jeho podňzenost něčemu ,
vždy a všude. Ale nejsme přece stádo vedený na popravu
"ARMS" Nan.1čí ra1ský příběh o božské moci a bož.skych
svinstvech
"NECROSADUS" Necrosadus tělo zemřelo, shorelo a
bylo rozprášeno. Nern Zůstala duše a ta bloudí. Patří rnka.in a
múze být všude, najde misto 7
"CHROMATIC ALCOHOLISM" Chromaticky alkoholismus· no comment
katů

MB: "Tak.le díky La rozhovor a pokud máš ještě něco
na srdc~ máš možnost se vyjádlit."
Angorák: "Díky za prostor ve vašem časopise. Snad jen
tolik, že po natočení masten.1 se zi11ěnila v kapele sestava odešel Dr. Dcath (vocal) a Monthy (drums). Nahradili JC
kluci - Martin Nejedlý (voc) a Peti· Důra (drurns) Dali Jsme
zi1ovu dohromady celeJ repertoar z desky, maJlle taky 4
nový věci (Jednu z nich JSme prezentovali 1 v Hořepníku) a
prem)1šlíme, že bychom začátkem roku natočili další demo
Taky bychom chtěli na tomhle místě poděko vat lidem, kielí
nám pomohli dotáhnout věci okolo desky do konce. hlavně
klukl'.1m z Luciper Records, klukům ze studia, fa.11ztnům a
spec1al tha.i1x klukům z Colporrhaphie. se k1erv1111 to táhlem
za Jeden provaz. Držte S1a-xu palce a ahoj
1wh0\ or pro 1as přlpra1 il -las-

* Hleda.111

marnaka do kapely KREATOR Napište, co s1 o
kapele myslíte, o JeJllll vyvojl, novém albu a o deskách od
Endless po Rcnewal Odpov1111 vam podobnym dopisem
Zn Jen opravdoví ma.111ac1 ! Adresa fr. Beery BI-eztna, Villa.i11ho 419, Sušice 2, 342 OI
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DISSONANCE
Jizvy na duši
Dravý pavouk míří z.a oceán!

Na Slovensku se objevila opět jedna nová death
metalová skupina a zdá se, že jejich debut se objeví
ještě v tomto roce. To znamená, že o tom, jak se
hraje death metal na Slovensku se brey budete mít
možnost přesvědčit na vlastní uši. No a o kom, že je
tu vlastně řeč?

Jedná se o progresírní techno-deathovou fonnaci Dissonance. která vmikla za základů poměrně dost
známé piešťanské kapely Noto1ica. V červnu tohoto
roku se obje\ 11! se svymi dvěma skladbami na
brněnském sarnpleru "Necrornetal l ". kde jsou však
(ne vlastní vinou) uvedeni ještě pod názvem Noto1ica.
Po tomto sampleru projevili o skupinu Dissonance
7ájem někieré vydavatelské filmy Skupina se rozhodla pro spolupráci se Station ivlaster. která vydá již
zminované albrnn v podobě CD a MC v polovině listopadu. Albw11 má nést název "Mental Sean;" a (jak se
nám svělila sama skupina) bude určitě pofadným
soustem i pro ty nejnáročnější. N atočili i videoklip.
l,.ierý· se má objevit v televizi. ale zdá se. že ne v naší.
Propagační tom k vydání debutu pojede Dissonance
společně s kapelou Glacliator.
závěr

již jen adresu fan-clubu . F.C. Dissonance, Vladimír Pagáč, ČSA 27/100, 921 01,

"\Jo a na

Piešťany.

podle matenaJů kapely zpracoval -las-

Histone kapely saha až do roku l 088 a sta'~ na zakladech
dvou bratru Stanislava a Pavla Balkových Než se vsak kapele podařilo dostat se do podvědomí lidí, měla už za sebou
dva demosnímky Demo-debut nesl název "Iron Cawallery",
na které navazovalo demo č . 2 "Mobilis ln Mobtli". Na poslední demo s1 brousila zuby na prelomu let 1991 .192 1 finna
Monitor, došlo dokonce 1 k podepsání smlouvy. aJe pro
určite neshody v5e zmrzlo na nule. Tarantula však neváhala a
své kreace nabízela 1jinde Pořídila s úspěchem Tóny Records, sídlící ve slez;;kem Třinci , podepsala s Tarantulí smlouvu na debutové aJbum a ke konci roku 1992 vychazi pod
nazvem "Peklo pro všechny" Na to však obratně L.areagovala 1 fim1a Monitor a obratem vydaJa materiál s názvem
"Mobilis In Mob11is", ale pouze na kazetě. Tím vzrukla u nas
rarita, kdy běem dvou 111ěsícl'1 vychá7eji 7.aro veň d vě deb11tova alba Tarantule. Co říci k samotne produkci skupiny'l 1\ s1
nejlepší VY.Jádlení najdete v dnešní rea:rw, ale pro srovnarn kluci tvrdr " .. ostre songy, ze kterych č1 š1 notna davka energie a vitality " Dále c1tu.1i " . abys pochopil rá.1. musíš
zažít peklo - Je to vlastně myšlenka celého alba .. " Co se tyče
tcxiové stranky ". čcrpamc z těch ncJkrasnč3 ších ž.ivotn1ch
situací a plíběhů. které jsou kolem nás (drogy, vydědění ze
s polečnostI , aJe 1pevne pouto mezi generacemi .)"
Největším obratem k lepšímu byl zájem o Tarantuli ze strany
americké finn y CA.BC lntemanonaJ, která nejen že projevila za3em o druhé aJbum, které se v současné době nahrává
a vyjde pod názvem ''Never Say Never" na jare příšúho roku.
aJe 1 odkoupila od Tóny Records debut "Peklo pro všechny",
hery vy1de Ještě před vánocenu v reedici . Kromě toho Tarantula natáčela během zaií tohoto roku 4 skladby na maXJsmgl v angličtině, k1erý Je určen jen pro zahram čí . V
angli čtině se též ob3e~ JIŽ zin 1ňované album "Never Say
Never" (CD, MC), ale male přek vapení - ob3eví se spolu s
deskou 1 maxis111gl v češtmě 14-5 skladeb) A kde můžete v
současne době Vl dět Tarantuh ž.ivě'l 16. listopadu zac111a
velke turne pod nazvem "No Peace 'Till Gehenna 1993
Tour" kde spolu s Krvptorem odehraji téměř tl'i desítky konce11ů ne1en v Čechách. ale 1 na Slovensku. Současná sesta\'a
Taranhile Viktor Kule - 7pěv, Pavel Balko - bic1, Stamslav
Balko - k)1ara, M "Gnzzly" Furar - k)1ara a Dodoš Zeman ba;,a
podle archmi skupiny připraVII -las-
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TARANTULA
MB: "V poslední době je o vás hodně slyšet
Musela tomu předcházet trochu delší historie,
kterou jsme si již představili, ale přesto se
zeptám, který mezník v historii Tarantule byl
nejdůležitější?"
"Těch

mezníkú bylo asi víc, ale ten
byl asi len, kdy.l jsme dostali lano
od C.A.B.C. a pak zjištění. že naše muzika se
nelíbí mnoha hňupům z branže."
MB: "Dá se to připisovat k vašemu schopnému
managemantu? Asi nejdůležitě.iší otáka, která
bude zajímat lidi ne.ivíce, jak se vám podařilo
dostat se k firmě C.A.B.C. lnternational'!"
Standa: "Pokud bereme muziku jako zboží, tak
ano_ale nebýt 7boží, nebylo by managemantu V
době, kdy to u Tóny rec . začalo sklípat jsem
běhal od čerta k 'áblu. A když tak funguješ, dostaneš se do styku s různ)111i lidmi . Vlastně nás
tam dohodil člověk Jménem Kotzian, který u
nich vydává scénickou muziku. Nejdřív jsme se
smáli, protože takových už tu bylo dost .Jsme
spokojeni, když vidíš že někdo umí pracovat a
má vÝsledk v."
1\1.B: "U Tóny rec. vám vyšel debut "Peklo pro
všechny", mohli byste nám říci stručně o te:\.1ech
jednotlivých skladeb'!"
Victor: "V textech se dost odráží náš vztah k životu nebo k tomu, co se děje kolem nás. My se
na to díváme tak nějak po svém. Nechceme nikoho poučovat nebo napravovat ebo říkat buď zlej ."
MB: "C.A.B.C. koupila práva na "Peklo pro
všechny". Co se tedy v současnosti děje a jak
budou probíhat další věci okolo "Pekla pro
všechny"?"
Dodoš: ""Pek lo pro všechny" je teď reedovany s
nov) m obalem pod zn. C.A.B.C. lnternational
Master je mírně upravený - technicky. A hlavně
deska bude konečně na pultech."
MB: "Anglická verLe "Pekla pro všechny"
půjde i do zahraničí?"
Grizzly: "Anglická verze momentálně na trh
nepůJde. Natáčeli Jsme angl. max., kde JSOU dvě
věci z "Pekla .. ." a jedna, která bude na nové
desce. Tenhle produkt je predurčený jako promo
Pavel:

nejdl'.tle.litější

1

pro zahranični společnosti, rádia a kluby. Prostě
tam, kam patří."
MB: "A co videoklip pro7..ahraničí?"
Pavel: "Videoclip je samozřejmou součástí
vydání "Never say never" ."
l\18: "Jak to vypadá s přípravou alba "Ncvcr
say never"?"
Pavel: "Už několikrát avizované LP "Never say
never" by mělo vyjít na jaře příštího roku. Dnes
je ve stadiu, kdy jsme připraveni jít do studia
Čeká se jen na konečný verdik1 producenta.
Takže počítám tak únor. Bude jen anglická_ což
je logické."
MB: ".Bude v dohledné době nějaká koncertní
šňůra?"

Standa: " 16. 11 . 1993 vyjíždíme společně s
Kryptorem na měsíč ní turné. Začínáme v Chrudimi a končíme v Košicích. Měli bychom se objevit mimo jiné v Brně, Pra7e. Plroi atd "
MB: "A co nějaké koncerty venku budou'!"
Victor: "Koncertní podoba pro zahraničí Je
plánovaná následně, i když už teď jsme zvaní na
několik koncertů po SRN. n
J\iIB: "Chcete nakonec něco vzkázat či
poděkovat?"

Pavel: "Je dobře, že tyhle fanzíny existLUÍ, protože lo dělají lidi. který to baví a mají přehled."
rozho,or pnpra,~1 - las-

IN7ER'E
IIN7ER'E
li L
L
L

I li L

Inzerce je v

časopise

Metal Breath pro soukromé osoby

be'"Lplittná. ostatní inzerce placená. Ceník plošné inzerce:
250,- Kč I A5-ČB, barva navíc příplatek l 00% - tedy
500,- K( í AS barva.

* Nový Deathmetalovy fanzin BLOOD Na 40 stranach
formátu A4 za krvavou cenu '.20+5 Sk. V prvním čís le se
dočtete o skupmach Dementor. Napalm Dcath, Kar, Massacra. lncubator. Obítuaiy. Hypocnsy. Insepultus. Dacay. Krabathor. Root, Depresy, NLN , Odpad, Bethrayer,
Dysentery. Sceleton. Dobytčí Mor.
hodně soutěži.
zebn ček, news, recenze, 111zerce, historie,
Adresa· Marek
Sucharnč, Dargovskych I lrdínov 3, l-lumenne, 066 0 1
Siovensko
* Chtěla bych se seznam1t s 16 - 19 letym klukem, ktery
chod1 rad do kina. Adresa. Renata Hlouškova Jaroměilce č .
274. 560 44

* Prodám kazety vhodne na demo (C 50, pasky AGr A,
BASF 300 ks. 1 ks a l 5 Kč) Adresa Urbanek. Mathonova
17, 61300 Bmo
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se pije líp" (Monitor) 1993

Po velkem u spěchu debutu Je tu skupina s novou deskou . Zda bude i tato natolik ú spěš ná jako ta první ukáže
až ča s, dnes mů ž eme pouze polemizovat a odhado vat Nevím, zda se mám do podobných odhadů pou š tět
ono Je to vět š inou dost těz ký, ale asi dnes udělám výjimku Řekl bych, že toto CD nebude tolik ú spěšné jako
.1eho předch ů d c e, jelikoz tato deska dost zavání nedostatkem nápadů a pů sobí hodně jednotvárným dojmem
Nebyt celkem pohodo vé skladby "Pivo dělá hezká těla " , kde si kluci trochu více pohrají s nástroji , by se dalo říct ,
ze se tu 111c neděje Samo zřejmě, že to jsou opět chytlavé songy dobré na cestu z hospody nebo si Je můžete pět
phmo v ho s podě, ale už to není tako vá pohoda, tako vý úlet 1ako na debutu . Ota Hereš v rozhovoru pro
Metal Breath prohlasil , že s1 Je teto s kutečno sti vědom a že to maji na svědomí relativně hodně bohate
aran že, ktere snad až moc přehnali a výsledek _Je tako vý, Jak ý Je V tom mů že mít a nej spíš i má pravdu, ale to
111c nemění na faktu , že deska "S ú smě vem se pije líp" se díky jednotvárné mu zice, úbytku srandy v textech a
pocitu nudy dostala o pár pří ček ní že, než byl jeJÍ p řed chůd ce Př-es to všechno ale na desce z ů stá vá pár hitů ,
!dere s1 1 .1 á s chutí u pi va zanotuji a věřte, že se mi pak bude pít lip -Qído* * *3,5
ANNll:llLATOR "Set The World On Fire" (Roadrunner) 1993
A ť Žije melod1e l Tak tohle motto se na z ačátek této recen ze, ať se vám to líbit bude nebo ne, patří An111hdator
sice patř í k neJ z náměJ ŠÍm kanadskym thrash kapelám , což mi potvrdila 1 moJe kanadská přítelk y ně , která
posloucha b yť u plně jinou muziku, tak tyhle nahrá vky z Vancou veru dobře zná A pro č taky ne l Poslední deska
"Set The World On Fiíe", v pořadí třetí placka, se toti ž pohybuje nejen na pomezí thrash metalu, ale 1 dokon ce
mezi melodickými pasážemi hard rocku ("Snake ln The Grass" ) a to se nese zhruba od druhé skladby až do
kon ce desky Klasickéthrashovk y JSOU tady ani ne tři - uvodní ''Set The World On Fire", "Don't Bother Me" č 1
finaln1 "Bram Dance" Jasne Je, že grupa opouští klasicky thrash a bruslí 1 Jinam , což s amoz řejmě nese 1 jtstá
nz1k a Je ovšem jasné, zv lá ště pak u takovýc h pecek jako "Phoe111 x Ri sing" č i "Sounds Good To Me", že
An111hilat or touhle muzikou mů že Jen získat, než tratit -las* * * * * 1/2 5.5

BENEOICTION "Transcend The Rubicon" (Nuclear Blast Records) 1993

Predstavovat něpk obš írněji skupmu Bened1ct1on by asi bylo nošen1m dříví do lesa Tato pěti ce hudebníků
brazdí vody death metalu již nějak ý ten pátek (přes n ě od roku 1989) a tak se dá ří ct , že JSOU JÍŽ zku šenym1
muzikanty To, co pl·edvedli na své poslední desce "Transcend The Rubi con " Je death jak ma byt akorat
trochu brutalněj1 podaný než jak jsme tomu zvyklí od jinych kapel Dalo by se ří ct , ze to Je tako vá smychanma
deathu a gnndu Mnoho lidí oč ekávalo , 7e po odchodu z pě váka Barneyho Greenwaye k Napalm Death pŮJde
skupina rychle ke dnu, ale mně se zdá, že naopak , Jakoby Je tato "pohroma" probudila, se pu stil do boje s větš 1
vervou a zdá se, že Dave lmgram, který Barneyho nahradil , svym "vokalem " zadul do plachet Bened1ct1on
znovu a s iln ě.11 , což kapela potvrdila 1 na pl·edchazeJÍCÍm m1111LP "Dark ls The Season ". Mam pocit, že
Bened1 ct1on s1JÍ Ž vydobili své pevné místo mezi velikány typu Death, Morbit Angel. Pestilence a mnoh ých
dalš1ch a tak nezbývá, než Jim držet pal ce a popřát klidnou pla vbu po moři , kde je tako vé kvantum lodi , ze
zde přeži.11 Jen opravdové k ři žníky . Nevím ale, zda to vůbec ma smysl, protože o budoucnost Bened1ction se
z ř ejm ě _11 z bar nemus1me. -Qído* * * * *5
CAOAVER "... ln Pains" (Earache) 1993

Jo - dost dob ry I Tableta věc šlape a _1ede kupředu Kamarad1 death metali st1 - pokud mate rad1 dobreJ death metal ,
tak vě zte . ze toto LP by vám v žadném phpadě n e m ě lo uniknout Je to celkem pohoda s1 zase jednou po dlouhém
čase sednout. pustit s1 CD a poslechnout s1 kva!Jtn1 muziku Č i stě a n á p a ditě zahranou. bez kopíraček , no
pro stě klidek . No a pokud nevíte, jak vypada obal nebo dokon ce a111 logo teto party (ono Je stejně tung!
no vý). tak ote vřete o či a na pultech mus1c shopli hledejte o č i Ono _1e jtcl1 na tom obalu toti ž celkem dost
Logo .11 ch obsa!rnJe osm malinkejch a pak Je tam J ešt ě jedno vě t š í , pak něpk ý pero (pta č í) nebo snad vět ev a
zbytek kyta ry Nápaditý stejn ě jako hudba schovan á u vnit ř Akorát ten obal Je narozdíl od muziky takoveJ
Jednodu šší, ale koneckoncli - pro č by ne. že jo -Qído* * * * * 112 5,5
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DEATH " Individ ua! Tho ught Pattt"rns" (Roadnmn t"r) 1993

ln strumental111 vyspělost , technicka dokonalost, vrcholna se bevědomo st. Takto by se dal shrnout charakter
noveho dttka pa111 smrtky Nemohu st vša k odpustit neJpatrněJ Š I srovnant s předeš lym albem "l luman" Zvukově
Je totiž tohle album naprosto shodne, pko vejce vejcell Da se říct to same o celkove napad1tost1 , snad Jen s
\\_J lmkou kytarovych sol, velmi nápadně se podoba_1ic1 z desek Kinga Diamonda z konce 80 let (nejpatrnější v
ení se co divit Na místo bývalého
otv1ráku "Overect1 ve lmag111at1on ", "Jealousy" či Trapped ln a Corner")
kytansty Paula Masv1dala nenastoupil 111kdo Jiny než skvě l y Andy La Rocque (ex - K111g D1amond). Kromě toho
to \ šak nebyla 1ed111á personál ni z měna Seana Re111erta (bicí) nahradil jistý Gene Hoglan Kromě nich _Je v
soucasnych Death Ještě Steve Dig1org10 a sa mo zř ejmě Chuck Schuldiner, bez ktereho by Death asi 111kdy nebyly
Death . Mus1m se věnovat více albu než ses tavě , a proto dokončím tuto recenzi v duchu kritiky Od Death asi
če ka každy maximum a při z nám se, že Jlllak tomu nebylo ani u mne A tak když bych neřekl pravdu, že mne toto
album moc nepřekvapilo, asi bych lhal Tohle album zřej mě dosáhlo v letoš111m roce na deathovém (vlastně 1
thrashovem) kolb1št1 pomysln ý vavřín a ne _Jmak tomu bude 1 v našem magazmu -las******6
CLAD IATOR "Made Of Pain" (Škvrna Records) 1993

sound zůs ta vá 1 nadale <lomenou tehleté nejlepší slo venske kapely, a proto neo če ka ve_J te
stylu . Pfece však hudba dostá va profe s 1onalně_1 š 1 111strumentál111 vykon po všech strankach , _Jak
S\ ou propracovaností. tak 1 napaditostí "Made Of Pa in " je ro zhodně pestřejší než Jeho předcln°1d ce "Des1gnation" .
o če m ž svěd či 1 to, že Jednotlive sk ladby jsou na vzaJem neuceleněJ ŠI než zmi11ovana jedni č ka Tako vym
pilkladem, kterým bych potvrdil tuto myšlenku Je rozdíl mezi flákem "Made Of Pain" a komerč něJ Š I skladbou
"My World'' s netradi čn1 m pou žitim violoncella . Textově už "Made Of Pain " ne111 ortodoxně za měřen y na
prot1valečna temata, ale dokonce se zde objeví 1 j111e moti vy
Nejde mt však na rozum, kd yž kapela tvrdt , že
album bylo nahráno v nejlepší m stl"edoevropském studiu (Opus, Bratisla va). pro č _Je zvuk tak neprů zrač n y a
_1akob) "za s těnou " Kd yž srovnam naše Jtne desky, pak kompakt opravdu "nehraje" I Toť Jedina záporná \'YJ tmka
* * * * 112 4,5
\ el1ce dobreho alba -lasSepulturovsky

laděny

V) razněJŠI z měnu

HYPOCR ISY "Penetralia" (N uclear Bl ast Records) 1993

t\Jo, a mame tu dal ší ho no veho člena deathgnndo\e sceny T11n novym phrů s tkem myslím šved skou
1-l ypocnsy, která v nedávne době vydala svi'1J debut "Penetralia" Co k tomuto albu říct? Po pravdě
řeceno - 111c noveho pod sluncem Pro s tě opět Jedna deatho va kapela , které to sice šlape, ale kde p to už _Jenom
~ l yše l
Těžko budu vzpom111at, protože takovych kapel by se dalo napo čí tat desí tk y Začátky JSOU ale vždycky
těžke a tady Jtm to alespoň , Jak u7 Jsem ř1kal , šlape Uv1d1me, co bude dal , ale mám do_Jem , že tato cesta Je JIŽ
natoltk vyšla pana, že pust it se po nt bez Ja kekoli v odbočky asi moc velky u s pěc h znamenat nebude -Qídos me č ku

* * *3
KRABATHOR "Cool Mortificatio n" (Monitor) 1993

Lž festi va l v Hořepníku , kde JSem _1e viděl letos poprve, signali sova l, že se chysta něco bombastického Taky že
JO "C hladné zmrt vovaní" _1e venku a mně nezbývá než konstatovat. že tenhle matroš .1e _1eš tě lepši než "On ly Our
Death ls Wel come" Oproll ,1edn1 čce _Je tady ro z hodně lepši zvuk , řekl bych, že ,1e o mnoho prú z račně,1 ší a celkově
nepůsob1 tak křečovitě a "školácky" _1ako debut Kluci rozhodně hudebně vyzrált. což dokazuje 1 to. že album Je
pestra plepda ri'1znych sk ladeb. byť Je to death metal , pk ma b) L Ale _Jaky I S ttmhle se rozhodně s tydět ve svě tě
nemusi me Je patrné, koltk tohle album zchlam st lo času a na \')'Siedku se to sa mo zřej mě musí projevit Angltčt1na
už _1e \ pořad ku a když už ,1sem u z pě vu , neobjevu_11 se zde ty ''koč ko v 1te vy,1evy" pko na "On ly ., , což _1e podle
meho take nemaly posun vpfed Zapory bych na lehle desce zřej m ě těžko hledal , 1 kdy:l. _Jsem _Jeden našel v obalu .
P ře hvena .1mena u fotky nepúsob1 věroho dně a tak bv bylo \'Ždy ne_1lepe dělat korektury! CD konCi
technorem1xem sk ladby "Absence Oť L1ťe " a mně nezbyva než se Jil někam " c hl a dně umrt\ 1t " I -las
* * * * * I /2 5,5
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MELVINS "Lysol" (Boner Records) 1992

Jsou kapely, které hraji rychle a jsou kapely, které hraJÍ pomalu Pak JSOU kapely hra.JÍCÍ neJrychleJI a kapely
hra1íc1 nejpo111alej1 Na neJrychleJŠÍ kapelu bych v tuto chvíli asi jen těžko vzpo111ínal, ale po poslechu tohoto
alba od skupmy Melvins mohu zo dpovědně prohlásit, že právě oni jsou těmi nejpomalejšími . Jejich LP obsahuje
pouze Jednu _1edmou skladbu , a to i přes to, že album má délku přibližně třicet šest minut Ono kdyby se to
hralo nějakou rozu111nější rychlostí, tak by to byla klasická skladba maximálně desetiminutová. Melvins se ale
asi řídili hesle111 Co se v leče -neuteče, a tak oni se za těch deset 111mut stačí pouze připravit a až potom se
sklad ba umoudři a začne se sebou konečně něco dělat Ale jmak ni c ve zlým, ona to Je docela pohoda No a
pokud by c htěl někdo z vas vědět , co že to vla stně hrnp za styl, tak vám po pra vdě řeknu , že nevím Možna by
se tomu mohl řlkat doom metal , ale je to úplně něco _1inýho než doom , jaký hrají např My Dying Bride,
Crematory nebo třeba Morgoth Melvin s nepoužívají takový ten zá hrobní alt , ale spíš víc zpívají a i ta muzika
ne111 zase až tak moc tvrdá, ale do toho doomu by to patřit mohlo No a ještě něco na závěr : Pokud mate
problem y s usmaním , vyserte se na prášky, kuple s1 CD přehrávač a pu sťte si Melvms. Uvidíte, jak to bude
* * * * *5
zab1rat -Q1doSCREAMING TREES "Sweet Oblivion" (EPJC) 1993
dobra 1čc. po1m slela jsem s1 hned při pn ním poslechu alba "S11eet Obli1 ion " Pn n1. co 1as po
"pla1 " na 1ašem přehrá1 ači urč1tč /au.1111e. je nT01 nane.1- klidne1 a neotře Jej hlas Marka La ne gen a
Dokonale ho doplnuj1 b1c1. /a kterymi sedí Barrett Martm a ani n kon obou bratru Conneron·ch určitě 1ašemu sluchu neujde
Screammg Trees se určitě nrorna.11 ostatním grung-rocko1·ym kapelám / tolik mámého a opě101 · aného měs ta Seattlu
(Nec htčla bych s1cc pořád jen chdliL ale nemu/.u nenapsat. /e pár těch kapel určitě pkkonají. J Všechm skladb1 na desce
.1 sou "dokonale pohodm\" a 1e r šech se odrá/.í ncco /e 70. let Nebudu to dal rO/epi sm aL nechám dul ší posou1.ení na 1as Ale
.ia 1am tuhle bombu urč1tc doporu č ím Dejte na mel 11 -Hanka* * * * * *6
Tak tohle .ie

hodn ě

/J11ačknut1 tlač1lka

SENSELESS TH INGS "Empire OfThe Senseless" (EPJC) 1993
Ta to kapela bwá hodn č čas to přirorná1 ána k Nin anč . Prardou je. /e hlas /pč1 · áka Marka Kedse se 1 mnohem podoba
Curto11 Cobei nm L ale co se t\če hudb) si mi siím. /.e je kapela trochu n čkde jmde. Jejich skladb1 nejsou lakonm1
h1tm kai111. jako je tomu u Nin am a patJi spíš někam do klubu ne/ na 1elká pódia _ /alo se mi /.dá. .ie neJ sou tak steJné a
Jednot i árné. 1 kd1 I. to 1.ačí ná 1YpadaL /.e grung rock se ocitá 1 podobné situaci . jako death metal (t1rdé ohraničení Sl) lu.
kde n m1 slet něco no1 eho či oslnit nččí m dosud ncobjc1cm m se rorná 1áaaku) Sa mo/Jcjmč C:\istuj1 njímk-:- . Jako 1
podstatc 1šudc. ale Senseless Thmgs me11 n ě nepatři. Tím chci íícL .i.e Jejich hudba je 1.aJima1 a. poslouchatelná a doka.ic
nadchnout. ale 1šc. co se line / dcsk1 jsme Ji/ 1 la s tně sil šel1 u kapel Jako N111 ana. Alice ln Chains. Soundgarden a
nmoh1 ch dal š1ch. Ne . .i.ádná koptra čka to nc111 . akorát hrn1i po s1ém lo. co 111ámc. Kal.dopadně k nčjakúnu shitu se to
přlrm nat nedá . poslouchat se to dá a dokonce se 111us1m přl/J1aL .ic mne osobně dost poba1 ili. ale na druhou stranu /ád 111
eso to nen1 Toto LP se pro s t ě bude poh1 boi at asi lak někd e upro s třed naši stup111ce hodnocen1. -Q1do* * * *4

SrFFOCATION "Breeding The Spawn" (Roadruner) 1993
Nc11m . .1ak 1as. ale mne Lačma tento druh mu1Jk1 pomalu. ale .11slč nudit. U kapel st1 lu Cannibal Corpse. HYpocri s1. č 1
pra1c Surrocal1on se toho dčJe čim dál tím m é n ě . Ab1ch se lépe nJadhl - spíš se tam děJC poí·ád .1cdno a to sam\ Nc.1as tak
1cl1keJ sh1t to ncn1. poslouchateln\ lo je a 1 přlpadč . .ie budu chtít nasral souseda. lak prá1·c Suffocal1on se budou hodit
dokonale Absolut111 brutalita. deathgrindm c tempo hran1c1c1 s šilcnst11m . to JSOU atribut i dnes ji.i desítek podobn1ch kapel.
ale mus1 se umaL .ie snad práY ě lato banda / Ne11 Yorku (s polu s .1111ou kapelou / tohoto mčs la - Can111bal Corpse) se
hrdc t\č1 na špici teto dcathgrindm é hor1 A bud1 / Jim to přano . proto/e se opraYdu sna/i škoda. /e nechtějí přijít s nčč 1m
no n m. ncokoukam m nebo dokonce dosud neob.1e1 em m Jak .1 sem .11 .i říkal. tento sl1 I hudb1 mne ji/. 1.ačí ná dost
* * *I /2 3,5
nudil -Q1do-

TERRORVISION "Formaldehyde" (EMl/Virgin) 1993
A mame tu dalš1 kapelu odcl101'anou st1 lem /C Seattlu . Nechci tikat. .ie kluci / Terron 1swn JSOU špatm . ale
dalším odchm ancum 1.e Seattlu Alice ln Cha111s nesaha.1i (dle mého na1oru. ale 1111 slím SL /e m1 po poslechu
alba "Formaldch1dc" dále 1a pra1du ) ani po kotn1k1 Celá deska má nádech hardrocku . N ějak\ bicí. n čja ké k1taf\ a
nč1akc1 ( mn č ni cn eř íkající ) 1pě1 V pár pí sních se ob.1e11 při s ad1 runb . někde nenaročneJ refrém - "ab) se to líbilo" No.
pra1 da . něč1111 se to 01.dob1t 111us1. ab1 ne1.usta la .1en neforemna a nehe1.ka kase Ale musím u111aL /e par 1ěct se m1 na albu
hodnc 11bilo. N apříklad melodická "Sk1ps That Sink ". při ktere se 1am chce/ radosti skakat a od1ál:něj š í111 1 chodit po
rukou Jako celek b1 se dalo o tomhle 11!1 oru řlct .1cd111č tohle: dobr1 1 N1c 11c. nic 11111'1 1 No. a to JC \Šccl1110. Co dalšího říct
o pruměrm kapele'' I Jedmč nashlc ph šlc. -Hanka* * * *4
například
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DISTORZE "I think so ... " (?,?) 1993
Konta kt: David Bludský, Hrubínova 1465, Hra dec Krá lové, 500 02.

Yeah 1 Skup111a Distorze dala o so bě po dlouhé době vědět novým demem "I th1nk so " ("Myslím , že ")
Před čase m JSme psali 1 o jejich předchazej1c1m demu "Mozková kastrace", které bylo velice za_pmave, a tak
kd yz .1 sem dostal do ruky "I th111k so . ", byl jsem nesm1rně zvědav, pký novy matená I př111es la nova Distorze,
protože u teto kapely proběhl y neda' no vel ke personaln1 změny A JSOU zde velmi znal, jelikož Je zpěv Petra
Peška na no vem demu o zhruba o dvě třídy lepši než na "Mozkové kastraci " Změmla se vyrazně 1 muzika
Je to, da se řlc1, thrash metal s prvky moshe Velka čast pa1iů skladeb z "I think so "silně připom111a Jisté čast1
\ ěc1 od znaměJ šich Anthrax Pf-esto s1 však myslím , že těch 6 věci + krat1čke intro "I th111k so ... " je kvalitn1111
matenalem a dalo by se urč itě pf-emýšlet o nějakem tom asfaltu Měl bych možna menši vyhrady k některym
aranzím skladeb a ke zvuku, ale myslím , že na tomto demo to plně po s tačuje Rozhodně žádna skladba nem
u pln y prliser_ za vůbec nejzajímavěj š í skladby považuji lltulm skladbu "I think so "_ dale určitě velmi
dobra Je "rvty Breath Out" s ž1vym1 vstupy z ulice a docela sympaticka Je 1 outro skladba "Lonely N1ght" sp1 še plou7ak s bublaJ1c1111 mořem Ta kle kluci , lib1 se 1111 to 7kuste to protlačit -las* * * *4
l\1ASAl\1ÁSA "Chaotic Dreams" (Studio Expo nent, Leo poldov) 1993
Kontakt: Michal Pasiar jr., SNP 998 /23, Ga lanta, 924 01, S R.

Jo, tak to _1e něco Kdybych nevěděl , 2:e Je to kapela ze Slo' enska_ ihned bych s1 totJz myslel , že _1e to ně_1aka
no' a amencka kapela Masamása hraJe totiž mu ziku , ktera v so u čas no sti letí a bere s sebou ce lou Amen ku - \'IZ
kapely Alice In Cha1ns, Red Hot Chilli Peppers, Soundgarden atd Nav1c Masamása k tomu všemu přthazu_1e
tak) něco sveho + některe až techno thrash metalo ve kousky Zkratka je to modern1 vesela muzika , ktera by
měla velkou ša nci nejen u nas, ale 1 v zahran1č1. Masamása hraje pro s tě od všeho něco - metal_ rap_ 111d1es,
funk y. pop atd Ale už toho radši nechám , ono Je pro mne velice těž ke psat recen zi na něco nO\e Ještě nezaži te_
co tu 7kratka Ještě nebylo Na demu "C haot1c dream s" najdeme 6 \ ěc1 , prakticky 'šechny JSOU veli ce zaJÍma' e,
snad neJ zaj 1mavěj š i je "No one here gets out alive" , "Tempatlon" č 1 "Blood and sugar" Poslední věc, která ma
na zev "DM " Je ulet v podobě cover verze "QuestJon of time'' od Depeche Mode_ ktera Je opravdu veli ce dobře
zpra cova na a pko jediná Je zp1 va na ve s lovenštmě (ostatm v angli č tmě) MliJ osobn1 nazor Je, že by se týhle
kapelv měla ujmout nějaká schopná gramofirma _-las* * * * 1/2 4,5
METAL AXE "So unds of Endtime" (Metropol Studio, Weiden, S RN) 1992
Kontakt: Herma nn Weiss. Pf.-Mandl-str. 4, C hammiinster. 93413 C ham. Cermany.

S n ě meckou kapelou Metal A'e _1 s111e se seniamili neda\ no na _1ednom rest11 alu u nas_ a tak _1 se111 nelenil a' 1al _1 sem si od nich
de1110. _1eliko/ s1 1111 /.1\Č hodnč rnoc líbili Demo Je sice staršL ale 1at1111 posledn1. co Metal A'\.e natočili Na de111uj sou 4
1csmés 'el1111 agres1rn1 thrash metalo1 e 1čci se spoustou 1aJ1111a11 ch a netrad1č:rnch postupu Asi ne_11.ap111a1· ě_1š1 na hudbě
Metal A'\.e_le urč:1tč ,rpč1 _ kter\ neni klas1ck1 thra shon _ale klasick1spise111l11an 1pě' Zato ,-šak 1ellll1 k\alitnt Co se
t1 če mu11kl __1e 1elice originaln1_ ale 1 někter1ch místech b1 se dala opět phro1 nal k Anlhra'\. (Za_1íma1·e _1e to_ /c _Je to
dnesh.aji / treti demo) A1'šak hodně 11dalenč _ MoL-.ná se m1to1da . ale nčktere sk ladb1 JSOU al moc přetecl111110\anc a Jsou
1 bllcčn ě dlouhe a nčkd\ al nudne. Za 1el1ce dobre \ČCI I dema "Sounds or Endll111c"
po1a/.u_11 "ln Memoíl"_
"lntrospectJon" a posledn1 1clicc C'\.pcnmental111 "Penct ral1a de1 ine" ~ to_11 te/ 1a sil šen1 L\ uh.01 ě to ro1hodně 'ubec
nen1 špalnc a konečn ě co se 11 čc obalu _pah. ten je Illo/na o I00 ° o lepši ne/ 1čtš 111a našich n dam ch desek na ka1clč a _Je to
_1en obal dc111a -las* * * I /2 3,5
N.Z.l\. "Swimming in lntestines" (Studio Exponent. Leopoldov) 1993
Kontakt: Jozef Barinka, Prokopova 32, Bratisla\ a, 851 OI, SR.
1\iern11 Tohle demo mě doslova šoku_1e, dost dobf-e nev1111 , co si o tom myslet "Sw1m1111ng 111 lntesllnes" Je
debuto ve demo N ZN _ která o so bě tvrd1 _2:e hraje gnnd co re Nedokazu posoudit, pký _1e rozd1l mez1
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death metalem a gnnd corem . Podle mne se v poslední době tyhle styly dost slévají do sebe, 1 kd yž faktem Je,
že demo se hodn ě li ší od ostatnim kapel , které hrají death metal. Hudba Je toti ž je š tě pod statně Jednodušší,
možna až pnm1t1 vněJ ŠÍ než death metal , ale pře sto SVOJI osobitost muzika má Na demu Je celkem 7 v ěci ,
ktere se od sebe prakti cky neli ši Všechny JSOU v dost rychlém tempu Demo prý vzniklo za jeden den . což Je
hla vně znat na zvuku, který kapelu totálně potápí, protože věřím , že kdyby na to měli kluci alespon 3-4 dn y,
dopadlo by to mnohona sobně lépe J111á Je otázka peněz - Vím ! Co se týče in strumentálních vý konů .
nem ůžeme č ekat bombu, ale Ji stou hrani ci v tomto žánru kapela splňuje Totéž bych mohl říci 1 na adresu
z p ěv áka Nakonec však musím říct , že 1 když demo není zdaleka dobré, má jejich hudba něco do sebe a vy bočuje
ze zajetých kolejí Podle mne Je to zatím (nechci však tím nikoho zhazovat) doslova bordel. od kterého
pra vděpodobn ě kluci .1i stě odstoup1 Jako větš 111a kapel a možna , že se Jejich sound ubere zajíma vym
s měrem -las* 1/2 1,5
MELANCHOLY PESSIMISM "Mela ncholy Pessimism" (Studio SOU GP,
Kontakt: FC Melancholy Pessimism, David

lpseť,

Ohrazenická 162,

Otťokovice)

Paťdubice,

1992

530 09.

Asi JSle s1 vs1111li, že demo není zrovna aktuální . Jenže tohle demo jsem dostal teprve nedávno s prosbou o
recen L1 OK, vyho v1m . Už začátek napoví , že půjde o něco hodně hutného Chlápek si podřízne žíly a nastoup1
ste.1no1menná skladba jako sama kapela "Melancholy Pessimi sm" a mě je jasné, že jde o debut Nejparado x něj š í na
tom všem Je ta skute č no st , že 3 věci z 5-ti, které jsou na tomhle demo najdete na sampleru "Creations of a morb1d
society" , a tak mi to trochu připadá jako nošení dří ví do lesa Ale budi ž. Jak už bylo řeč eno , na demu najdete p ě t
deathovych tlaků okořeněn ých špetkou grindcoru Nejví ce bych tuhle s mečku phro vnal asi ke starym Carcass č1
Pungent Stech ne1en svým in strumentálním projevem, ale i zpěvem Vlasty "Killyho " Mahdala Za pozornost Ji s tě
stoJÍ , že se svou troškou do mlýna při s pěl 1 kytansta René "Hire" Hýlek (ex Krabathor, nyní Term1nator) troškou
solo vého umu . Dalo by se říci , že skladby nacházeJÍCÍ se na již z míněném sampleru JSOU vybrán y asi dobře, 1 kd yž
bych řekl, že zbyvaJÍCÍ d vě nej sou o nic horší - "Blind Religion " snese srovnáni s deatho vým1 Jedni č kami -las* * * 1/2 3,5

Attack of Fire VII - Bzenec 27.8., 28.8. 1993
Je pátek, osm hodin , z nebe začínají padat první kapky deště a na pódium přichází první skupina
zahajující tento festival. Jedná se o ODPAD. Tato skupina hraje dost nenáročnou fonnu thrashe a má
na svém kontě již tři dema a účinkování na lol'íském ročníku Attack Of Fire. Abych pravdu l"ekL tak
mne nijak nenadchla. Po ní na scénu přichází rakouská pa1ta DARKSIDE . Dobrá, promyšlená
doommetalová hudba, která ale podle mého názoru patří spíš do klubu než na otevl"ené pódium
festi\ alu. Kdyby pocházela L Čech. tak má ji ž stoprocentně na svém kontě alespoú jednu desku (když
porovnám s někte1ýrni výtvory, co u nás vycházejí ... ). Jejich vzoty j sou nejspí š Paradise Lost. Hetí v
pořadí - SAX + PIJÁK. Zajímavý a solidně zahraný thrash. až na toho Pijáka, kte1ý huť nebyl ve
f(mně (viděl jsem ho prvně a ani desku jsem nikdy neslyšel) nebo pro stě neumí zpívat. Po Saxu přišlo
konečně ofo,ení zatím nepříliš obdivuhodné produkce předcházej í cích kapel. Byla to kyjovská skupina
SHAARK. Jejich hodně agresivní thrash donutil \ Šechn y phtomné ( byť ji ž mokré skrz naskrz) si
ale s poň podupávat. Doufám, že se jim povede zaznamenat svou hudbu na C D, jelikož by toho byla
opravdu škoda. Jako pátí a předposledn í v prvním dnu byl znovuzro7en ý ASMODEUS . Jejich thrash
s velkou dávkou originality byl jedním z nejlepších. co bylo tento den k vidění. Za11ráli několik věcí ze
svého debutního alba "Prosincová noc blíze neurčeného roku" včetně hitů "Vánoce" a "Rolničky" a
navíc přidali několik nových věcí . které by měli vyjít začátkem příštího roku na maxiCDsinglu . První
den Attacku uzavJ-ela skupina z Vyškova - stále se lepšící DA R K. Stejně jako Asmodeus zahráli pár
\ ěcí z debutu "Sex'n'Death " a pár věcí nových, které vyš ly na demu "')" a které jsou pi"íslibem nové
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desky. Nutno podotknout že Dark mne překvapili nejvíce. Opustili totiž vody klasického deathrnetalu
a podí\ ali se i na technothrash, což je řez, který snad nikdo neočekávaL ale kte1ý jim prospěl. Tím
bychom měli za sebou první polovinu festivalu a mližeme se směle podívat, co se dělo druhý den .
1\lyní zahajoval ostravský DEN ET kte1ý hraje hodně čistý a takřka profesionálně vyvedený death
metal. Co k tomu říci víc') Snad jen to, že přestože zahajovali stali se vedle Terminatoru hvězdami
\ ečera . Po nich následovala INSANIA, jejíž produkce mne dost nudila. Hrají prúměrný hardcore a
myslím si . že \ dobách Skimmedu to vypadalo nadějněji Na řadu přišla pro mne absolutně neznámá
skupina X-RA V a jejich melodický heavík, kte1ý mne doslova zahnal na útěk . Nevím, proč se Attacku
účastnily. já bych jejich produkci hledal spíš po zábavách než na koncertech. Dalším v pofadí byl
s libn~ ANACl-IRONIC mající na svém kontě již i debutní LP s názvem "Lame Gait And ... ". Hrají
těžkopřibližitelnou hudbu. která by se snad dala nazvat technothrashem. ale jejich hudba ve skutečnosti
obsahuje ještě několik dalších stylli (opět jedna z kapel dokazujícL že škatulky nejsou vše). No a
následoval sned \ šem dobfo známý ROOT. Pravda je, že za ta léta se Rootu podafilo vycvičit si dobré
muzikanty a že jejich hudba je na dost vysoké úrovni , ale ... ten Big Boss. Já se už asi doopravdy
začínám bát... Celý Attack Of Fire no. Vil uzavírali domácí TERM INATOR. Mám dojem , že pouhé
slo\O Te1111inator dnes již mlud za vše. Bývala to jedna z našich nejlepších skupin, pak se na delší čas
obmlčela a nyní jsem se přesvědčiL že to stále ještě je snad to nejlepší, co se u nás dá najít Více
komentáře tato kapela ani nepofrebuje. Takže to byl Attack Oť Fire no . VII, Bzenec 1993 a já se spolu
s vámi těš ím na Bzenec 1994 . -Qído-
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ALKEHOL "S úsměvem se pijr líp"
ANNIHILATOR "Set The World on Fire"
BENEDICTION "Transcend Tite Rubicon"
CADAVER " ... ln Pains"
DEATH "Individua! Thought Patterns"
GLADIATOR "Made Of Pain"
HYPOCRISY "Penrtralia"
KRABATHOR "Cool Mortification"
MELVINS "Lysol"
S\REAMING TREES "Sweet Oblivion"
SENSELESS THINGS "Empíre of the Sensrless"
SllFFOCATlON "Breeding The Spawn
TF.RRORVISION "Formaldehyde"

Pavel
4,00
5,50

6,00
4,50
5,50
5,50
2,50
4,00
5,50
3,50

Qído
3,50
5,50
5.00
5,50
3,50
3,50
3,00
4,50
5,00
4,50
4,00
3,50
4.50
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Hanka

6,00
5,00
4,00

prúměr

3,75
5,50
5.00
5,50
4,75
4,00
4,25
5.00
3,75
4,83
4,83
3,50
4,00

Revolutíon Stone agency

1

presen ts

CA

CA.SS

+ support

1

JJD••··~

Pyramida, Pražské výstaviště
6. února 1994 - 19:00 hod
vstupné: 150,- Kč předprodej, 170,· na

místě

po nebývalém ohlasu na jejich poslední album HEARTWORK kdy se
Carcass umístňují na prvních místech nejen metalových žebříčků slibuje
jedinný koncert v České republice „slušnej nášup".

PRO-PAIN,
LIFE
UF
AGONY
+ s U Q rt
THE SPUD ONSTERS

l;!f@"'@hl

l;fW':I

KNAK, Teplice, 9. února 1994 • 20:30 hod
ROXV, Pr ha, 10. února 1994 - 20:30 hod
(možná

změna

místa konání pražského koncertu - slelluj plakáty]

vstupné: 90,-

Kč předprodej,

110,· na

místě

Jedna z nejlepších newyorských hc kapel · (PW@.o[po::J:)Li.!J , která na turné propaguje svoje
poslední skvělé album „Foul taste of Freedom" společně s brooklynskýml 11[]~ @
~@®fill\'7 propagující album produkované Joshem Sllverem z TYPE O NEGATNE ,..River Runs
Red" doprovazenými talentovanými 'DlXJ~ ~IPC\D®~~

MUCKY PUP

AND;!~s&w~rK-CHo8'~E~
ROXV,

CRIME
(možná

změna

Praha, 2.

března

1994 • 20:30

místa konání pražsk•ho koncertu - s/ellu/ plakáty]

KNAK, Teplice, 3.

března

1994 • 20:30 hod

zvláštní poděkování: RIFF-RAFF agency, Bang!, Rock&Pop, Uragán, Spark, Rock Report, Radle Hády,
Radlo Panag, Radio Regina a všechny radia, fanziny, noviny, kluby i jednotlivci
Ve spoluprád s Globus lnt. distributorem firem ;tJ1••fl1ac: a
l;Nd.J.11'1';1 pro Česko"
republlku.
Předprodej vstupenek: sleduj plakáty s místy předprodeje
případně se Informuj na tel _ čísle 02/627 33 4 6 Ravolutlon
Stone agency_
-

·- - - -·-- - - - -- - - - - - '

