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FUCK MYSELF!
Fakt je to fuck, ale můj úvodník moc optimisticky nezačíná, a tak
je nutné vše uvést na pravou míru. Určitě by se našla celá řádka
těch , kteří by mi na moji adresu chtěli zaslat balíček s dynamitem
už jenom kvůli takové maličkosti , jako je ten fuckt, že Metal
Breath vychází až nyní - totiž po několika měsících! V minulém
čísle ( č . 5/93 (29)) jsem totiž sliboval, že vyjde ještě šestka,
jenže se nějakým záhadným způsobem čas překulil do nového
roku 1994, a tak už šestka nevyšla a vychází až nyní dvojčíslo
1-2/94. Změnilo se totiž mnoho věcí, o kterých byste měli být
informováni . Takže první rána pro náš fanzin nastala odchodem
našeho redaktora Péti Chvojky, který byl nucen odejit na civilní
službu do jistého zapadákova, a tak ztratil s námi spojení. Po
novém roce nás s politováním opustil náš jeden z nejstarších
redaktorů Qído, který už vše nestíhal, jak by měl, a tak nás
mnoho nezbylo.
Máme však nové redaktory, kteří se
zapracovávají a doufejme, že někteří ještě přibudou. Ovšem
největším pož íračem času ,
který měl být věnován na Metal
Breath, bylo vydání maxáče skvělých thrasherů ASMODEUS
"Den zúčtování", který spáchala firma Metal Breath Production
jakožto novopečená gramofirmička. Doufáme, že nám tento
handykap odpustíte. Materiálu totiž máme na tři čísla dopředu ,
ale někdo to celý musí dávat dohromady a to není žádná
sranda doslova ani časová! Takže! Metal Breath nepřestane
vycházet, na to můžete vzít jed a vynasnažíme se, aby jste
objevili ve vašich poštovních schránkách co nejvíce čísel Metal
Breath„ . -red-
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• Pantera natočila 60-ti minutové video. Pod názvem "Vulgar
Video" se skrývají klipy, živáky z koncertů a nezbytná
interwiew.
• Ex-Asphyx frontman Martin van Drunen založil novou grupu pod
názvem SUBMISSION a ještě stihl vypomoci na novém albu
COMECON. Sestavu Submission kromě Martina (zpěv) tvoří
Randy Meinhard! (kytara - zárověň
člen Sacrosanct),
Christian Colli (basa - taky Sacrosanct), Klaus Fieler (bic0 a
Christian Konjetzky (kytara). Zvuk Submission označují sami
členové jako "relativně pomalý a nesmírně heavy".
• Od vydání "Beneath The Remains" patří SEPULTURA, která
začínala jako vysmívaní exotičtí thrasheři třetí třídy, k
mezinárodní "oštěpařské špičce" té nejtvrdší odnože. Vysoká
žebř íčková um ístění s posledním albem "Arise" se postarala o to,
že se dnes Sepultura dokáže rovnoceně postavit po boku
např . Slayer. Dokonce více: s albem "Chaos A.O." předběhnou i
tyto své konkurenty.
• Dnem 14.12.1993 ukončila po necelých 14 dnech kapela
MAC BETH natáčení svého druhého oficiálního alba, které nese
chaotický název "Ill.". Tato deska se objevila už začátkem února
1994 na našem trhu a vyšla pod labelem Supraphon!
• Nová alba na trhu: TESTIMONY "Satisfaction Warranted",
SECTION BRAIN "Hospital of death" (M.A.Bona), DENET
"Terrestrial Dying" (Sacred Records), ANARCHUZ "Unusable
lnstincts", MASTERS OF CZECH METAL sampler (Monitor),

ARAKAIN "Salto Mortale" (Popron Music), ASMODEUS "Den
zúčtování" (Metal Breath Production), NEMESIS "Temptation"
(Reflex Records), MAC BETH (Supraphon) .
• Pop rocková plzeňská skupina ALICE se znovu hlásí o slovo!
Před vydáním nového alba "Ústa hormů" se objevil pilotní singl
"„.a to tě trochu bolí", kde kromě této skladby najdeme i další
dvě věci, které poukazují na odklon od dosavadního stylu.
Druhé oficiální album se dostalo na trh prvního března u stáje
Popron Music.
• Bomba! Je tady další produkt americké PANTERY! Nové
album nese název pod etiketou Atco "Far beyond driven" a
na našem trhu zaznamenalo nevýdaný úspěch. V licenci jej u
nás vydala firma Popron!
• O kapele HYPNOTIC SCENERY jste zřejmě ještě neslyšeli, ale
jistě mnoho ještě uslyšíte a mimo jiné se i v tomhle čísle o ní
ještě něco objeví. Hypnotic Scenery je severomoravským doom
metalovým objevem karvinské firmy M.A.Bona. Vznik kapely se
datuje na jaro 1993 a teprve v říjnu toho roku vzniklo první
demo "Detur''. Zajímavostí tohoto dema je jazyk, kterým je tento
demáč nazpíván - je jím latina a v textech se objevují témata
ekologická, toxikomanie nebo třeba interupcí. Zájemci o toto
demo si jej mají možnost koupit za 60,- Kč včetně poštovného
na adrese: Dalibor Revenda, P . Bezruče 8, 736 01 Havířov Podlesí.
• V poslední době se vyrojila spousta kapel, která si dává do
svého přívlastku názvy drog. Takovou kapelou je i např.
českobudějovická grupa CRACK, která však tvrdí: "Nikdo z našich
členů nemá s drogama nic společného„ . " . Crack vznikl počátkem
roku 1992 hned z několika význačných seskupení jako
Exhumator, Extraxe a Exekutor a v současnosti č ítá tyto
členy: P.Joska - zpěv, basa, Valdemar Lang - kytara, Vladislav
Maršálek - kytara a Václav Soukup - bicí. V loňském roce (93)
přesněji v srpnu natáčí Crack své debutové demo "Wild night" a
jejich okruh témat se zaobírá životní realitou a její vliv na
člověka. Toto demo můžete získat za 50,- Kč nebo za 20,- Kč na
vlastní zaslanou kazetu (+ texty), další info materiály na adrese:
Vladislav Maršálek, Lidická 190, České Budějovice, 370 07.
• Okolí Bzence se stává a je líhništěm tvrdých kapel.
Jmenujme kapely jako Terminator, Shaark, Bethrayer atd. Další
poměrně novou grupou je kapela s názvem STRAIT. Vznik se
datuje do roku 1991 , tehdy ještě s názvem Straight. Sice teprve
v prosinci 93 vzniká první demokazeta "Peklo na zemi" v
angličtině, ale kapela myslí dále a v současné době pomýšlí i na
klip! Jedná se o death/thrash kapelu, ale přesto se v jejich
textech objevují témata nad kterými prý posluchač musí
přemýšlet...

• Ve spolupráci s oloumouckým metalovým klubem lmpergo
připravuje agentura Whiplash
pravidelně koncerty málo
známých leč zajímavých metalových (ale třeba i jiných) skupin.
Pokud máte zájem si na těchto koncertech, pracovně nazvaných
Whiplash session zahrát "za pivo a párek", případně za
částečnou či
plnou úhradu cestovného (podle dohody a
vzdálenosti od Olomouce), prosíme kontaktujte nás na adrese:
Whiplash Agency, Uhřičice 59,
Kojetín, 752 01. Telefon
0641 /964198. Kapely, které s naší firmou přicházejí do styku
poprvé prosíme rovněž o zaslání demonahrávky, uděláme vám
na ni recenzi v časopise Whiplash, ukázky zazní na Radiu Haná
a nejzajímavějším skupinám časem možná nabídneme i trvalejší
spolupráci, na kterou se již nyní těšíme. Ozvěte se!
• Streetrockoví GUNS, kteří původně měli společně s
CRIONIC a TARANTULA odehrát prvních dvanáct koncertů
KRYPTOR
turné No peace ti! Gehenna 93, odstoupili z
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rozjetého turné po vystoupení ve Vsetíně : Skupina svůj počin
tvrzením, že jí technika Kryptoru neposkytla
dostatečný prostor pro zvukovku jakož i manažerka Kryptoru
toto tvrzení však jednoznačně popírají. Ať tak či onak, vydání
GUNSovského debutu pod etiketou firmy S.I.A. SARGAS je z
důvodu výše uvedených skutečností spíše nepravděpodobné.
•Agentura Whiplash oznamuje, že počínaje říjnem 1993 přejala
do svých rukou kompletní management a veškeré související
záležitosti vz1ahující se k temnému spolku jménem ROOT pevně
do svých rukou . Zájemci o koncerty ROOT, popř. o cokoliv jiného,
co se skupiny týče se mohou obrátit na adresu: Whiplash
Agency, Uhřičice 59, Kojetín, 752 01.
• Objevem roku stylu thrash/death metal je nazývána
skupina BETHRAYER, jejíž demo "Jak se plaší smrt?"
můžete objednat na adrese lan klubu skupiny, která zní: Pavel
Pegár Jurík, Masarykovo náměstí 18, Kojetín, 752 01 . Demo stojí
60, Kč a to včetně textové přílohy , obalu a poštovného. Nekupte
to, za ty peníze! Na adrese FC můžete objednávat rovněž další
propagační materiály skupiny jako plakáty, kalendáře 1994,
fanziny, nášivky, trička atd. Od června 1994 skupina začne opět
koncertovat a ráda přijede kamkoliv za úhradu cestovného a
občerstvení. Zájemci o vystoupení skupiny mohou adresovat své
pozvánky na adresu FC.
• Improvizovaná sestava KRYPTORU , v níž vypomáhali
kytarista Dan Krob a bubeník Alan Reisich, koncerty z turné
No Peace .. . se zaznamenávali. .. Z toho logicky vyplývá, že se
během prvního pololetí 1994 na trhu objeví živák. Zda se použije
záznam jediného koncertu, nebo zda se objeví výběr různých
štací celé šňůry, se rozhodne
teprve při
studiových
dodělávkách . Headbangers se každopádně mohou těšit na
nejtvrdší materiál nejlepší sestavy Kryptoru. Nejnovější zprávy
hovoří o celkovém přesunutí alba "Greedpeace" od firmy S.I.A.
Sargas, která se mezitím rozpadla do stáje Popron Music, u
které by na podzim nebo nejpozději v prvním čtvrtletí 1995 měla
vyjít další řadová deska Kryptoru pod pracovním názvem "United".
Samozřejmě už v nové stabilizované sestavě, kterou tvoří vesměs
neznámí lidé. Bývalí členové Kryptoru Ota a Kuna už zřejmě
nepomýšlejí na návrat ke Kryptoru ...
• O vyškovské death skupině MEDITERRANEAN, která je
mimo jiné zpřízněna se známějšími Dark, padlo v Metal
Breath už několik zrn ínek. Kapela vznikla už v roce 1991 , v
následujícím roce pak natočila svůj demo debut "Detonation of
the inside", které jsme kladně zhodnotili také v Metal Breath.
Rok na
to (1993} vzniká za špatných podmínek
v
improvizovaném studiu ve Vyškově druhý demáč "Spiderwork of
the past", který nebyl díky své kvalitě šířen . Krátce po
natočení této nahrávky se ozývá kapele agilní slovenská firmička
Metal Age Productions se svou nabídkou uplatnění dvou
skladeb na sampler death metalových skupin. Začátkem letošního
roku lezou Mediterranean do kyjovského studia Shaark, kde
pořizují 4-skladbové demo
"Promo tape 94" (viz recenze
demáče), z něhož půjdou
dvě skladby na již zm íněný
sampler. Mediterranean v současnosti působí v sestavě : Petr
Paluda - kytara, Bronislav Řezníček - zpěv, kytara, Mojmír
Režný - basa a Marek Zabloudil - bicí. Demáče můžete získat
na adrese: Whiplash Agency, Uhřičice 59, Kojetín, 752 01.
• Po prvním demu LEGACY nejen že skupina nezanikla, ale
začala i poměrně často vystupovat na menších pódiích. V září
1993 vyšlo jejich druhé demo pod názvem "Starej Alice",
které si můžete objednat za 30,- Kč na adrese: FC
LEGACY, Láďa Bošina, V Holešovičkách 35, Praha 8, 182 00.

• Studio Zdeňka Šikýře v Praze se zase prohlo pod tíhou
metalového náporu. Byla jím nová pražská death metalová
kapela MASTURBACE a natočila zde 20-ti minutové demo
nesoucí název "The Way of lonelines". Demo můžete získat na
adrese: Matěj Lipský, Fr. Křižíka 15, Praha 7, 170 00,
tel.02/370323.
• Co nové u firmy M.A.Bona? Předně největší překvapení pro
všechny. Vyškovští DARK podepsali s touto firmou na
podzim smlouvu, v listopadu byly skončeny práce na druhé
desce, která už měla vyjít v únoru 1994 pod názvem "Zyezn
Gamballe and Mental World", avšak z finančních důvodů se
deska ještě na trhu neobjevila. Uvažuje se o vydání na společné
značce Bona/Globus lnternational. ..
• Bývalý kytarista DARK Sadness nastoupil po uvolněném Mr.
Danovi místo u ROOT.
• Asi nejúspěšnější skupinou M.A.Bony je jednoznačně
PATHOLOGIST. Jejich první album se dostalo též na vynil
jako picture disc v limitovaném nákladu 500 kusů! Kromě toho
vychází nové album PATHOLOGISTU už v lednu 1994!
• Druhé album chystají též DISFIGURED CORPSE - v polovině
prosince jej natočili a na trhu se mělo album objevit během

odůvodnila

května .

• Nedávno jsme psali o pivařích V.A.R. Svojí první image si
udržují o hodně déle než samotní Kabát či Alkehol. Po debutu
"Persona! Destruction" v roce 1992 se hraje, kluci mají
připraveno dalších 9 nových skladeb, shánějí gramofirmu a
dokonce se V.A.R. zúčastnili soutěže "Euroregion rock work" v
Německu , kde ze 300 kapel bylo na přehlídku vybráno 1O kapel
a V.A.R. nakonec v této soutěži zvítězili! Ještě adresa: Fuck
club V.A.R., P.O.Box 233, Liberec, 460 31 .
• Tak a je tady další, v pořadí 4-té oficiální demo
"Metalmorphoses" slovenské thrash grupy DIADEM . Tato
smečka je od roku 1990, kdy se datuje její vznik velice plodná.
Posud~e sami: Březen 1990 - SP demo "Kalich smrti" - 2
skladby, říjen 1990 - debutové demo "Silence the devil" - 1O
skladeb, červen 1991 - 2. demo "Triteness of dying" - 12
skladeb, 31.12.1991 - SP demo "Fucking Generation" - 2
skladby, leden 1992 - 3. demo "Črvný chaos" - 6 skladeb, 1992
- SP demo "Dictator" - 1 skladba a konečně 4 demo
"Metalmorphoses" - únor 1993. Posledně jmenované demo
můžete obdržet za 70,- Sk na adrese: FC DIADEM, Martin
Roman, Moyzesova 50, Pezinok, 902 01 , SR. Na této adrese
též můžete získat videokazetu se záznamem koncertu křtu
dema "Metalmorphoses" z května 1993 ze Senice, které pokřtil
Raymond Kaňa - známý z TV relace Janaray Rock Show. Cena
této videokazety - 300,- Sk.
• UNCLEAN - to je nová tvář českého doom metalu. Vydali své
první dvouskladbové demo. Příznivci těžkých a pomalých pasáží s
klávesami a brutálním zpěvem neváhejte. Demo nahrajeme na
vaše kazety a to zdarma. Pošlete pouze 15,- Kč na zpětné
doporučené poštovné. Unclean, Petr Čejka , Skřívánčí 220, Ústí
nad Labem - Chlumec, 403 39, tel. 047/ 914 67.
• Další nabídka lan clubu brněnských AMON. Pro milovníky
black metalu nabízí tyto dema AMONu: " Říše zla" (1990),
"Kniha Smrti" (1991 ) a "Volejte pána" (1992). Obdržíte je za 60,Kč na adrese: FC AMON, poste restante, Brno. 602 00 (v ceně
kazeta, zpáteční poštovné a obal, plaťte hotově , žádná dobírka).
•Už v roce 1991 vznikl na našem území lan klub slavné kapely
IRON MAI DEN. V loňském roce byla činnost obnovena po roční
pauze. A co FC Iron Maiden nabízí? 6 krát do roka 28-ti stránkový
fanzin, texty a překl ady , LP, fotografie - 800 druhů , transkripce,
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singly, koncerty, CD, video. FC IRON MAIDEN, Pošta 5 poste restante, Ostrava - Hrabůvka, 705 00.
* Po vydání debutu českokrumlovské death I thrash grupy
SIAX "lnquisition", které si můžete objednat na níže uvedené
adrese za 120,- Kč (MC) nebo 190,- Kč (CD), kapela nelení a v
dohledné době bude točit nový demáč pod názvem "Amen". FC
SIAX, Pavel Závodský, Urbinská 142, Český Krumlov, 381 01.
* Nedávno jsme zveřejnili recenzi slovenské skupiny MASA
MÁSA "Chaotic Dreams", skupiny, která existuje téměř tři
roky bez personálních změn v tomto složení: Mišo Pasiar - zpěv,
basa, Rasťo Čambal - kytara a Palo Rimovský - bicí. Mají za
sebou už tři dema: "No Commenť, "Chaotic dreams" a loňské
"So high". Určitě víte, že se na začátku tohoto roku pořádala
soutěž Malboro Rock ln. Ne jinak tomu bylo i na Slovensku,
kde se Masa Masa dostala až do semifinále. Z dalších aktivit
jmenujme i miniturné po Slovensku vedle Gladiatoru a
Kryptoru. Největší událostí se však stává i fakt, že nedávno
kapela strávila 15 dní ve
studiu Exponent, kde pod
producentskou taktovkou Maroše Hladkého (Gladiator) natočila
debut "„.Tommorrow?", který se měl objevit venku v březnu u
firmy Škvrna Records.
* Nedávno jsme psali kratičký článek o slovenské death
metalové kapele DISSONANCE (ex-Notorica) . Dostali jsme
podrobnější informace - tedy zde jsou. Pod původním názvem
Notorica Dissonance vznikli v září 1990. Tehdy se jednalo
spíše o thrashovou kapelu, která v roce 1991 nahrála už dvě
dema: duben "Svet nasilia" a září 1991 "Rozklad". Začalo se
měnit hudební cítěn í kapely, když pak v březnu 1992 natáč í
Notorica svůj třetí demáč "Slovo má apocalypsa" už v duchu
thrash-death metalu. Na podzim 1992 nastávají drobné
personální změny, které však mají na budoucnost kapely velký
vliv. Výsledkem je demo "Uncomprehen sibility" a následně
na to přejmenování na Dissonance. Demo bylo natolik úspěšné,
že si dvě skladby bere na svoji kompilaci Jirka "Big Boss" Valter
Necrometal I. Pak (květen 1993) dostává Dissonance nabídku na
debut, který se natáčí v září a v říjnu 1993 a pod názvem "Look
to forgeť by se měl v těchto chvílích objevit na trhu.
Dissonace, Pavol Jambor, Skalná 21 , Piešťany, 921 01, SR.
* V těchto chvílích by se mělo na světě objevit druhé album
vyškovských DARK "Zyezn Gamballe and Mental World" a
při té příležitosti pár čerstvích zpráv. V celostátní soutěži New
Rock Generation 1994 se Dark propracoval mezi 12 semifinalistů
ze 664 kapel. Krom toho se na semifinálovém koncertě 10.3.94
v pražském Rock Café rozloučili se členkou Dark Dášou
Sedláčkovou kvůli mateřským povinnostem. Prý je její nástupkyně
jasná„ .
* 31 . března převzala skupina KABÁT v přeplněném klubu
Vltavská v Praze zlatou desku za 50 000 prodaných nosičů alba
"Děvky ty to znaj" od stájové firmy Monitor/EMI „.
• Firma Monitor/EMI vychrlila na trh řádku pop rockových
formací a desek: ASAKRA "Pornohvězda", BASTARD "Věřím"
a BRAIN "Příliv" . A propos! Nepřipomíná vám takhle náhodou
kapelu Brian - jo máte pravdu - Brain zcela v novém kabátu
přesedlal do končin totálního popu!
*Co nového u bzeneckých SHAARK? Pár změn v sestavě . Po
odchodu Martina Mikulce z Krabathoru, který se vrací do
domovské kapely, kromě toho odchází od kapely i Přema a
náhradník Ivan. Takže v současné době SHAARK působ í v
sestavě : Alex - kytara, Martin - kytara, Bája - basa, Fredy - bicí
a Skrblík - zpěv . Jednání s firmami o debutu stále
ztroskotává„. FC SHAARK, P.O.BOX 6, Nivnice, 687 51 .

* Slovenská firma Metal Age Productions se má čile k světu .

Po
prvním
počinu
vydání
splitka
death
kapel
BestialiUDehydrated na CD (160,- Sk + poštovné) a MC (99,Sk + poštovné) přichází s další várkou: na MC nadějná košická
kapela PHANTASMA a dále sampler death metalových kapel z
Čech a Slovenska pod názvem 'Wretched people in real
world" najdeme kapely jako Melancholy Pessimism, Prostest,
Scabbard, Phantasma, Depresy a Mediterranean. Metal
Age Productions, Odtoky 12, Martin, 036 01, SR.
• Trochu stranou zůstává heavy rocková formace z Jeseníku
říkající si GANG ALIEN. Vznik se datuje do ledna 1991 a od té
doby má na svém kontě dva demosnímky: "Bláznivej život"
(1992) a druhý, který byl natočen v prosinci 1992 "Hod' to do
bedny". Titulní skladba byla použita pro natočení klipu pro dnes
již neexistující televizní pořad Rockmapa Petra Jandy. Zhruba
v polovině roku 1993 za přispěním různých sponzorů vyšel
tento demosnímek v limitovaném nákladu 500 kusů na CD.
Jedná se tedy o maxisingl a pokud máte o něj ještě zájem, za
120,- Kč si jej můžete objednat na níže uvedené adrese. V
současné době Gang Alien působící v sestavě: Dušan Bilík basa, Roman Linhart - kytara, Marek Kolompár - bicí a Ctibor
Kopecký - zpěv. Gang Alien, Dušan Bilík, Tomíkovice 311 . 790
56. Tel. 0645/61221 .
* Na podzim 1992 v Ostravě vzniká nová grupa pod názvem
DYSENTRY. U zrodu stáli: Vojta Holásek - kytara, zpěv
(ex-Requiem), David Ševčík - bicí (ex-Tendr) a Radek Hložánek
(ex-Denet) . Po velmi krátké době Dysentry připravili materiál a
ihned vyrážejí natáčet do studia Fors, aby tak vzniklo debutové
demo v délce 45 minut pod názvem "Gulag" ve stylu thrash
power metal. Personální změnu nevynechávají i Dysentry a tak
během roku 1993 odchází basák a střídá jej bývalý spoluhráč
Davida Ševčíka Petr Macek. Začátkem tohoto roku mělo spatřit
světlo světa už druhé demo, ovšem zprávy chybí, a tak neznáme
současnou situaci. Šuškalo se něco o tom, že firma Sacred
Records o skupinu projevila zájem . Pokud máte zájem o demo
"Gulag", lze jej objednat za 70,- Kč včetně poštovného na
adrese: Dysentry, Vojta Holásek, Dr.Martínka 15, Ostrava
- Hrabůvka , 705 00.
* 10.-12. června natáčeli KRABATHOR 3 nové věci a to: "Pain
That Doesn't Hurt", "Unnecesarity" a "The Truth About Lies".
Nahrávalo se ve studiu Exponent v Leopoldově za dohledu
zvukového mistra Tomáše Kmeťa . Tato nahrávka není bohužel
určena k veřejnému šířen í, ale jako promo pro firmy, neboť
smlouva s Monitorem se naštěstí schyluje ke konci a Krabathor
hledá novou firmu pro nové (třet0 album. Pokud do konce roku
nepřipadne žádná firma v úvahu, pak je možné, že tyto tři věci
vyjdou jako 7-mi stopé EP u některé z undergroundových
firem. Bacha Krabathor hlásí změnu! Tyhle tři kusy se nesou v
podstatně
rychlejším tempu, než jsme u Krabathor zvyklí.
Obyčejnému smrtelníkovi nezbývá než čekat.
* Z východních Čech , konkrétně z Hradce Králové, se dere mezi
naší smrtící elitu death grind smečka AGONY CONSCIENCE.
Prý technicky vyspělou a brutální hudbu zvěčnili začátkem srpna
ve studiu Fors na debutním demu "Souless Reality". Demo
stojí 65,- Kč včetně poštovného. Nahrávku
podpořili
společným koncertováním s holandskými Judgemenet Day,
Dark
Side,
Rising
Nation, Krabathor„. Sestava se
vykrystalizovala ve složení: Aleš Roubal - kytara, Pavel Hejátko zpěv, Aleš Vorlíček - basa, Radek Novosad - bicí. Dále skupina
hledá kvalitního druhého kytaristu i z daleka - podle dohody.
Pište si o další informace na adresu: Aleš Vorlíček. Máchova
592, Hradec Králové, 500 02, tel. 049/23096 nebo management:
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Pavel Hejátko, Zahrádka 1, Náměšť nad -Oslavou, 675 71 , Tel.
0509n537.
• V metalových kruzích se objevilo zajímavé dvoupísňové
demo seskupení nazývající se Q7. Ovšem pod touto neznámou
zkratkou se skrývá jméno podstatně známější - Jiří "Big Boss"
Valter. Jedná se totiž o jeho sólový projekt, ovšem pozor nikolivěk metalový? Co se pod tímto skrývá, tím se nechte
překvapit.
Sólová deska vyjde ještě letos na podzim u firmy
Škvrna records!
• I když je v tomto čísle teprve recenze na promo demo
bzeneckých TERMINATOR, v současnosti je natočená druhá
řadová deska se zatím pracovním názvem "Musick". Šuškalo se,
že album vyjde pod značkou Reflex records, ale ta od slibů
odstoupila a celá záležitost se poněkud odsouvá.„
• Poněkud překvapivá informace přišla ze severu Čech, přsněji
ze Žatce, kde působí poměrně neznámé black - death metalové
seskupení MANIAC BUTCHER. V roce 1993 vydala kapela
svůj první demáč "lmmortal Death" a letos svůj v pořadí druhý
demáč "The lncapable Carrion", který vyšel zatím na kazetě a na
svět přijde i CD. Vyjde prý u nějaké zahraniční firmy - zatím mají
Maniac Butcher nabídku od kolumbijské firmy War Master
Records. Kdo máte o dema zájem - demo "lmmortal Death" (8
skladeb, 35 minut) stojí 30,- Kč + poštovné a "The lncapable
Carrion" (6 skladeb, 35 minut) stojí 80,- Kč + poštovné si
můžete objednat na
adrese: Maniac Butcher, Radim Hora,
Stroupečská 2144, Žatec, 438 01 .

tady vůbec nezáleží. Blbý by bylo, kdybychom vypadali jako ti
trapní Janečkové, Davidové ... Jsme starý, tak jak se cítíme."
MB: "Když jsme u těch soukromých otázek, kolik máte v
kapele celkem dětí?"

Jirka: 'Takže já mám dvě, Aleš dvě, Míra
druhý na cestě, takže jich bude osm ..."

dvě

a Zdenda má

MB: "Vrátím se k těm vážnějším věcem. Pominu-li vaší
novou desku, máte na kontě 3 studiová alba a živák. Právě u
tohoto živáku bych se chtěl na chvilku zastavit. Jmenoval se
"History live" a bylo na něm 12 dnes už historických
skladeb. Myslíš si, že jste vybrali opravdu to nej„., ten živák
přece mohl být delší a mohlo tam být víc věcí..."

Jirka: "Chtěli jsme se vejít do časovýho limitu, který je
standartní pro desky a kazety a hlavně to bylo daný tím
koncertem, protože ten byl rozdělen na tři části. V tý první
byly ty historický věci, v prostřední části byli hosté, který hráli
naše věci a v poslední jsme tam hráli nový program. Takže v
podstatě to nešlo natáhnout. Je jasný, že bychom mohli nahrát
hodinu, hodinu a půl až dvě hodiny našich starých věcí, ale chtěli
jsme, aby tam bylo to nej a na druhou stranu ten starý
repertoár není úplně zázračnej, aby to někdo poslouchal plný dvě
hodiny."
MB: "O.K. Na světě už je nějaký ten pátek nová deska
"Salto Mortale". Co tomu všechno předcházelo?"

Jirka: "Tentokrát to bylo včetně přípravy úplně jiný než tomu bylo
doposud. Příprava zač/a loni v zimě a pokračovala do jara.
Nebyli jsme tentokrát otroky zkušebny, kde jsme se zavírali
denně na 5-6 hodin a všechno jsme tam vymejšleli. Teď to bylo
tak, že jsme si jednotlivě doma nahráli demáče s nápadama a ty
jsme pak přinesly vybranýmu producentovi a společně s ním
jsme to na čtyřstopým kazeťáku dali dohromady, sestříhali,
posoudili a zkritizovali a vznikl tak jistý prototyp desky, jak by
měla vypadat včetně pořadí skladeb. Tuším 16. srpna jsme
vlítli do studia Citron v Ostravě a jelikož jsme věděli, že v Céčku
hrajou výborně bicí, tak jsme je tam natočili, pak jsme to
všechno sbalili a jeli jsme do Propasti - Studio Petra Jandy, kde
V poslední době se na trhu objevily hned dvě alba naší, jsme doposud točili všechno, tentokrát jsme tam nahráli kytary,
nejen podle mého názoru, nejlepší metalové kapely část basy a nazpívali se tam asi dvě věci. Pak jsme se opět
Arakainu. V prosinci 1993 vyšlo zbrusu nové album přemístili do Céčka, samozřejmě po nějakým tom týdnu a celá
pod názvem "Salto Mortale" a v dubnu roku letošního práce se tam dokončila."

ARAKAIN
"Jsme starý,
jak se cítíme"

vyšlo po pěti letech album "Thrash!" - anglická a
trochu pozměněná verze první desky "Thrash the
trash". Jelikož se v Metal Breath objevil první rozhovor
se skupinou Arakain už v roce 1991, bylo třeba, abych
si dal dostaveníčko s kytaristou týhle skvělý kapely
Jirkou Urbanem k pořádnýmu pokecu.
MB: "Náš rozhovor začnu trochu
Máš vůbec představu, jaký je věkový

netradičně

a od konce.
průměr kapely?"
polemik a hodně se o tom mluví.

Jirka: "Na tohle téma je hodně
Jak víš, největším mladásem kapely je Marek Žežulka (19), v
lednu Zdeněk Kub přesáhl třidtku, Míra Mach je společně s
Markem, který jsou ještě pod třicet. Mohlo nás napadnout to
někdy spočítat, no a mě a Alešovi Brichtovi je 34."

MB: "Nakousl jsi producenta. Byl jím Miloš Dodo Doležal a
byl to vůbec první producent Arakainu„."

Jirka: "Miloš měl o produkování nové desky Arakainu eminentní
zájem a jelikož jsme v tý době měnili finnu na Popron Music, kde
je Miloš téměř výhradním producentem, bylo jasné, že to s náma
bude dělat. On chtěl, my jsme chtěli, taky proto, že ho známe
jako muzikanta dlouhá léta, vážíme si ho a tím to vzniklo ... "
MB: "V kuloárech se mluvilo o jistých problémech mezi vámi
a Dodem„."
Jirka: "Problémy v pravém slova smyslu nebyly. My jsme s

Milošem na takový přátelský bázi. On ví, že už jsme starý
že už máme něco za sebou, a tak s náma nemůže
zametat jako s nějakou kapelou, která točí první desku. Na
druhou stranu jsme pak ale respektovali jeho zkušenosti,
muzikálnost, vědomosti. Jasně, že vznikaly jistý třecí plochy, kdy
MB: "Nemáte pocit, že stárnete?"
jsme na určitou věc měli odlišný názor, ale když to shrnu,
Jirka: "Máme hrozne} pocit. Myslím si, že v tý písničce je to docházelo k takovým spokojeným kompromisům z obou stran.
řečený jasně, ale hlavu si s tím nelámem a jelikož vzhlížíme ke
Nikdy jsme se nedrželi pod krkem, aby někdo prosadil názor
hvězdám západní kultury - samozřejmě, že tý špatný, tak když
za každou cenu, řešili jsme všechno ku prospěchu věci. Myslím
si vemeš Ozzy Osbourna, Aerosmith, Rolling Stones, Kiss - to si, že ta spolupráce byla dobrá a že se ta deska povedla. Pokud
jsou všechno veličiny hvězdný velikosti, tak si myslím, že na věku
koňové,
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bychom mělí dělat další desku, která je v nedohlednu, tak
vůbec není problém dělat zase s Milošem ."
MB: "Možná dost omletá otázka, ale vrátím se k tématu ·
odchod od firmy Monitor..."
Jirka: "Já nebudu nějak dštít síru, nebylo by to správný, ani
spravedlivý. Ale pravda je ta, že Vládu Kočandrleho z Monitoru
jsme znali už delší čas a vždycky jsme věděli, že zájem o nás
má, a tak jsme si mysleli, že nějakým způsobem se postará o
pořádnou reklamu a propagacidesky a kapely a to se nestalo. Měl
tam nebo má takový velikány jako Shalom a Lucku Bi?ou, který
se prodávaj sami. On si zřejmě myslel, že to bude u nás
podobný. Když si vezmeš, v podstatě jsme okrajovým žánrem,
takže potřebujem podporu a potřebujem tlačit do televize, rádií,
aby se o nás vědělo a to nám Monitor nesplnil. Takže už když
jsme křtili "Black Jacka " na Barče, byli tam lidi z Popronu a
tehdy už nám nastínili tu myšlenku, že jestli nebudeme spokojený
s Monitorem, u Popronu máme vrátka otevřená, ostatní už
znáš ... "
MB: ''Trochu jsme odbočili od "Salta Mortale". Texty u vás
dělá Aleš, ale přesto mi o nich něco pověz„ . "
Jirka: "Texty. To je taková ožehavá záležitost. Vznikaly v dost
choulostivých situacích. Aleš přinesl třeba text, byl s ním nadmíru
spokojen, jenže my jsme mu (včetně producenta) vyčítali jistý
obhroublosti, docházelo k určitým třenicím, ale vždycky Aleš
zamáknul a opět jsme dospěli ke spokojení ze všech stran a
myslím si, že ty texty jsou dobrý. Pokud chceš vědět zda se texty
odlišují od těch předchozích desek, tak určitě ne, protože Aleš
má jistou životní filosofii, která se nemění. My mu přineseme
určitý téma na věc nebo přímo název skladby a on si již s
ostatním poradí... "
MB: "Už léta mate svoji koncertní a fanklubovou agenturu„."
Jirka: "Soko/'s power voice, který nám dělají téměř vše · světla,
zvuk, management, fan klub a starají se o nás nadmíru dobře.
Pokud si lidi chtějí o něco napsat, na našem fan klubu jsou k
dostání věci, ke kterým se třeba vůbec nedostanou · trička,
samolepky, plakáty,
videokazety,
bulletin,
fotky,
autogram-karty. Můžou si požádat i o členství."
MB: "Už v zimě jsí mí říkal o jistým projektu, který se
povedl. Deska ''Trash!" je venku„."
Jirka: "Vlastně až do poslední chvíle to byla věc tajná, protože
jsme nevěděli, jestli se to podaří prosadit a zařídit. Povedlo se,
firma Popron Music se ujala projektu anglické verze našich
starších nahrávek z alba 'Thrash the trash", ale i jiných, který
vyšly jen na singlech. Teď se vlastně tak trochu dočkalo album
"TTT" vydání na CD, protože to nikdy nevyšlo. Anglicky zpívaná
deska vyšla na MC a CD a jmenuje se "Thrash!", je trochu
přemíchaná a jistě to bude zajímavůstka pro sběratele a pro lidi,
který se zajímaj o Arakain. Ještě bych chtěl dodat, že je k této
desce natočen starší klip "Stormmaster" ("Pán bouře'J. "
MB: "Dík rozhovor.„"
Jirka: "Já dt'ky!"
Kontakt: S.P.V., Řepová 6, Plzeň , 301 62.
-las-

k

setkání s Markem Scheiderem v jedné pražské
hospo.dě, kde vznikl tento rozhovor.„

MB: "Po dvou vydaných demech jste měli točit debut už
koncem roku 1992, proč se to neuskutečnilo?"
Marek: "Měli jsme ji točit v lednu 1993 pro firmu Direkt, jenže ta v
tý době z ekonomických důvodů krach/a. Pak jsme se začti
ohlížet taky někam jinam ... "
MB: "Někde jsem zaslechl něco o firmě N.A.R.„."
Marek: 'To bylo ještě před Direktem a pak jsem se snažil
poohlídnout v Praze. První nabídka přišla od Bony, jenže ta
nám naslibovala neuskutečnitelný podmínky... "
MB: ''Teď ti do toho skočím. Podepsali jste s Bonou
smlouvu a najednou mezi vámi vznikaly jisté rozepře„."
Marek: "Totiž takhle · nějaké podmínky byly řečeny, pak došlo
k jednání, kde se tedy vyjasnila určitá fakta ohledně toho, co jsou
schopni pro kapelu udělat. Nebudu pomlouvat, ale ty podmínky
byly dost směšný. Dalo by se říct, že hlavně šlo o finanční
částku na nahrávání. Snažili jsme si sehnat sponzory, ale pak
jsme od nich ustoupili s tím , že se to natočí za nižší částku,
jenže nakonec jsme museli šáhnout do vlastní kapsy."
MB: "Znamená to tedy, že jste si tu desku platili sami?"
Marek: "V podstatě ano, Bona sice dala jistou část, ale pokud jde
o smlouvu - to byl cár papíru, jakási předběžná dohoda, kde
nebyly vůbec žádné konkrétní údaje a kromě toho to nebylo
právnicky platný, protože tenhle papír by musela podepsat
celá kapela. Podepsal jsem to sám z kapely a chtěl jsem se
trochu jistit, takže to z naší strany žádný podraz nebyl. Byla to
určitá dohoda. Dokonce bez našeho vědomí z nás udělali
NEMESIS CRY. Druhou půlku peněz jsme dopláceli při
dokončovacích pracích ve studiu kocem prázdnin loňského roku.
Následně jsme měli
předat všechny podklady a na dvě
domluvené schůzky se nebyli představitelé Bony schopni
dostavit. Proto jsme se na ně vykašlali a čekali jsme až se
ozvou sami. Po třech týdnech se ozvali, jenže to jsem byl v
nemocnici a pak nás kontaktovalí až po 2 až 3 měsících. "
MB: "Proč změna názvu na Nemesis Cry?"
Marek: "Řekli nám, že by se s názvem mělo něco dělat. kvůli
prodeji venku, jenže se nám tenhle název moc nelťbil .. ."
MB: "Jak tedy vypadá současná situace, s Bonou jste tedy
přerušili veškeré kontakty?"
Marek: "Šlo nám hodně o to, abychom měli zázemí i doma a
hlavně díky jednání s Bonou jsme se na ně vykašlali. V
současné době je v jednání Monitor/Reflex, kde je to na nadějný
cestě ... "
MB: "Jiná firma nepřicházela v úvahu?"
Marek: "Ono se to zkoušelo, kde se dalo, ale většinou to
naráželo na finance ... "
MB : "Jste si vědomi, že ten prodej nebude vysoký?"
Marek: "Jasně, bude to nízký, ale nám jde o tu presentaci, pak se
budeme moci odrazit dál... "
MB: "Co se po personálním obsazení týče , změnilo se něco
od doby, co jsme o vás psali naposledy?"
Marek: 'Takže já, Vladimír Třískala a Vláda Rybka · to je stejný,
basáci prošli od tý doby kapelou dva a posledním z nich je
Michal Gaspen'k · ten hlavně přispěl do našeho nového soundu
tím , že on působil v nezávislý scéně a novým kytaristou je Martin
Dufka."
MB:
"Máme za sebou dost věcí, ale ještě jsme se nedotkli
Delší čas se o ostravské skupině Nemesis v Metal
vaší
hotové
debutové desky. Řekni o ní něco„."
Breath nic neobjevilo. Mnoho nového dalo závdavek

NEMESIS
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Marek: 'Takže deska se jmenuje 'Temptation" a jako prezentačni
věci bych bral těch prvnich 6 skladeb, protože tyhle jsou složený
těsně před nahrávánim, ta šestá je z března 1993 a ukazujou,
kam se naše hudba bude ubirat dál. Dokonce jedna je tam
pomalá, hlavně Vláda Třiska/a chtěl pro/ožít zpivaný vokál
deathem, někdy zase melodickým zpěvem . "
MB: "Změnili jste teda styl?"

Marek: "Já to těžko sám můžu posoudit, ale co lidí Hka/i co
slyšelí, tak tam slyši power thrash a některý kytary jsou zase
skoro bígbitový, ale vokál z toho dělá zase jinou muziku. Kromě
tý pomalý je tam čistě rockandrollová věc, některý skladby jdou
do funky, snažime dělat tu muziku rozmanitou a uvidime jak to
půjde dál. Ty ostatni skladby jsou staršiho data ..."
MB: "Jak vypadá deska textově?"

Marek: "Já ty texty moc dopodrobna neznám, ale obecně jde o to,
že ty texty se jevi jako se jevili předtim, nezpivali jsme o žádných
krvácich, řezáni nožem a o takových nesmyslech. Vždy to
bylo o nějakém problému, který se řešil, ať už politický či
náboženský nebo o člověku samotném ... "

tak jsem coby angličtinář zjistil, že když přidáme ještě jedno "o"
do názvu, tak to bude vystihovat přesně to, co chceme dělat."
MB:

"Dělali

jste tehdy

nějaký demáče.„"

Jirka: "Demáče jsme tehdy točili na obyčejný kazeťák.
Neodpustim si však poznámku. Pokud porovnám kvalitu
současných některých demáčů, to jest za 6 let, s našimi, pak
jsem věren demáčům Root. Prvni vlastně nultý demáč, který
nikdy oficiálně nevyšel se jmenoval "Deep in hell" a má jej
dodneška pouze několik lidi. Prvnim ofíciálnim demem Root
bylo "Reep of hel/" a následovalo demo 'War of rats" ("Válka
krys/, pak "Messangers from darness" ("Poslové z temnot') a
poslednim demem bylo 'The Tria/" ("Soud/, ze kterého se pak
objevily skladby na
naši prvni desce "Zjeveni"
("Revelatíon'). Pak už to znáš. Druhé album "Hell Symphony" a
třeti 'The Temple in the Underworld" a jsme vlastně dneska ... "
MB: "Dneska - co děláte dneska„."

Jírka: "Chlastáme ... "
MB: ''To je fajn, ale co jste dělali od doby, kdy vám vyšel
''The Temple„." - tj. od října 92„."

koncertně?"
Jírka: 'To už bylo tak dávno? Vážně? To to teti. Tak já už jsem
Marek: 'loni bylí nějaký neshody v kapele kvůli změně stylu, řekl, co jsem dělal. Občas to proložime chlastem. Ne. Občas
byla deska, takže to byl velmi slabý rok, asi 10 koncertů. Chtěli nějaké ty koncerty, pak jsme sháněli managera, až jsme sehnali
bychom vyjet teď někdy během března. Hodně nám pomůže Jaromira Tichého. Dělali jsme hovno, připravujeme čtvrtou
Jirka Růžička z S.P.S. a pak si kšefty budeme dělat sami."
desku."

MB: "Jak to vypadá

MB: "Dobrý, jak si to

představujete

MB: "Koncertovali jste často?"

dál?"

Marek: "No, hodně ukáže deska. Teď budu mluvit za sebe,
myslim si, že už to děláme dost dlouho a mám určitou představu,
kam se to bude ubirat dál, abychom mohli hrát. Jestliže se ukáže,
že lidí nebudou jevit zájem o naši muziku, nemá to smysl
pokračovat dál. Paklíže jo, bude to fajn ... "
MB: "Takže díky za rozhovor a uvidíme se„."

Marek: "Já taky a dtk. .. "
S vedoucím kapely Nemesis Markem Schneiderem rozmlouval
-las-.

ROOT

Jírka: "Ne, koncertni činnost hodně omezujeme. Mně už nebavi
a je to trapný když po tísic sedmdesátý prvý stojťm na jevišti a
zpivám "Kažkou noc ve dvanáct hroby se otevirajť... ", už mně to
sere ... "
MB: "Zaslechl jsem, že vaše
Kiirgeriis.„"

čtvrtá

deska se bude jmenovat

Jírka: "Kargeras! To je národ, který jsem situoval do doby před
vznikem cívílízace, vůbec před vznikem veškerého života na
této planětě, čili ne někam jinam - žádné science - fiction. Je
to jakási moje idea, že kdysi dávno už tady určitě někdo musel
být, kao byl tísickrát intelígentnějši než jsme my blbové dnešni a uměl žit s přirodou a uměl to všecko skloubit
dohromady, žel í oni zanikli a toho se týká ten tragický
monotématický přiběh."
MB: "Kdy tu desku budete

točit

a pro koho?"

Je až s podivem, že téměř za pět let existence tohoto Jírka: "Viš, já ti neřeknu radši kdy a pro koho, protože když to
někde vyžvanim, tak to nevyjde."
fanzinu jsme nikdy nenapsali delší článek o legendě
českého black
o skupině

metalu (dnes již trochu jiného stylu) z Brna - ROOT. Nějakým neznámým
faktorem se Root našemu fanzinu vyhýbal - nebo
obráceně? Nevíme! Konečně se tedy dostane všem
stranám satisfakce, a proto nyní zařazujeme interview
s frontmanem kapely Root Jirkou "Big Bossem"
Valtrem„.
MB: "Nikdy nic v Metal Breath o historii Root nebylo. Mohl
bys stručně shrnout váš vývoj?"

Jírka: "Jasně. Historie Root se datuje od roku 1988, kdy jsme se
spolu s Blackoshem rozhodli opustit skupinu Vega, která byla
spiše tancovačkovou kapelou. Následně na to jsme z recese
založili vlastni kapelu. Tehdy jsme hledali vhodný název a
napadlo nás, že když tady můžou být kapely s názvy jako Tórr,
Kryptor a dalši, tak jsme tu koncovku -for obrátili a vznikl Rot.
Jenže pak jsme zjistili, že kapela Rot už existuje v Holandsku, a

MB:

"Proč

už to nebude pro Monitor?"

Jirka: "Proto! Nechci vyvolávat žádný války. Od Monitoru jsme
odešlí, protože jsou absolutně neschopni pro nás něco udělat a
co tam dělají, to mě sere. Jejich propagace je nulová a distribuce
na jedničku a tim to konči. O tom, že je o nás zájem v Americe to je vůbec nezajťmá ... Nabidky máme i na koncertováni venku jsou čim dál tim lepši, akorát je zatim nemůžeme přijmout z
fínančniho hlediska. Natolik známe svoji cenu."
MB: "O.K. Vrátím se trochu
témata - čeho se týkají„."

ještě

k deskám. Co textová

Jírka: "Moje texty jsou hlavně na přemýšleni, nemám rád
bezduché plácáni. Vzpominám si na jednu recenzí, kterou psal
jeden redaktor a ten řekl, že v každým mým textu je nějaký
poselstvť. Já jsem na to hrozně pyšný, že ten člověk na to přišel,
protože to tak je."
MB: "Jsi znám jako člověk, který má velký přehled o
satanismu. Můžeš jej přiblížit našim čtenářům ve
stručnosti?"
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Jirka: "V kostce to nejde. Jedno z mnoha hesel novodobého MB: "Už máte nějaké demo? Přemýšlíte o LP, případně o
satanismu, který není náboženstvím ani vírou, což je nutno si jakou firmu by se mělo jednat?"
uvědomit, je to filosofický směr, kterému já říkám moderní
filosofie. Načal jí kdysi Crowley, Nietzche atd., tak je uvědomění
si vlastní hodnoty, vlastního těla, řídit se svým vlastním rozumem,
řídit se zákony přírody - tím ovšem nemyslím vrátit se do
jeskyně - pochopitelně. Satanismus je naprosto čistý egoismus,
ale kvalitně řízený, nezamněňovat si jej se solipsismem, není
to žádný egocentrismus. Satanista si musí uvědomit své vlastní
schopnosti, musí naprosto přesně vědět, co od života chce a
tvrdě za tím jít. Rozhodně zde nejsou satanisti, aby bojovali
proti křesťanům. Satanismus je tady od toho, aby věcem
navracel jejich původní významy a původní hodnoty. Je nutno si
přečíst satanskou bibli (ne ovšem vydání Reflexu), Satanské
rituály, Antikrista od Friedricha Nietzcheho, Church of Satan,
Satanskou čarodějnici atd. Chtěl bych jenom upozornit, že číslo
666 nemá se satanismem nic společného, existuje 11 satanských
Ota: "Demáče máme hned dva. Ten první je "Saxana líve"
zákonů země."
MB: "Díky za rozhovor ... "
(Mariánské Lázně) a druhý "Saxana demo I." (Svornost, Plzeň).
Jírka: 'Taky dík. .. "
Vytvořili jsme to za asistence Míly Chlada, což je bývalý zvukař
Feratu. Co se týče desky, zatím nic není jistého, uvažuje se o
Rozhovor připravil -las-.
firmě Bonton. .. "
MB: "Co texty?"
Ota: "No tak to je největší otazník. A sice jestli anglicky nebo
česky. Ale zřejmě obojí."
MB: "Co bys chtěl vzkázat našim čtenářům?"
Víte, že se před nedávnem rozpadla plzeňská Ota: ':4by přibylo více čtenářek!"
vynikající kapela FERAT, jejíž frontman Otakar Husák MB: "Takže díky za rozhovor."
nelení a ihned se vrhá do muziky dál, aby založil novou Ota: 'Taky dík. .. "

SAXA NA

formaci jménem Saxana. O jeho novém projektu jsme
Kontakt: Saxana, Ota Husák, Na Jíkalce 4,
prohodili pár slov„.
MB: "Před nedávnem jsi rozpustil velmi známou metalovou
formaci Ferat a vzápětí postavil novou kapelu Saxana. Můžeš
mi k tomu něco říci?"
Ota: "Důvodů, proč jsem skončil s Feratem bylo víc, ale
hlavním bylo to, že už jsem nechtěl lidem pít krev. Dnes se
snažím nečím učarovat. "
MB: "Proč zrovna Saxana. Má to nějakou spojitost s filmovou
tvorbou jako Ferat?"
Ota: "Nechci tady nikoho krmit, ale je to tak, že to ze mě vypadlo
úplně náhodou. Takže jenom shoda okolností. Nevím, možná že
na mě něco působí zezhora, ale já na to moc nevěřím , i když to
absolutně nevylučuji. .. "
MB: "Za několik měsíců svého působení máte již skoro dvě
desítky koncertů. Jak to děláte?"
Ota: 'To teda nevím, jak je to vůbec možný. S Feratem jsme
hráli někdy i dvakrát do roka. No jasně 'UVE" - to je naše! Ale v
těch Klatovech na výročí Asmodea to nám nějak neklaplo.
Jinak na nás všude koukali, jako kdybychom přilítli z Marsu.
Děláme to asi možná moc jednoduše a přitom to má hrozný
koulel"
MB: "Jak bys charakterizoval váš současný styl?"
Ota: "Už zase škatulky, ale já bych to necharakterizoval mjak. A ť
si to každý přebere po svém. "
MB: "Kdo hraje s tebou v Saxaně?"
Ota: "Saxanu tvořím já, tedy Ota Husák - zpěv, kytara, Miloš
Laně - kytara, Standa Štrunc - basa a Milan Lang - bicí. Jo a chtěl
bych říci, že jsme zatím výborná parta."

Plzeň,

301 17,

tel. 019/221010 (8-16.30 hod.)
připravil -las-.

KULTURA,
FILM, KNIHY
OČI PLNÉ DĚSU (A. Bierce, M. R. James)
Další kniha, kterou vám nabízím k přečtení v tomto čísle je
horror. Je už trochu staršího data (byl vydán už asi
před rokem). ale pořád se ještě na našem trhu objevuje.
Tato kniha příběhů není tak úplně typicky horrorová. Nejsou to
takové horrory, na které jsme Uste) zvyklí.. Krev tu nestéká po
stěnách, ani vnitřnosti nevylézají z tlejících těl. Oba autoři mimochodem už nejméně sto let mrtvý - se zaměřují spíš na
sepisování dokonalé hry na vaše nervy. Ale pěkně od začátku .
Amros Bierce umí jednu pohodovou věc - věc, která se mi moc
líbí a určitě se bude líbit i vám. Z úplně úděsně se
vyvýjejícího příběhu dovede v závěru udělat dokonalej vtip.
Dost nechutnej černej humor. Chvílema (během čtení příběhů)
jsem ho začínala až nenávidět. Už jsem se těšila , jak
dokonale ten příběh zkončí a ono ..... !
A Montague R. James? "Duchař". Nic jiného se o něm říct nedá.
Druhá polovina hororu mi teda na duši jizvy nenechala, ale
James ve svém oboru vyniká.
samozřejmě
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Takže objektivně: Za "Oči plné děsu" n~aplatíte tolik, aby se Cemetary objevili v ČR, přesněji na brněnském koncertu s
vám jejich přečten í nevyplatilo. -HankaBenediction„ . -las- a -lb-.

Benediction pocházejí z horné
půdy
Anglie Birminghamu, odkud pocházejí taková esa jako Bolt
Thrower či ještě slavnější Black Sabbath. Benediction jsou i
přesto neoddělitelnou součástí zdejší death metalové scény.

V minulém čísle jsme vám slíbili články o skupinách
Cemetary a Benediction. Popravdě řečeno je to až na
výjímky poprvé, kdy píšeme něco o zahraničních kapelách.
Chceme vám tímto zpestřit podobu Metal Breath a jsme
velice zvědavi , jaký bude mít tento experiment úspěch.
Takže dnes zveřejňujeme první články.
Vznik této švédské death metalové kapely se datuje do roku
1989. Z původní sestavy do současnosti vydržel pouze kytarista
a zpěvák Mathias Lodmalm, což dokazuje těžce se měnící vývoj
kapely. Teprve v dubnu 1991 natáčejí Cemetary svůj první
demáč "lncarnation of Morbidity" ve stockholmském vyhlášeném
Sunlight studiu v obsazení: Mathias Lodmalm - kytara, zpěv,
Zrinko Culjak - basa a Juha Sievers - bicí. Na něj přichází velký
úspěch a ve dvou měsících je vyprodán téměř v tisíci kopiích
ačkoliv nebyla skoro žádná propagace! Po několika živých
vystoupeních s různými švédskými kapelami přibrali k sobě
dalšího
kytaristu Christiana Saarinena,
hlavně
kvů li
masivnějšímu soundu. V září roku 1991 se rozhodli, že vlítnou
do studia ještě jednou - natočit promotion demáč pro firmy a
pro kritiku. Výsledkem toho bylo advance tape "ln Articulus
Mortis" obsahující čtyři věci , které jasně ukazovalo více než
značný potenciál jak muzikantský tak i textařský . Demo
překvapivě sklidilo příznivý ohlas z mnoha stran. To se
okamžitě projevilo a v listopadu 1991 podepisují smlouvu na
debut s firmou Black Mark Production. V únoru jsou Cemetary
opět v Sunlight studiu, tentokráte kvůli nahrávce debutu, který
později nese název "An Evil Shade of Gray" pod vedením
nejlepšího švédského metalového producenta
Tomase
Skogsberga. Po vydání debutu nahrazuje doterajšího
kytaristu Christiana Saarinena Anton Hedberg, který daleko
lépe zapadal do kapely, ale hlavně zvládal nový materiál s
daleko větš ím přehledem. Debut vychází přesně v květnu
1992 a nejlépe jej lze charakterizovat jako death metal s
atmosférou 70-tých let a technickou úrovní let 90-tých,
navozujících náladu a atmosféru individuality, surrealismu, snů ,
šílenství a lidského strachu . Určitě víte, že nedávno se švédští

Benediction se zrodili v roce 1989 okolo leadera této kapely
Paula Adamse (basa). Kromě něho to byli : lan Treacy (bic0.
Peter Rew (kytara), Darren Brookes (kytara) a Mark
"Barney" Greenway - pozdější zpěvák jak všichni víte kapely s
názvem Napalm Death. Přes všechny pozdějš í změny se
kapely nikdy neodkonila od svého stylu jemuž byla oddána a v
nějž pevně věřila - tedy death metal. Rozhodně Benediction
nejsou žádnou partou lenochů - práce je pro každého z nich
spíše stylem života, než pouhou snahou "udržet se v kapele. To
taky dobře věděli ve firmě Nuclear Blast Records, když
Benediction brali pod svá kř ídla což následovalo po té, co se
jejich demo "The dreams you dread" z roku 1989 objevilo právě
na této firmě. Ale ani úspěšné roky se neobešly bez problémů.
První album z roku 1990 nazvané "Subconcious Terror" muselo
být nahráváno ve dvou termínech, když si plnil své povinnosti
Barney na turné s Napalm Death. Později však Greenway
Benediction opouští natrvalo, aby se připojil definitivně k
napalmovým smrt'ákům . Jenže nechat se zdeptat problémy nemají
Benediction v povaze. Brzy se znovu vrhají do boje o místečko na
slunci evropské metalové scény. "Subconcious Terror" bylo velmi
kladně přijato, jenže novému křiklounovi Dave lngramovi se jen
těžko dařilo zahnat přízrak Barneyho zpěvu . Přesto nakonec
lngramův skvělý vokál převážil a během následujícího turné s
Auptopsy a Paradise Lost již Benediction zazářili plně v nové
formě . Už v roce 1990, přesněji 17 . května jsme Benediction
mohli vidět živě i v Praze (Eden) společně s Massacrou,
lncubus a Disharmonie Orchestra a taktéž na evropském turné
společně s Bolt Thrower a Nocturnus a tentokrát
lngram
předvedl takový nářez, že Greenway se pro Benediction stal
pouhou histori í jednou provždy. Skupina zároveň dokončuje
práce na svém druhém albu "The Grand Leveller" a rozdíl oproti
prvnímu albu byl jako zjevení. "The Grand Leveller" vstoupil
skutečně do mezinárodního death metalového byznysu. Po
turné s Massacrou, v čase mezi nahráváníma mícháním alba,
vyráží kapela znovu po koncertních štacích, tentokráte se
švédskými Dismember na 4 kšefty. Reakce byla hřejivou
odměnou po ročn í dřině . Bohužel osud přinesl ještě jednu ránu,
když Paul Adams odchází, majíce plné zuby večného cestován í.
Ve chvíli vzestupu to byl další kopanec do zubů rozjeté kapely.
Přes zdánlivý konec však v prosinci 1991 je kapela znovu ve
studiu s Darrenem u basy nad novým EP "Dark is the season",
obsahující výsměšnou cover verzi od starých Anvil "Forget in fire"
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a v lednu 1992 jsou Benediction opět zpátky v Evropě s Asphyx a
Bolt Thrower. Maxáč "Dark is the season" byl dalším obrovským
úspěchem kapely, který
ukázal, že vy1rvalost je stále ještě
uznávanou ctností v dnešní tvrdé konkurenci. Koncem roku 1992
vstupuje do příběhu nová, ještě větší osobnost. Během
promotion cestě do Holandska konané za účelem natáčen í
videoklipu (který se však nikdy nenatočil ), se objevuje Frank
Healy, tehdy člen Cerebral Fix, po té
však v sestavě
Benediction. Healy se předt ím vrátil z cest po Izraeli a Tel Aviv
se pro něho stal nejen inspirací. ale přímo posedlostí. Objevil se
s bláznivou nervózní show plnou barev a improvizace.
namísto
pevného scénáře - ale ostatně to
jsou právě
Benediction. Kapela ihned na adresu Franka posílá vzkaz: "„.je
to největší nářez. jakej jsme kdy zažili - jen tak dál člověče „ ." .
Rok 1993 je významným rokem. Práce na nejnovějším
studiovém projektu "Transcend the rubicon" s dlouholetým
přítelem kapely
a producentem Paulem Johnsonem se
odehrává v Rhy1m recording services studios. Deska vychází a
od března 1993 se rozjížd í světové turné pod názvem ''World
Violation Tour 1993" se zastávkami na mátkou v Anglii , Americe,
Kanadě , celá Evropa ( včetně našeho Brna v září 1993 se
Cemetary) a například i takový Izrael a jinde„. Takže současná
sestava: Dave lngram - zpěv, Darren Brookes - ky1ara, Peter
Rew - ky1ara, Frank Healy - basa a lan Tracy - bicí. -připravil
-las- a -lb--.
Diskografie: Subconcious Terror (Nuclear Blasl) 1990
The Grand Leveller (Nuclear Blasl) 1991
Experimental Stage EP (Nuclear Blasl) 1992
Return to the Eve PICTURE EP (Nuclear Blast) 1992
Dark is the season (Nuclear Blasl) 1992
Transcend the rubicon (Nuclear Blast) 1993
Kontakt: BENEDICTION, P.O.BOX 2633, Northfield,
Birmingham B31 SNZ, England

"Ressurection Within" ("Vzkříšeni nitra") proti jakémukoliv náboženství.„"

"Stručně řečeno

-

"Degenerate" ("Zdegenerovaný") - "Je to starší věc a
zachycuje problém ekologie."
"Testimony about yourself" ("Svědectvi o sebe samém") "Zachycuje deprese našeho bubeníka."
"Hunted Out" ("Vyštvaný") - "O čem víc než o drogách."
"Skin" ("Kůže/na vlastní kůži") - "Je to věc o bratislavských
skinheadech - sú kokoti!"
"Slauer" ("Otrokář") - "O kurvách a pasácích."
"Dreams about life" ("Sny o životě") - "Objasňuje život
našeho ky1aristy Murmura„ ."
-podle materiálu Testimony přepracoval -las-.Vzkaz: "Rádi si zahrajeme kdekoliv!" Adresa: FC TESTIMONY,
Peter Borovský, Dudvážska 17, Bratislava. 821 07. SR .

Ke článku skupiny Bestialit připojujeme jejich vlastní
slova o tématech na splitku "Fuckland".
"Bestialit nechce posluchačům vyrazit dech , ale naopak.
Upozornit na nagativní věci v našem nemocném systému."
"Fuckland" - "Klademe velký důraz na texty, v nichž se ostře
kritizuje sociálně - ekonomický dopad falešné politiky na
"War Desire" ("Válečné chutě") - "Hned na začátku týhle obyčejného člověka ... "
'Without justice"
Tenhle text ukazuje na osobní
skladby je předmluva - nenávidíme masové organizace,
náboženství a církve. Text je o válce v Jugoslávii a její dopad na bezmocnost a beznaděj člověka
vůči systému. který
člověka„."
nezabezpečuje ani základní práva a spravedlnost..."
"Disgusting Look" ("Zhnusený pohled") - "Je to věc z "Love" - "Slepé ubližování člověka přírodě. ponořování celé
posledního dema "Spiritual World" a náš pohled na svět ... "
naší společné planety do bahna na úkor osobních zisků a
"Satisfaction Warranted" - ("Uspokojení zaručené") klamných představ."
"Tady je popsána jedna knížka od S. Kinga."
Víte, že nedávno vyšel zajímavý počin firmy M.A.Bona deathcoreová kapela TESTIMONY z Bratislavy. Kluci nelenili
a poslali ihned své vlastní slova k debutu "Satisfaction
Warranted" ("Uspokojení zaručené"). Tady jsou :
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'Why?" - "Poslední věc se zabývá problémem drog, který je sice
ve světě tisíckrát rozpitván, ale v našich podmínkách začíná
být teprve "Problémem".„".
podle materiálů skupiny zpracoval -las- .

za 55,- Kč včetně poštovného, obalu a textů.
Hermaphrodit, Michal Chalupa, Kubelíkova 60, Praha 3,
130 00.
připravil

-las-.

SKYLLA
Proměny ...

Hermaphrodit vznikl pod původním názvem
Satanchist v roce 1991 a v témže roce vzniká i první
demáč "Drtiči kacířských pohlaví". Jak už to bývá,
historie kapel jsou spojeny s personálními změnami a
ne jinak tomu bylo i u této smečky . Následně na to
spatřuje světlo světa demo číslo dvě , tentokráte však
už s novým názvem Hermaphrodit "Pomazánka z
dětských varlat". Třetí demo vzniká už někdy během
roku 1992 a jmenuje se "Poševní výtok sirových jater"
a nejnovější čtvrté demo opět vzniklo "live" ve
zkušebně na čtyřstopák avšak s vynikajícím zvukem
pod názvem "Fekal Party" znovu spjaté se změnou
sestavy. Nynější sestava je Thomas - kytara, zpěv , Petr
Hampl - sólová kytara, Petr K. - basa a Jiří Hampl bicí. Na počátku texty řešili problémy politiky a
náboženství. Později se však zjistilo, že ložisko
lidské chorobnosti (zvrácenosti) není skryto pod
vlajkou určitého směru (např. náboženské sekty) .
Smyslem hudby je
rušit klid spořádaného
spoluobčana zaslepenou romantikou a konzumním
životem . Dále mu pak ukazovat tvrdou realitu . Muzika
vzniká podle nálad, hudba je však oproti realitě (viz
Bosna) úplná sranda, skutečná pravda bývá o mnoho
krutější. Svému hudebnímu stylu Hermaphrodit
říká gynekologist brutal death grind a nebo Fekal
death beat. Jelikož nevyznává násilí, jsou všichni členi
vegetariáni . Kapela zastává názor, že každý by si tu
krávu měl dojít zabít, vykuchat a rozřezat . Zřejmě by
hodně lidí přestalo jíst maso. Největším mottem
kapely je citát: "Nemáme rádi mladé ulízané
gentlemany, vrcholový sport a prodejny Mc Donalds".
Demáč "Fekal Party" můžete získat buď na vlastní
zaslanou kazetu (35,- Kč) nebo si objednat originálku

Se skupinou Skylla se setkávám poměrně často na
zábavách. Avšak proměny , kterými kapela prošla, dávají
tušit, že hrát pouze na zábavách nehodlají.
Kolínská formace Skylla vznikla na podzim roku 1989 a po
několika personálních změnách se vyvinula až do
současné podoby: Petr Priessnitz - basa, zpěv , Miroslav
Tulinger - kytara, Vladan Vojáček - kytara, zpěv a Václav
Husa - bicí. Kapela začínala na zábavách speed metalem,
který je zachycen na prvním demosnímku "Rytíři
chudoby". Druhý demáč "Iron War" je posunem k tvrdé
muzice. Dalším krokem vpřed
je následující demo
"Confession",
které je nazpíváno anglicky. Skupina
disponuje vlastním koncertním programem, který je možno
zařadit do stylu thrash metal. Toto zařazení však není
jednoznačné , protože se v jednotlivých skladbách objevují
též prvky doom, death či speed metalu, jazzu i hard core.
Myslím, že svoji tvář Skylla získala aktuálním
demosnímkem "Never Say No!" (viz recenze). Skylla
prošla od prvního dema zajímavým vývojem . Tato cesta
však byla pro skupinu přínosem , protože vstoupila do
současného stylu
muziky s hráčskou vyzrálostí. V
součastnosti se chystá Skylla na CD sampler. Vedle
koncertního programu má skupina připraven ještě program,
jehož účelem je pobavit návštěvníky zábav a jiných
klubových či podobných akcí. Takže až budete mít
možnost, jděte si Skyllu poslechnout i vy!
Demografie: "Rytíři chudoby" 1990, "Iron War" 1991 ,
"Confession" 1992, "Never Say Nol" 1993 - tento demáč
můžete získat na níže uvedené adrese za 50,- Kč).

METAL BREATH 1O

Kontakt: Petr Priessnitz,
Labem, 281 01.
Připravil

S . Němcové

244, Týnec nad

-Míra-.

podrobnějš í informace si můžete napsat (včetně desky) na adresu:
Calibos, Miroslav Spilka, Stiborova 3, Olomouc, 779 00, tel.: 068 I 41 3
802 nebo na adresu managementu: Alexandar Pejičič, Heyrovského 12,
Olomouc, 775 00, tel. : 0641 I 565 127.

R.E. T.
Kořeny

kvalitního doom metalu
zapuštěny i v naší zemi ...

Není to tak dlouho, co vyšlo splitko dvou slovenských death
kapel u firmy Metal Age Productions. Jedná se o duo
skupin Bestialit ("Fuckland") a Dehydrated ("Burnt").
Zatímco o té druhé jmenované víme alespoň základní
informace, o té první - Bestialit nevíme téměř nic a tak si ji
krátce přibližme.

Bestialit je v podstatě zatím ještě projekt, protože vznik
kapely se datuje na začátek léta 1993 spojením
kytaristy martinského Editoru Hiraxe a bicáka Psycha
působícího
též v bandě pojmenované Prostest. Tato
dvojice pak přibírá zatím neangažovaného zpěváka
Mortise a následně na to jasně chybějícícho klávesistu
Kinga (opět působícího v Protestu). Jasným důkazem
toho, že Bestialit jsou projektem je okamžik, kdy se
skupina teprve rozjíždí a ihned dostává nabídku natáčení
dvou skladeb na připravovaný sampler. Skutečnost je
však jiná. 14 dní před začátkem nahrávání přichází ze
strany Metal Age rozhodnutí, že se budou točit ne dvě ,
ale čtyři skladby a spolu s Dehydrated se vydá splitko.
Nahrávání probíhá koncem srpna
1993 v téměř
neznámém studiu rádia D.C.A. v Dubnici nad Váhom z
čehož vzešly
4 skladby ("Fuckland", "Without justice",
"Love" a "Why?"). Ještě ve studiu zaskakuje Hirax jak
kytaru, tak i basu, ale už na podzim doplňuje kapelu na
živých vystoupen ích basák Peter Chlebúch působící nikde
jinde než v Prostestu. Postupně v lednu a v únoru 1994
vychází CD a MC, koná se křest splitu a rozjížd í se i
koncertní činnost , ovšem s repertoárem 6-ti skladeb„.
-lasKontakt: Bestialit, Pavel "Hirax"
8, 036 01 , SR.

Baričák,

Jána MArtáka 33, Martin

N8WS N8WS N8WS

Skupina R.E.T. (Reaction-Ecstasy-Trance) vznikla v
prosinci 1989 v Třinci. Vůdčí osobnost kapely Jaroslav
Sliž přinesl tomuto seskupení spostu vlastních skladeb
orientovaných na power metal, které byly produkovány
skupinou do roku 1992. Byla také nahrána demokazeta,
ale zvuk nebyl kvalitní, a tak nebyla ani šířena . V roce
1993 sestavu provází hodně změn. R.E.T. přechází na
doom metal s prvky psychodelic, industrialu, death a thrash
metalu, hard and heavy, classical rocku , blues a jiných
stylů.
Objevuje se zde nová tvář , skvěle technicky
vybavený kytarista Daniel Matuszný. Dochází i na další
personální změny , zpěváka M.Holuba velice zaujaly
klávesové nástroje, na jeho uvolněné místo za mikrofon se
nakonec rozhodne sám autor všech skladeb - sólový
kytarista J.Sliž a doprovodný kytarista R.Kufa přechází
společně
s D.Matuzsným na sóla. Demo
kazeta
"Depression" (recenze viz demáče) se nahrávala 24 . a
25 . řljna 1993 v ostravském studiu Barbarella. Od
listopadu 93 až do února 94 formace tvrdě pracovala
na 4 nových skladbách , které jsou podstatně kratší a
ubylo i extrémní brutality. Hudebně jsou skladby ještě
více propracované, rozmanité, působivé, melodické,
tvrdší i hutnější, stavěné na silných a bohatých aranžmá
a instrumentálně na výši. Skupina spolupracuje se
zpěvačkou Táňou Chadzianfonidis a využívá i další
hudební nástroje jako housle, flétnu , píšťalu , mandolínu
a akustickou kytaru . V současné době má kapela
připravený materiál na CD (8 skladeb + česky zpívaný
bonus). Texty jsou kritické , sociální, protipolitické,
příběhové a především mají oslovit i varovat lidi.
Jsou o celosvětových problémech , které většinou
pramen í z lidského zla. Skladbám nechybí depresivní
nálada. A teď skupině zbývá se poprat s problémy,
které se točí kolem vydavatelských firem a potom se
zaradují př íznivci dobrého metalu, kteří budou vkládat
do věže stříbrný kotouček s nápisem R.E.T. Sestava :
Jaroslav Sliž - zpěv , akustická kytara , Daniel Matuszný
- kytara , Roman Kufa - kytara, René Kaleta - basa,
Miroslav Holub - klávesy a Jiří Szotkowski - bicí.
Kontakt: Karel Šustík, Čapkova 4. Český Těšín , 737 01 .

' Olomoucká skupina CALIBOS, která už má na svém kontě debutní
album "Cal ibos" (Globus lnternati onal, 1992), které natočili ve studiu Mida
už v roce 1991 má natočené své druhé album od začá t ku letošního roku.
Bylo nat očeno ve studiu "C" v Ostrav ě , vydáno by mě l o být ve vlastní
režii a také za pomoci sponzora a ponese název "Sedm ran ". Za svou
dlouhou kariéru (vznik 1989) projezdila skupina všechny kouty republiky.
vče tně n ejv ět ších festiv a lů a natočila n ěko l ik kl ipů . V s o u čas n os t i Calibos
p ů sob í v s estav ě : Miroslav Spilka - zpěv , Marek Andrejší - kytara, Viktor
Připravil -MíraLoffl er - kytara, Michal B ř ezi na - basa a Robert Vemola - bicí. O
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RECENZE RECENZE RECENZE
Hodnocení desek provádíme podle stupnice Oaž 7.
ALIEN "Dance Wíth The Allen" (Best I.A.) 1993
Kontakt: Best.l.A., Přístavní 31, Praha 7, 170 00.
Kde jsou ty časy, kdy jsme všichni chodili před více jak pěti lety na taneční zábavy a k poslechu nám hráli heavy a hardrockové kapely do ouška.
Proč o tom mluvím? Alien sice nejsou zábavovou kapelou, ale klasický heavík s říznutým speedmetalovým soundem, který je patrný z každého
kousku desky. Instrumentální vyzrálost však nepřekonává ten fakt, že hudbou jsou Alien někde v polovině 80-tých let. Asi nejklasičtějším
příkladem je balada "Svítání časů", která se asi ne náhodně podobá několika "ploužákům" z desek Whitesnake 1986-87. Byť jsou aranže z let
90.-tých . Prozatím to vypadá, že desku pohřb ívám , avšak i přesto zde najdeme skvělé fláky jako klipovka "Teď hned", vůbec nejlepší skladba
vystřižená jako Skid Row "Na cestě" nebo věc "Ve stresu", které obohacuje celkem výborný vokál. Máme opět v našich luzích a hájích o jednu
desku navíc„-las-.
• • • 1/2
3,5
ALKEHOL "Alkeholism" (Monitor/EMI) 1994
Jednou si dole, jednou nahoře ! Nahoře je právě kdysi skromný projekt dvou čl enů Kryptoru Oty a Kuny - Alkehol. Z vedlejšáku se najednou po
první desce vyklubala stálá sestava, v l oňském roce vycház í druhá deska a popularita Alkeholu prudce vzrůstá , dá se říci, že podobně jako u
jejich ještě ůspěšnějších ko l egů Kabát. Po druhém studiovém albu "S úsm ěvem se pije líp" by spousta lidí z hudební branže proti Alkeholu nic
nenamítala, ale po třetí desce (spíše než deska, by se tato nahrávka dala nazvat slátaninou doslova a do písmene) si proti sobě poštvala
řadu kritiků a recenzentů - včetně mne. Z "Alkeholismu" nečiš í pouze pivní výpary , ale i jakási mlátička nebo stroj na pen íze. "Alkeholism" vám
totiž nabídne 6 živých skladeb z prvních dvou opus ů z Lucerny nevalné technické kvality, 3 skladby nové, z nichž asi nejinteligtnější je
zřejmě "Rozjedem to o 106", dále pak tři "akusticky" nahrané skladby v domovské hospodě na Slamníku v poněkud již podroušeném stavu
a tzv. "Houbová", která prý je nahrána v brdských lesích (kdyby to byla pravda , pak už hážu tuhl e desku z okna)... Nepopírám jistě komerčn í
ú spěch "Alkeholismu". ale občas by neškodila jistá dávka hrdosti„. -las-.
• 112
1,5
ARAKAIN "Thrash!" (Popron Musle) 1994
Tak hned ze začátku budu dě l at chytrýho a řeknu Vám , že album "Thrash!" je remástr (ne repmástr - fuj) debutního alba Arakain - "Thrash the
trash". Je to celé zpívané anglicky a chybí zde p ísně "Noc" a "Amadeus ", ale navíc je tu song "Ku-Klux-Klan''. Takže oprášení starého matroše,
což v dnešní době plné změn není v ů bec na škodu. Skladby jsou zde oproti české verzi přeházené a též s jiným obalem , ale jinak jsou to
samozřejmě stejně thrasherácký vypa l ovačky s nezaměnitelným hlasem Aleše Brichty, který mne přesvědčil, že umí zpívat pěkně česky i
anglicky . Oproti české verzi songu "Ne !" má anglická 'No!" navíc podtitulek vytaženého z textu 'And They've Said: "Go and Kill", zřejmě určené pro
ty lidi, kte ří slyš í "Jdi a zabíjej' a prostě jdou. Známe ty př ípady , co si z textů vybírají jenom něco a mnohdy vůbec neví, o čem text
pojednává. Rád bych všem metalistům chtěl doporučit text skladby "Thrash the trash" a to konkrétně úryvkem: "I am I, I hale pop and I hale disco
stupid styles for empty heads ... "!!! Závěrem bych cht ě l říci , že je škoda toho, že už je dneska Arakain kapánek jinde, ale je to stále stejně
upřímná kapela. která si na nic nehraje. -Beery• • • • • • 1/2
6,5
BESTIALIT "Fuckland" (Metal Age Productions) 1994
DEHYDRATED "Burnt" Split CD
Kontakt: Metal Age Productions, Odtoky 12, Martin, 036 01, SR.
Jsem rád, že se Slovensko probouz í po jakési letargii temna. Kromě Gladiatoru, Testimony a kapely Toxic Trash , která bohudík snad už neexistuje,
nevyšlo nikdy nic metalového na Slovensku. Další slovenskou vlaštovkou je firma Metal Age Productions, která se dala do vydávání desek.
Prvním jejím počinem je CD splitko slovenských death kapel Bestialit a Dehydrated. CD otev írá právě kapela jménem Bestialit. Je zastoupena
podobně jako Dehydrated čtyřmi skladbami vesměs v poměrně kva l i tn ě odehraném death metalu ovšem bez výraznějš í ch nápaditých
prostředků . Jedinou svět l ou vyjímkou se stává klávesový nástroj, který poměrně dob ře podbarvuje již zm ín ěný sound . Ovšem další část splitka je
výrazně pest řejš í v podobě dvo učl en n é h o obsazení kapely Dehydrated, ve které má domácí stáj jistý Peter "Pegas" H laváč, současně p ůs ob íc í v
sestavě ř í kající si Krabathor. Kromě toho. že nahrávka "Burnt" je oproti "Fuckland" daleko lepš í (Studio SOU GP, Otrokovice), tak je i sound
daleko os třejš í, výraznějš í a hl av ně ná padi tějš í. Pokud mám tedy zhodnotit toto CD splitko. Po technické stránce, jako je obal , kde jsou všechny
po třeb né údaje, není co vytknout. Po hudební stránce však je to jiné Dehydrated se za svůj materiál rozhodně stydět nemusejí, jsou na
nejlepš í cestě k debutu. Bestialit by měl na sobě ještě n ějaký ten pátek pilovat, než se vydá skut ečně na dráhu "showbyznysu". -lasBestialit "Fuckland" • • 1/2 2,5
Dehydrated "Burnt" • • • • • 5
BRUJERIA "Matando Gueros" (Roadrunner Records) 1993
Chtě l bych vám při bl ížit hudbu této tajuplné kapely, která se zdá být dobrým tipem firmy Roadrunner. Vkládám asi po osmé kazetu do p řístroje a
ponořuji

se do hlubin tř í basového achtu. Album otevírá intro, které připo mín á mnohá intra kapely lmpetigo. Největš í m zážitkem je asi čten í
v rodné španělštině , která je oficiálním jazykem tohoto alba . První věc "Matando Gueros" na vás vypálí Brujeria (čti Bruchéria) a vy se jen
mů žet e domnívat, zda není zpěv Juana Bruji podobný hlasovému projevu nám známého Pípy. Jedna věc odsejpá za druhou, z nichž
n ejzajímavějš í je os tř e satansky zaměřená "Seis Seis Seis" či velmi hu debně zdaři l á "Narcos-Satanicos". Po něko l ika dalších kusech toč ím
volum e doprava, protože mi z uší zač í ná téct krev. Je tu totiž něco pro fanoušky AC/DC. Z dalších věcí stojí za pozornost 'Verga Del
t extů
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Brujo/Estan Chingados" a de fakta album končí, ale na vás čekají ještě další čtyři p ísně - jakýsi bonus . Pocházejí ze singlu "Machetazos", z
nichž je nejlepš í "Cristo De La Roca". Mys lím, že je čas shrnout vše, co o téhle kapele tvrdím. Pár lidí si to koupí kvůli obalu, pár lidí si to koupí,
protože jsou extrémisti a ten zbytek, kam pa třím já - kvůli hu dbě . Na št ěs tí jsou texty na bookletu napsány ve španělštině , protože by se urč i tě
zase n ěko l ik jedinců našlo zasebevražděných . Chvála sobě , že neumím špan ě l sky , to by mě měla Brujeria na svědomí. Nakonec bych měl Brujeriu
n ěkam zaškatulkovat - zdá se nejlepší pojmenován í - inteligentní chlív„. -beery-.
******6
CARCASS "Heartwork" (Earache) 1994
Tak konečně mi p řekl e nul ces tu mnou d l o uh očekáva ný Carcass a jejich poslední díl o "Heartwork". Album obsahuje 10 čás tí, z nichž každá vlastní
jméno a nějakou tu lecjakou hudbu. Je fa kt , že Carcass ohlásil změn u vydáním devadesátjed n ičky "Necroticism„." a "Heartwork" je dvě ma
slovy zmelodizovaný (ne zdemolizovaný) "Necroticism„.". Či l i zvuk a styl Carcass poznáte i v podřepu nebo poslepu , zkrátka i hluchý by to
poznal. P í sně jsou stavěné na střídán í středněultrarychlých pasáž í a pomal ejších, melodičtějších pasáž í, což jsou též kouzelná slovíčka. První
dva kusy tom uto odpovídají. Třet í "No Love Lasť je pomalejš í hutná věc , jejíž refrén si snad nezapamatuje jenom idiot. To samé platí o čtvrtém
štychu, která ze začátku naznačuje smrtící song , ale opě t se vše vrací do melodie. Jinak zřejmě tato p íseň nejlépe charakterizuje vývoj Carcass a
jmenuje se jak jinak než "Heartwork". Vývoj Carcass je samozřejmě ve srovnán í s jinými kapelami výborný, protože právě tato grupa má stále'
nevyčerpatelnou tvořivou potenci . Podle mého názoru, ty kapely, které prokládají metal technem už neví kudy kam . Spousta lidí neví, kam stylove .
Carcass zapadá, takže ani já nebudu škatulkovat a jednoduše povím, že Carcass hrají Carcass care . Vraťme se zpět k albu. Další song.
n ěmecky nazvaným "Arbeit macht fleisch", nepostrádá klasické kytarové zpestření v hrnoucím se nářezu. To samé platí o zbývajících kusečb
- tedy "Doctrinal expl etives " a "Death Certificate". Co se týče celého alba , je pro mne dost těžké vyslovit názor, která skladba je největš í m hitem",.
ale zřejmě tituln í "Heartwork". No nic. Doufám. že je ještě dost opravdových lidských mrchožroutů , který prostě žerou Carcass! Zdar Kote. dávám
nejvyšší možný počet„ . -Berry******•
7
DENET "Terrestrlal Dying" (Sacred Records) 1993
Kontakt: Sacred Records, Kostelní

náměstí

2, Mohelnice, 789 85.

Pakliže je "Pozemské umírání" od ostravských Denet nahráno ve studiu Fors v Českém Těš íně, je to to (!) nejlepš í, co se na našem trhu urodilo a
sklidilo v minulém roce. ať už po zvukové , tak i po istrumentální a originální stránce. Těžko by někdo pochodil. kdyby tvrdil, že Denet jsou death
metal ovou kapelou . Tady jde totiž o n ěco ú p ln ě jiného. Jedná se tedy o jakousi směsici původ níh o technicky propracovaného thrashe se
syrovým pronikavým skvě l ým výškařsky dobrým vokálem Jaryho Opiely. Proz íravá uvážl ivost se zde projevuje na každém kroku a úseku desky;
byť vznikala s jistou časovou prodlevou. Roz hod ně to nebylo na škodu a je to doklad toho, že se nic nemusí uspěchat. "Terrestrial Dying" je 9
jadrných pecek, z toho jedna "God gave us the love" je velmi jemná a pomalá a jedna ex tré mně p řebuje l á pecka "Mortuary", která je jakýmsi
zavzpom ínáním na dávné deathové časy. Celá šlupka je č í msi. co se nazývá obalem desky, ze kterého čiš í jistý abstraktní nikoliv klišovitý moti'v
duchovna. který mohl být daleko lépe graficky řešen . Témata skladeb zde nebyly ješ tě osvět l eny z jediného prostého důvodu . Po jejich p ř ečt e ní asi
každého zaskoč í obsah textů. a proto jejich rozbor necháme otevřen . -las-.
••*••• 6
ENTOMBED "Wolverine Blues" (Earache) 1993
Po jedničce v roce 1990 , která m ě dosti zaujala a to hlavně geniálním songem "Premature Autopsy". Dále po dvojce "Clandestine", která byla o
kousek dál a to jak po stránce instrumentální či po stránce nápadů. Na skl onku devadesátého třetího roku jsou tu Entombed s trojkou. První, co
lidi zajímá. je asi to, že Entombed jsou další z kupy kapel, co změnili styl . Namátkově jsou to např íklad Kreator, Sepultura, Dis member, ~
Morgoth a třeba nenásilná změna u Pestilence. Tady bych mohl pokračo vat, ale vrátím se k Entombed. Takže změna , ale parádn í. Musím uznat,
že prvními dvěma alby u mě Entombed byli sice oblíbení, ale abych je musel poslouchat denně - to nel Trojkou se stav velm i změnil.
Zvukem totiž připom í ná "Chaos A.O ." s l avnějš í Sepultury , i n strumen t á l ně vynikající a velmi dob ř e jsou čitelné všechny nástroje . Stylové zařazer.1í
bych vrhl něka m mezi death thrash , k tomu nějaký ten care, ale nechm e Entombed svůj vlastní ksicht. Velice zdaři l á díl ka jsou "Full of heH<
melodická hitovka "Hollowman" (mini LP) a t o tálně nejlepš ím kusem jak textově, tak i hu debně je "Out of hanď. Změna se samozřejmě projevila i ~
přebalu desky. chybí totiž klasický nápis a sám obal je trochu jiném zajÍm avějš ím duchu . Producentsky se zde pod íl el ne nikdo jiný než Th'omas
Skogsberk a k tomu není co dodat. -berry- .
GALACTIC COWBOYS "Space in your face" (Geffen/MCA) 1993
Mladé nastupující americké kapely se derou k moci p ř evz ít to kovové žezlo ostř íl e ným metalovým krá lům. Takovým seskupen ím jsou totiž i Galact!e
Cowboys , donedávna mne abso lutn ě utajovanou grupou. Jejich sound je totiž něco jako když vykolejí lokomotiva 140 km rychlostí z kolej.í· a
jede ještě dlouho po nezoraném poli. Směsice thrashe ("Space in your face"), hard rocku či panterovskými prvky a nezávislou scénou ("You mak!t
me smile") všem ud ě lá pěkn ej chaos v palici. Mísí se tu tyhle prvky i třeba v jedné samotné skladbě, kdy se ze sladaku pro kočičky rvoucí ze sebe
upocená trička vyklube to tálně nářezová věc, při který zaplesá nejedno srdce thrashera ("I do want I do", "Circles in the fields"). Takhle zamotaně
to frč í až ke konci desky, kde si na vás Galactic Cowboys ( či mastering) uchystají další zmatek v čísl ech , mezerách a počtu skladeb na
CD, když na bookletu je uvedeno 9 skladeb , uvn itř 11 te xtů a CD ukaz uje celkem 32 v ěc í, takže si vyberte. Př íjemnou zábavu„ . -las- .
JOY "Seš super" (Monitor) 1993
Kontakt: Joy, P.0.BOX 6,

Třemošná

u Plzně, 330 11.

Je těžký napsat na něco , co sledujete od jeho p rvopočát ku. To se mi stalo právě s pl zeňskou skupinou Joy. "Seš super" je počin ani ne dva roky
trvající kapely, avšak sestavena ze čl enů stávající na domácí regionální půdě rockové stálice . Roz hodně se tato deska zcela liší pl zeňským
zvyklostem. protože vybočuje od "zajetého" pojm u "plz e ňská zábavová kapela" a zcela nelze charakterizovat jejich styl, protože ten se musí
v idě t a slyšet živě l Každýho rockera totiž musí strhnout jejich tvrdá nesm louvavá rytm ika. Na desce "Seš super" by se totiž mohlo zdát, že jde jen
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o další street rockovou až popovou kapelu, co-ž má na svědomí Dan Krob jakožto producent. Jsou tady takový rozdíly · na jedné straně faith no
moreovská věc "Seš super" nebo surová "Batman" proti takovým p l oužákům jako je "E.V.A." či "Doutníky". Věřte však, že deska opravdu v
tomto žánru má své místo už kvů li svému image či hlavně svému soundu. Nothing for death fansl!! ·las·.
• * • * 1/2 4,5

MACABRE "Sinister Slaughter" (Nuclear Blasl Records) 1993
Po poslechu téhle desky mám zase o jeden důvod navíc, abych žil na tomto světě. Macabre mi to sice svými texty tak trochu rozmlouvají, ale to je
vedlejší. Tak to jsem vyjel zostra, co? Texty téhle bandy jsou povětšinou věnovány masovým vrahům nebo v jednom případě mladičké
vražedkyni (pokud jsem dobře pochopil text). Texty ale stranou , protože jsou si dost podobné. U každé písně máte věnování nějakému tomu
vrahovi, takže jestli chcete být slavní, tak kudlu do ruky. Potom budete na vnitřáku Macabre 95! Ale k hudbě, která stojí za to. Trio Macabre to do
vás pere dohromady jedenadvacetkrát. Ovšem nějaký to číslo je taky něžný , ale většina jsou brutálně zvířecí kusy. Macabre neprovozuje levný
death, ale dost originální death metal, takže , když si ho koupíte, zažijete s ním (ne)opakovatelný zážitek. Ještě ke stylu Macabre: jak už
jsem se zm ínil, death míšený s core, což je dáno předevš ím hlasovým projevem , který je melodický, jindy brutální, jindy dvojhlas a někdy i
totální pískot. Kytara, basa i bicí mi sedí, u posledního jmenovaného nástroje nelze přehlédnout kulometnou palbu šlapáků. Skladby nebudu
vyzdvihovat žádné ... ·beery·
*******7

MAC BETH "Mac Beth Ill" (Supraphon) 1994
Pomineme·li název desky, který lže, jak když tiskne, jedná se ne o třetí, ale o druhé studiové album této české kapely. Sice české, ale přes t o
svým sonudem dokáže i po tomto albu konkurovat svým ko l egům ze stejné větvě nejen německého, ale i amerického, melodického
komerčního hard rocku. V porovnán í s prvním počinem Mac Beth je "trojka" daleko méně kompaktn í, věci aspirující na hity jsou všeho všudy tři
nebo čtyři : "Go Down", "Catch 22", "Enjoy the Nightmare", "My daď, samozřejmý posun vpřed je i na poli instrumentálním i zvukovém , avšak
svou aranž í a podobou se od první desky moc neliší. Krom toho je vynikající zpěv Mirka Chrástky dop ln ěn o stále se lepšící vokály celé kapely.
Celkový dobrý dojem desky i obalu dovršuje firma Supraphon, která vše zařídila tak. že od nahrávky až po vydání n euběh ly ani dva měsíce času I
·las·.
• *• *4

MASTERS OF CZECH METAL sampler (Monitor) 1993
Pojem sampler ještě u nás není tak vžitý, jako je tomu ve státech nacházejících se na západ od našich hranic. I když se u nás již několik
vydání (jmenujme a l espoň některé: Ultrametal l.·111 ., Creations of a morbid society, Necrometal I. aj .), stále jich na našem
trhu vidno pramálo. Tato ve světě zcela běžná forma výběrů skladeb různých kapel na jedné desce teprve u nás začíná zapouštět kořínky . Dalším
"metalovým" samplerem , který se nedávno objevil na našem trhu, je po absolutně nezdařilém monitoráckém Ultrametalu Ill. výběr 20·ti skladeb
stejného počtu interpretrů (tedy dvaceti metalových kapel) Masters of Czech metal. Asi vás zarazí ten vysoký počet kapel. .. Jenže! To není všel Na
sampler se nedostalo dalších pět skupin, které měl Monitor ve své stáji a to Dark, Master's Hammer, DAi , Sax a V.A.R. Úctyhodné č ís l o , ale
věnujme se hodnocení sampleru samotného. Ale pozor, ne tak docela, protože hodnotit jednotlivé skladby by byl v tomto př ípadě nesmysl. Spíše
mohu ř íci , které skladby by měly být vybrány a které ne a jak se tento sampler povedl! Tento výtvor byl podle mých informací vydán spíše pro
zahraniční návštěvníky , a tak to taky budu brát. Musím konstatovat, že Masters of Czech metal je velice zdařilý zvukový nosič (CD, MC) ať už
jde o výběr nebo seřazení skladeb či poměrně vystihující obal i název. Dalo by se však polemizovat nad výběrem Kabátu a Alkeholu. Nic proti
těm t o dvěma seskupením, ale pokud má být tento sampler určen pro zahranič í, měl by být výběr takový , aby co nejlépe (už podle názvu) vystihl
ty nejlepší metalové spolky. Ať mi tvůrci prominou , ale Kabát a Alkehol jsou pouze českou (!) záležitostí a pokud si tvů rci myslí, že tento sampler
budou našinci kupovat jen kvůli tomu, že na obalu jsou uvedeny právě tyto dvě kapely , pak jsou na omylu. Tyhle p ísnič ky už stejně všichni mají
doma. Na obal by bylo rozhodně lepš í uvést dobrý kapely jako jsou: Root , Asmodeus , Terminator, Arakain , Krabathor, Anarchuz , Kryptor a
další, které se na MOCM nacházejí. Jedinou výtku bych směřoval na vý běr ne zrovna moc typické skladby Chirurgie, ale budiž ... Na závěr bych
chtěl ještě podotknout, že by nebylo od věci uvést na obal sestavitele tohoto dílka a jistě samozřejmost í by mohlo být uvedení z kterých desek
právě ta urči tá věc pocház í a kdy vyšla! ·las·.
• * • * 112 4,5
samplerů dočka l o

MERCYFUL FATE "ln the Shadows" (Metal Blade I Globus lnt.) 1993
Jméno vynikajícího dánského zpěváka Kinga Diamonda znají snad všichni naši fans. Málokdo však ví, že než se maestro Diamond vydal na
sólovou dráhu, působi l v kapele s názvem Mercyful Fate, která se po jeho odchodu na dlouhou dobu odmlče l a . Rok 1993 přinesl Mercyful Fate její
comeback včetně jejího bývalého zpěváka. Sic mi není známo , proč King přer uš i l svojí skvělou sérii vynikajících pě ti studiových alb, ale jedno
je jisté. Na bookletu zdraví fanoušky s pozdravem , ať se těší na jeho nové sólové album pod názvem "The Spider's Lullabye". "ln the Shadows"
v pravém slova smyslu nepřináší do zažitého Diamondovského soundu té m ěř nic nového. Na rozdíl od jeho sólovek není album koncepční a
kompaktní, skladby na sebe nenavazují, zpěvová linka Kinga se trochu uklidnila a stáhla se výrazněji do pozad í. Naopak sound se přib líž il do
popředí . Instrumentální výkony jsou jako vždy vynikající. Jak by ne, když většina členů současných Mercyful Fale p ůs obi l a současně v dř ív ěj ší
Diamo n dově doprovodné kapele! Snad každá věc z "ln the shadows", který zde napočítám e celkem deset, jak už to bývá zvykem · každá je o sobě
hitem . Pravděpodobně nejchytlavější je "ls lhal you Mell isa" a "Legend of the headless rider". Za pozornost stojí věc "Return of the Vampire . 1993",
což je nová verze této skladby po 10·ti letech od Mercyful Fate, ovšem za bicí usedl kdo jiný než bývalý dán, současný člen Metallicy Lars Ulrich.
·las·
• • • * * 1/2
5,5

MOON OF SORROW "Crystal Emotions" (Foundation 2000) 1993
Lítám někde v tmavém vesmíru , všude mrtvolnej klid s na dějí, že se udá n ěco zvláštního · na dějné h o . Od prvn ích taktů intra "Atmosphere"
se p řem ístíte do jiného času a prostoru d ůsl edkem silných syntezátorových temných nebo naopak velmi melodických linek, které podbarvují
doom metalové kytary a zpěvný melodický vokál jak zpěváka, tak i zpěvačky . Kdybychom si totiž odmysleli těžké hutné kytarové party, ocitl i
bychom se na pomez í popu či new age. Ovšem je to naopak · nazývejme styl holandských Moon of Sorrow melodický doom metal s nadm írou
kláves a ženského vokálu . P řes tož e je to zřejmě jejich debut, nemají oh l ed n ě soundu Moon of Sorrow ve světě srovnání ať už v popu či v doom
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metalu. V tomto ohledu bychom je nemohli přirovnat ani ke mnoha známějším Paradise Lost. "Crystal emotions" čítá více než 50 minut prostoru k
desítkám nových nápadů a originálních grilů a rozhodně stojí za pozornost si Moon of Sorrow všimnout... -las******
6

NEMESIS "Temptation" (Reflex Records) 1994
Těžko říci, co vyjadřuje na obalu lidská zadnice, ale nad světlo je jasné, že dlouho očekávaný debut ostravských Nemesis vyšel sice s jistými
problémy , ale vyšel . První album Nemesis ovšem není asi to, co byste čekali , protože když se v minulých letech někde objevilo jméno
Nemesis, bylo spojováno především s death metalem. Nemesis je jedna z mála death metalových skupin, která pochopila, že se zajetým byť
dobrým klišovitým death metalem nic nezmůže . Vrhla se proto jinam a pokusila se experimentovat. Hned v úvodní "Fall to oblivion" je jasné, co
Nemesis asi nejvíce ovlivňuje . V prvn ích pěti skladbách, které patrně patř í do kategorie novějšího repertoáru , se totiž snoubí dohromady death
metal. zastoupený předevš ím zpěvákovým deathovým chrapotem a těžkými hutnými zvuky kytar a klasický našlapaný hard rock. Že to nejde do
sebe? Právě , že jde a jak výtečně . Vláďa Tř ís kala jakožto frontman kapely na tomhle dílku dokonce nemusí přesvědčovat, že je všestraným
zpěvákem , je jím totiž každým coulem . Zřejmě v nejpovedenějším opusu "Save the worlď a pohodovce "Life" zpívá totiž "normálně" čistě a
melodicky! Druhá půlka debutu je patrně starš ího data, protože právě tady se nacházejí neméně zdařilé deathové štychy okořeněné zajímavými
aranžemi a hlavně experimentálními vokály. Fláky jako "Consiousness" či "The River" prostě nemají chybu. Rozhodně se však Nemesis za
svůj debut stydět nemusejí a směr , kterým se zřejmě chystají, má podle mého v budoucnu své místo a šanci„.
PS: Tato recenze vznikala v době , kdy debut ještě nebyl na trhu a je trochu škoda, že Nemesis ze svých původních 10 věcí , které byly nahrány
dali na CD pouze 8 věcí a sled skladeb byl také pozměněn „. -las* * * * * 1/2
5,5

PARADISE LOST "lcon" (Music for Nations I Globus lnternational) 1993
Píšu recenzi na kapelu, která sice není mým hlavním koněm , ale je dost dobrá na to, abych ji poslouchal . První album bylo sice ve stylu
klasického death metalu, ale druhým albem "Gothic" kapela ukázala svoji budoucí tvář. Třet í "Shades of gods" to jen potvrdilo a nyní poslední "lcon"
je opět vynikající a plné nápadů . Kapela je již dokonale sehrána a komu se líbilo druhý a třetí prkno, tomu vřele doporučuji "lcon", neboť se v doom
metalu opět stane pojmem . Pos luch ače asi nejvíc zaujme druhá p ís eň "Remembrance" a dvanáctá "Christendoom", kde zpívá nám již známá
operní zpěvačka . Kdo si zakoupí CD a kazetu si pouze nenahraje, najde uvnitř dvanáctistránkový plakát, tedy záležitost pro sběratele.
Záměrně nechci hudbu Paradise Lost rozpitvávat, protože ji každý zná a kdo ne, tak ten ať dá na mojí recenzi , protože nemluvím do větru. Díky
firm ě Globus , jejíž zásluhou byl kompakt na pultech v rekordním čase a v trochu nižší cenové relaci . Grindeři nezoufejte, nový Carcass je už
dávno venku . -Beery-.
'• ' ' ' ' ' 7

PARADISE LOST "Seals the sense" (Music for Nation) 1994
Doposud posledním studiovým počinem Paradise Lost je mini LP "Seals the sense". Album nám kromě jedné p ísně nepřinese nic nového. což je
škoda. EP otevře , stejně jako předchoz í ikonu, p íseň "Embers fire". Po ní následuje nová "Sweetness", kterou Paradise Lost nahrávali v lednu.
Docela mne zarazilo, že na ní mě l i šest dní! Kdybych měl srovnávat nahrávací časy s českými kapelami, který mají šest dní skoro na celou desku,
ovšem Paradise Lost si to už mohou zřejmě dovolit - vždyť už jsou pěkno u ve l ičinou. Jinak "Sweetness" je spíše pomalejší kousek, kde skladatel
Mackintosh opět potvrdil svou genialitu. Po ní přicház í hit "True belief". pro změnu opět z alba "lcon". Následuje pohled na album "Shades of
goď a to skladbou "Your Hand ln Mine", ale v živé verzi, kterou byste možná ani nepoznali. Opět je to uhlazený živáček až se tomu nedá věřit. O
vy p l něn í druhé strany kazety se zde postaralo opět mini LP, tentokrát z roku 1992 "As I die", které je podobného ražen í jako "Sealse the sense",
ale to už znáte. Jinak se neotáčejte. protože Death walks behind you. Death? No rozhodně to není přesné , ale dalo by se to tak říci„.-Beerybez bodového hodnocení
PESTILENCE "Spheres" (Roadrunner) 1993
Tak Pestilence opět změnili styl a vydali mnohem lepší album než "Testimony of the ancients" a stylově něco jako "Consuming impulse", ale
mnohem tvrdší a brutá l nějš í. Možná je to tím, že se do Pestilence vrátil M.V.Drunnen a jeho hlas zde připomíná totální šílenství. Fakt perfektní
deska. Ne, nezbláznil jsem se, jenom jsem na chvíli snil téměř o nemožném . Takže k desce, která není vysněná, ale skutečná a tou je titul
"Spheres", v pořad í čtvrté album Pestilence. V začátku jsem uvedl, že došlo ke stylové změně , což se zakládá na pravdě . Album je však v historii
Pestilence nejměkčí a s předešlými alby má spo l ečný jen název Pestilence a obsazení několika členů . Hudebně je to úplně něco jiného a hlavně
nového. P ísně jsou zasazeny do dunivého zvuku, i když se to nedá slovy vyjádřit zcela přesně. Ins t rumentá ln ě je album na velmi vysoké
úrovni, avšak myslím si, že stylový odklon od "Testimony„." je tak značný , že v budoucnu nebude odklon př ín osem . Ve skladbách "Mind Reflection"
a "Soul search", lze najít dědictv í staré Pestilence, ale připom ínájí je jen vzdáleně. Druhou stranu desky otev írá "Persona! Energy", která by
mohla klidně běžet někde na stupidní diskotéce . Další skladby jsou již ve stejném tempu , jako většina na desce. Najít lze ještě dvě spojitosti s
předchoz í Pestilence - obal, kde je jakási magická koule a dále intra, kterými není deska tak prošpikována jako u "Testimony„." (jsou zde jen tři ) .
V sestavě došlo ke změně postu basáka a místo Tony Choye ze Cynic zde nastoupil Jeoren Paul Thesseling . Škoda Pestilence , vkládal jsem do
vás větší naděje . -beery- .
***•4

SAX "Moravské

nářez"

(Zeras Agency) 1993

Po méně zdařilém debutu "Zóna strachu" a následující aféře se konečně skupině Sax v čele s Pavlem Urbánkem podařilo natočit a vydat
druhé album "Moravské nářez" . Těch deset popravč ích písní jsou ve velice rychlém thrashovém rytmu, dost podobné svým známějš ím
zahraničn ím ryvalům. i když se svým ne zrovna povedeným soundem najdeme jejich originalitu na př . v "Pochodu zabijáků" nebo v "Popravčí písni".
Vzpomenu si na kapelu Fera! někdy v roce 1990 a okamžitě mne napadá tato byť smyšlená hudební spojitost. Ovšem nemohu opomenout
vynikající zpěv Pavla Urbánka, který tuhle desku zvedá ze zajetého thrashového průměru trochu výš. Rozhodně však mojí recenz í nechci vyjádřit
názor, že "Moravské nářez" je horší než "Zóna strachu". Ba právě naopak. Trochu mne však mrzí její monotónnost, ze které vyčnívá pouze
poslední a titulní věc "Moravské nářez" . Nakonec bych se c ht ě l ješ tě zm ínit o tom. že se tato deska s vynikajícím obalem nedostala bohužel na
CD a vyšla pouze na MC. -las- .
* • * 1/2 3,5
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SAX PIJÁK "Válka Nervů" (Sacred Records) 1993
Kontakt: Sacred Records, Kostelní

náměstí

2, Mohelnice, 789 85.

Chlív, svinstvo. To jsou dvě slova, která mě napadají při poslechu debutu kapely Sax Piják! "Válka nervů". Proč? Syrová hudba a zpěv v zajetém
thrashovém klišé nepřichází s ničím novým pod slunce. Byť se kapela skládá z ostř íl ených muzikantů, kteří vědí, jak na to! To však není ještě
všechno, jaksi se zdá, že Pavlovi Pijákovi zřejmě dochází hudební potenciál. Nutně vyvstává otázka, jak se toto vše projeví na prodejnosti „. Jasné
však je, že muzika poměrně slušná sráž í do průměru zcela nevhodné aranže skladeb. Na "Válce nervů", mimochodem na kompaktu zabírá něco
malinko přes 30 minut, najdeme solidní věci jako: "Damoklův meč". "Deportace mozku" či "Opilecká", ale i u nich platí vše řečené výše v této
recenzi . Kde je východisko? Nevím„. -las-.
**2

SECTION BRAIN "Hospital of death" (M.A.Bona) 1993
V pořad í již pátý počinek firmy M.A.Bona, která pomalu, ale jistě přeb írá vedoucí pozici vydávání metalových desek, nenechá na pochybách, že
bude i nadále v této oblasti podnikat na projektech, jakými jsou právě Section Brain. Víte, že jsme v některém z předchozích čísel Metal
Breath zveřejnili recenzi na demo "No Anarchy", které je naprosto totožné a které nyní vyšlo na MC a CD, a tak má recenze je vlastně nošením
dř ív í do lesa. Přesto však nastíním a přibl í ž ím tohle album ve zkratce. Nehledě na to, že zvuk je z pochopitelných důvodů lepší, se jedná o
skvělý americký moderní thrash metal , který u nás nemá mnoho konkurentů . Přesto jsem však slyšel i názory takového druhu, že Section Brain je
další z řady death metalových kapel , ale názorově jsem přesvědčen o tom, co jsem řekl o několik řádek výše. Samozřejmě mi zbývá zm ínit se o
obalu "Hospital of death". Abych pravdu řekl, obal se mi nelíbí a rozhodně mohl být daleko lépe graficky zpracován. -las-.
*•• **5

SEPULTURA "Chaos A.O." (Roadrunner) 1993
Časy "Beneath the remains" a "Arise" jsou nenávratně pryč. Rychlostylový thrash se vypařil jako pára nad hrncem , bylo nutné přijít s něčím
novým - progresivnějš ím . Jednoduché backlajty a několik obměňujících se akordů střídají nové zcela nekonvenční př í mo virtuozní party ,
obrácené rytmy a cel kově nově pojatý sound, nezvyklé aranže a množství experimentů s vokální stránkou. Kromě takových tutovek jako jsou
"Refuse/ Resisť , klipovka "Territory" či 'We who are not as others" zde najdeme vhodně vsazené intermezzo v podobě akustické instrumentální
skladby "Kaiowas" jasně inspirované jihoamerickými tanci. Ovšem nenechme se mýlit, že jsou ostatní skladby "do počtu" . Každá z 12 skladeb
přináš í totiž v oblasti tohoto stylu něco nového a slabé místo by se jen těžko hledalo. Dlužno ř íci , že tentokrát Sepultura nezaspala a "Chaos
A.O." je opět po nějakém tom čase krokem vpřed (ovšem vyjímečně ). Nakonec se nesmíme opomenout na vkusně u dělanou cover verzi "The
Hunť od New Model Army „. -las-.
• • ** • • * 7

TARANTULA "Peklo pro všechny" (Tóny Records) 1992
Je na slunce jasné, že styl , kterými holdují další ostraváci nemá u nás na růž ích ustláno. Jedná se vcelku o velmi dobrý hard rock říznutý heavy
metalem 80-tých let s aranžemi 90-tých let. K tomu všemu ostrý zpěv Viktora Kuly a z muziky se vyklube velice hutný šlapavý sound . Pozor však
na jisté opačkovačky a kopírky jistých prvků a grilů hard rocku, hrané za oceánem . Těch vysloveně původních štychů, co stojí za zm ínku, je
méně než polovina ! Přesto si však "Peklo pro všechny" udržuje nad jistou pomyslnou čarou stravitelné kvality odstup, což je nad míru př í znivé a
nejedná se zde v žádném případě o tuctovou zábavovou kapelu. Mezi nejzdařilejší songy patří tituln í "Peklo pro všechny", "Nepsanej
zákon" a klipovka "Mr.Lhář" . Grafické ztvárněn í obalu je velice podpr ům ěrné , ba až školácké„ .-las• • * 1/2 3,5

TESTIMONY "Satisfaction Warranted" (M.A.Bona) 1993
Kontakt: M.A.Bona, P.O.Box 9, Karviná - Darkov, 735 06.
Jó, mládí je prostě mládí. Tihle ještě chalani ze Slovenska to válí v syrovém řezavém death metalu okořeněným hard core celých 45 minut. Do
hudby rozhodně dávají daleko více, než jejich stylově známější a starší harcovníci. Každý štich "Satisfaction Warranteď je totiž přehl ídka téměř
originálních hudebních grilů a určitě se s tímhle materiálem můžeme srovnávat se světovou špičkou. Testimony jsou asi v současné době nejlepší
death metalovou kapelou na Slovensku. Bohužel všechny tyto klady podkopávajíc hned dvě věci. Samotná kapela za ně ovšem zřejmě nemůže.
První z nich je ne moc zrovna povedený obal po grafické stránce, chybí textová př íl oha, ale to by se dalo oželeti Nejhorším faktem však je, že
skladby jsou buď na bookletu nebo na CD přeházené !!! To jsem v posledn ích dvou letech ještě neviděl „. -las- .
* • • • 1/2
4,5

UNLEASHED "Across the open sea" (Century Media Records) 1993
Unleashed poprvé , Unleashed podruhé, Unleashed potřet í. Ano. Unleashed je zde po tře tí a to s díl em "Across the open sea", které potvrdilo
stálost této kapely v death metalovém svě t ě. Ale rovnou k jednotlivým songům. kterých zde lze najít jedenáct. Album otevírá , podle mne jedna
z nejlepších skladeb "To Asgaard we fly" jako vys tř ižená z p ř edchozíh o "Shadows „.". Následuje "Open Wide", která ihned uvízne v palici. pro její
stále opakovaný rif a díky ní jentak na toto album nezapomenete. Po ní skočí rychlá "I am goď , kde nás Johny přesvědčuje , že je bůh a vraždí lidi
pro po t ěšen í - neplést si ovšem s "Pleasure to kill". Následující skladba "The One lnsane" uzavírá blok asi nejlepších fláků z alba, avšak když
setrváte u př ístroje , nebudete následujícím blokem jistě zklamáni. Titulní věc "Across the open sea" je stejně jako na prvém albu 'Where no life
dwells" instrumentální vybrnkávačka (pouze na "Shadows in the deep" tato "tradice" byla porušena). Sedmá "Forever Goodbye (2045)" mi velmi
blízce p ři pomínala geniální opus "Never ending hale" a death metalový "ploužák" můžeme zaregistrovat v podobě kusu "Captureď, kde Johny
zpívá, jak mu zobák narostl, i když možná kdo ví jak mu narostl a hlavn í úlohou této skladby byla předzvěst cover verze "Breaking the law" od
Judas Priest - tedy power metal v podán í deathových netvorů ze Švédska. Album důstojně uzavírá těžkotonážn í song "The General" a mě
nezbývá než opět stisknout vší silou Play. Tímto albem Unleashed snadno přejdo u přes rozbouřené moře a určitě neskončí v temných hlubinách
oceánů . Závěrem bych chtěl všechny pozdravit originálním Unleashedovským pozdravem: "Hail to all unleashed deathbangers" a doufejme. že tuto
výbornou part ičk u uvidíme i u nás na jejich tře tím světovém turné. -Barry•••••*
6
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UNLEASHED "Llve ln Vlenna" (Century Medla Racords) 1994
Recenzovat živák je jako recenzovat znova některou desku kapely, proto jen ve zkratce. Písní je zde dvanáct a jsou zde zastoupeny v poměru :
první album - 4, druhé - 6 a třet í - 2. Dalo by se celé dílko nazvat jako klasický pr ůř ez tvorbou Unleashed . Zvukově je živák až p ře hnan ě kvalitní,
což v žádném př ípadě není na škodu. Jde totiž o to, že byste chvílemi byli hodně na vážkách poznat , zda je opravdu nahrávka live nebo studiová.
Dále musím pochválit zpěváka Johnyho, který zbytečně mezi skladbama nekecá. Nakonec si neodpustím poznámku na adresu právě
zpěváka Johnyho. P ředpokládal jsem s jistými hlasovými potížemi při cover verzi "Breaking the law", které se samozřejmě splnily„. -Beery****** 1/2
6,5
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Hodnocení dam provádíme podle stupnice Oaž 5.
ACETON "Nezmyselný svet" (zkušebna, Poprad) 1994
Kontakt: Radomír Madzin, Partyzánská 697/65, Poprad, 058 01, SR.
Druhý demosnímek bývá v historii kapely tím n ejd ůl eži tějš ím článkem a povětšinou se po něm i rozhodně , co se skupinou bude nadále. I přes svůj
graficky nádhe rně ztvárněný obal demokazety se skrývá pod slupkou velmi podpr ům ěrný thrash postavený na velmi jednoduchých rifech a
několika základních akordech bez výrazného vybočení z kolejí. Nem luv ě o zvukové nahrávce. která není zrovna z těch nejlepš ích. S kvalitními a
levnými studii se v poslední době roztrhl pytel a je dost nepochopitelný fakt, že nahrávka demáče vznikla p římo ve zkušebně. Pokud se
máme zastavit u instrumentálních výkonů , pak ty nejsou nijak oslnivé. Jedinou světlou vyjímkou je bicmen J.Slavkovský. Stejně tak to
vypadá i s kreativitou souboru na šesti skladbách, které zde najdeme. Sorry, ale s takovým materiálem díru do světa moc neudělátel Nechme se
však překvapit. -las- .
1

ARAGHOR "Mass Obliteration" (Studio Noční Jízda, česká Lípa) 1993
Kontakt: Araghor, P.0.Box 36, Kamenice u Zákup, 471 23.
Peníze nejsou a byť je tenhle demáč nahráván naživo ve studiu, nepostrádá atmosféru valivého klasického death metalu s velmi dobrým
instrumentálním výkonem ať už je to rytmika či to ostatn í, co k tomu patří. Na druhé straně "Mass Obliteration" postrádá potřebnou originalitu,
která v současnosti v tomto stylu je přímo nezbytná. Jako zbytečné a luxus se jeví i fakt, že Araghor nahrál 12 věcí (!), když zcela stači l o nahrát
věci tři ve vynikající kva l itě v dobrém studiu l Výsledek by byl zřejmě daleko zdaři l ejš í. Těch 12 fláků se totiž staví do pozice jediného celku, ze
kterého n evybočuje nic výraznějš ího . -las-.
***
3

BATIALION (USA) "Excessive Force" (Studio Al's Audio Diner, Michigan, USA) 1994
Kontakt: Battalion, 6700 Lingane, Chalsea, Ml 48118, USA.
Téměř po pěti letech vycházení Metal Breath došel do naší redakce taky nějaký ten demo snímek ze zámoří . A jaký ! Demáč "Excessive Farce"
nabízí celkem 8 progresivn ích skladeb, které jsou jakousi směsicí techno thrashe , speedu a melodického vokálu . P roč progresivní? Protože
skýtají v sobě těžkou dávku originality v podobě sekaných kytar, vynikající někdy i obrácené rytmiky a hlavně zvláštního vokálu Lee Davise,
který je v jistých partech průzračně melodický, dosahující vrcholných výšek, svou barvou připom íná jistého Roba Halforda (ex-Judas Priest, Fight)
a někdy je značně panterovsky nasekaný. Nejs ug estiv n ějš ími skladbami jsou "Tribe of the razor", skvělá - téměř instrumentální "Orchestred by
fear" či zemitá "Devastation trail". Resumé? Mohu povzdychnout, protože ten propastný rozd íl mezi domácí a americkou scénou je tak velký , že se
mi chce až breče t. Jestliže Battalion je zatím pouze de máčovou kapelou , potom by u nás vyšlo tak nanejvýš 10 metalových desek. -las****
4
BLACK HEAVEN "Heaven in black" (ASG studio, Uherský Brod) 1993

Kontakt: Tommy Rakvica, Větrná 4607, Zlín, 760 05.
Bývalá zl ínská kapela Damator se přejmenovala na Black Heaven, změni l a styl a udělala dobře. Pě tiskladbový materiál "Heaven in black" dává
najevo skvělé kvality kapely. Perfektní doom metal bez ženských vokálů a různých efektů - to je sound tohoto demáče , který však výrazně
připom ín á jejich známějš í stylové kolegy - Paradise Lost. Dokonce bych si neodpustil přirovnán í "skvělí češt í Paradise Losi''. Postupy, rify , arar:iže·
jsou prakticky stejné jako u P.L„ ovšem jistá dávka originality se zde najde. H l avně oceňuji skvělý zvuk a vynikající instrumentální dovednost.
"Heaven in black" se dá prakticky beze zbytku použít na nějaký ten pevnějš í nosič. ovšem pozor na kopíračky, o kterých jsem se již zm ínil„. -las-.
*** *
4
CRACK "Wild Nlght" (Gapa muslc studio, české Budějovice) 1993

Kontakt: Vladislav Maršálek, Lidická 190, české Budějovice, 370 07.
Jistá droga se přezdívá názvem crack. Takovým jménem se pokřti l a i skoro nová českobudějovická kapela - tedy Crack. Ovšem Crack neí
sestaven z mladých nezkušených hudebn í ků . Ba právě naopak. Crack vznikl na troskách rozpadnuvších se několika českobudějovických kapel.
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a tak i když je 'Wild Nighť debutovým demem, je na první poslech znát, že se nejedná o začátečníky. To, co předvádí Crack na svém šesti
písňovém demáči by se asi dalo shrnout takto: silně thrash metalové klišé s poměrně nevýrazným zpěvem avšak na stranu druhou s velmi
dobrým instrumentálním výkonem. Neškodily by různé experimenty s aranžemi a zpěvem. Prvních pět rychlých skladeb totiž neskýtá možnost
nějakou vyzdvihnout, protože se jedná o monotématickou záležitost kytarových a rytmických rifů. Poslední věcí na demu je "Caroline", která
je jistým pokusem o thrashový oplodňovák, který ovšem vyzní trochu násilně. Nevím. Zřejmě velký úspěch u gramofirem tento demáč 'Wild Nighť
jistě mít nebude, ale byť jako první vlaštovka není ještě nic ztraceno„ . -las••
2

DISSONANCE "Promo tape 93" (Slovenský rozhlas, Bratislava) 1993
Kontakt: Pavol Jambor, Skalná 21, Piešťany, 921 01, SR.
Slovenská death metalová formace Dissonance u nás není příliš známá. Je známá spíše pod svým starším názvem Notorica. Tento promo tape
není klasickým demáčem , ale advance tape na jejich nadcházející debut pro firmu Metal Age Productions. Od prvních tónů "Right to submiť je
jasné, že to s tím slovenským metalem není tak špatné, jak se tvrdí. Tohle je totiž zřejmě nejlepší technicky zvukově vynikající death metal, který
kdy vznikl na Slovensku, se spostou nových grilů a aranží, ale hlavně experimentů - třeba ve skladbě "lnvisible" použité housle. Sekané kytary
a našlapaný sound , které jsou ve skladbách "Menkinď, instrumentálka "Feelingless" či "Possessed by desire" bych technicky přirovnal bez
nejmenších výčitek k albu "Human" od Death, skromě řeknu , že i lepší. To je prostě technicky a nápadově tak silné, perfektní drive a feeling ,
že této kapele prorokuji, doufejme, rychlý vzestup a uznán í. Právem ji tedy přisuzuji čest demo měsíce! -las-.
•••••
5

GRAN MA MONKEY (Itálie) "Gran ma monkey" 1994
Kontakt: Gran ma monkey, CIO Kelly Gray, Russomanno, Vla Amedeo 10, Soverato Sup. 88060, Italy
Na festivalu Dynamo Open Air v holadském Eindhovenu jsem dostal od jisté půvabné slečny, jakožto promotérky italské firmy Genius Production.
taktéž italské kapely s velice zajímavým názvem Gran ma Monkey. Itálie je pro mne dosti velkou neznámou v oblasti tvrdé muziky a jsem
rád, že se tato bariéra pomaličku hroutí. Ale zpět k věci. Gran ma monkey předvádějí velmi slušnou směsku amerického moderního hard rocku
a street rocku , že byste jen těžko rozeznali zda pochází z Mekky tvrdého rocku - z Kalifornie a ne z Itálie. Na demu najdeme 5 velmi kvalitn ích
songů, jež mohou dle mého názoru směle svým americkým kolegům tohoto žánru konkurovat. Z těchto věcí jsou zřejmě nejkvalitnější kusy
jako "Lossers Paradise" a "The Monkey". Loučím se s pozdravem "Long life gram ma monkey". -las• * • 1/2
3,5
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HERMAPHRODIT "Fekal Party" ("Z", Praha) 1994
Kontakt: Michal Chalupa, Kubelíkova 60, Praha 3, 130 00.
Na jiném m ístě tohoto čísla se o skupině Hermaphrodit můžete dovědět více, ale zde se budeme věnovat recenzi na jejich v pořadí čtvrtý
"Fekal Party". Hermaphrodit je v podstatě kříženec muže a ženy a ne jinak to není i v hudbě tohoto velmi zajímavého seskupení. Pestrý
nápaditý death metal se zde snoub í s grind carem, aby to celé završily textová témata o všemožném svinstvu. Už názvy skladeb jako
"Masokombinát porodního průmyslu" , "Zvrácení ovocného jogurtu" či "Vrozené vykloubení kyčelní" a to nejsou zdaleka ty nejnápaditějí názvy
skladeb hovoří za vše, aniž byste texty museli číst. "Fekal Party" obsahuje 13 věcí, které si Hermaphrodit natáčel ve studiu á la zkušebna , ovšem
zvukově se jim demáč podařil daleko lépe, než některá demáčová studia ! Vraťme se však k hudbě samotné. Sic se v poslední době v death
metalu téměř nic nového neděje , sound Hermaphrodit je okořeněn prvky hard rocku, ale i jiných stylů, a tak se samotný demáč stává
demáč

stravitelným od

začátku

do konce, v

některých

místech se i zasmějete , což v tomto žánru je jaksi

něco vyjímečného.

-las- .

****

4

HOMICIDE (Itálie) "Retaliation Fall" (H.M.Vigerano Studio) 1993
Kontakt: Allegrettl Massy, V.Le Matteottl 340, 20099 Sesto S.Giovanni, Mllano, ttaly
Je skvělý, jak funguje světový metalový underground, protože o téhle kapele se snad psalo už ve 40 zemích světa, pouze u nás je to poprvé.
Homicide pocházejí z Itálie, pro nás zcela metalové země neznámá. Schválně, zkuste přijít na nějakou italskou metalovou kapelu! Ale vraťme se k
tomu podstatnému a to k recenzi na v pořadí třetí demo těchto milánčanů. Jsem rád , že mi konečně přišla kazeta, které nevévodí death metal, ale
jistý odnož thrashe. Proč jistý odnož thrashe? V soundu thrashe se totiž objevují zpestřující prvky funky rytmů , vážné muziky, v některých místech i
doomu či speedu. Dalo by se říci, že je to jakási směsice všemožných stylů. Slátanina to ovšem rozhodně není, protože vkusnost spojení
těchto stylů je více než vynikající. A to vše s tak vyspělou instrumentální vyzrálostí, která je cítit na každém místě tohoto 5-ti skladbového
demáče (29 minut). V případě "Retaliation Fall" se prakticky nedá vybrat nějaký výraznější opus, protože každý je svým způsobem něčím zajímavý .
Neopomenu se zm ínit o skvělém téměř profesionálně provedeném obalu kazety, který se dá prakticky okamžitě použ ít na debutl -las- .
****
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HYPNOTIC SCENERY "Detur" (Studio Fors, český Těšín) 1993
Kontakt: Dalibor Revenda,

P.Bezruče

8,

Havířov-Podlesí,

736 01.

Tak to je bomba. Na obalu je na fotce 6 lidí a to dává tušit něčemu neobvyklému. Zvláště , když jeden člen kapely je něžnějš í ho pohlaví. Nechci tomu
ale tahle partička vznikla v květnu 1993 a po 5-ti měs íčn í m působení má kapela nejen debutové demo. ale ihned i smlouvu na debut album
u karvinské firmy M.A.Bona. A čím je tak tahle skupina tak zvláštn í? Hned po prvním pohledu na demo vás zarazí věc , kterou jsem dlouho
nemohl vydejchat. Jazyk, kterým Hypnotic Scenery používají není ta naše krásná čeština , ani angličtina, ale světe div se - latina. Úvodní věc
"Detur" ("Stalo se") je skvělá instrumentálka a hned s perfektními klávesami. které obstarává jistá Jolana. Věc nazývající se "Vita do et sumere" vás
nenechá na pochybách , že se jedná o zatím nejlepší doom metal, který vznikl v našich zeměpisných š ířkách . Pomalé rytmy s brutáln ím zpěvem.

věřit ,
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do toho nádherná melodie kláves + d ívčí odříkávání . To však není vše, v této jmenované skladbě, ale i v následující dvou věcech jsou patrné i
prvky death metalu. Zkrátka nápady jako hrom a opravdu mne nic tak dlouho neuvedlo v rozpaky. Zapamutejte si - Hypnotic Scenery l Tahle
banda nám ještě všechno svý neřekla. -las- .
• • • • 1/2 4,5

LOVE HISTORY "The astral silence blooming virgin btauty" (Studio Fors, český Těšín) 1993
Kontakt: Robert Pešát, Bajgarova 540, Ostrava - Kr.Pole, 725 26.
Krásný barevný obal a klasicky nemetalový název pod sebou skrývá další ostravský doom metalový objev Love History. Takže vše je
prozrazeno. Demáč začíná intrem "lntro - Moonshine". Když si odmyslím, že je to část ukolébavky od Beethovena a že přesně to samé intro
se objevilo na třetí desce Root, je to celkem v pohodě . Ovšem další tři skladby si na vás připrav í překvapen í většinou pomalých doom
metalových skladeb a krom toho brutálního zpěvu je sound obohacen jak jinak než klávesami , fl étnou a uhlazenějším zpěvem jisté Evy
Hurníkové (n ěkdy spíše recitací), která obstarává všechny tyto tři "nástroje". Opomeneme-li trochu méně kvalitní zvuk, jsou zde opět cítit silné
melodické linie zkloubené inteligentně dohromady s tvrdšími části písní. Spol ečně s Hypnotic Scenery, R.E.T. jsou Love History skvělým
objevem a zřejmě nebude dlouho trvat, kdy se dočkáme nějakého kvalitnějšího nos iče . -las-.
• • **
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MEDITERRANEAN "Promo tape" (Studio Shaark, Kyjov) 1994
Kontakt: Whiplash Agency,

Uhřičice

59, Kojetín, 752 01.

Kdysi se v Metal Breath objevila velmi pozitivní recenze na demo debut "Detonation of the inside" kapely s těž ko vyslovitelným názvem
Mediterranean. Od té doby kapela vydala další dvě dema, ovšem to druhé "Spiderwork of the past" se nám jaksi vyhnulo. Promo tape 1994 skýtá
4 velmi kvalitní fláky v našlapaném ovšem tak trochu klišovitém death metalu kde instrumentální vydatnost Mediterranean silně p řevyšuje
originalitu. Všechno je totiž "kdyby". Kdyby tenhle materiál spatřil světlo světa ještě před dvěma lety, jis t ě by se našla nějaká naše firma,
která by to vydala , ovšem v současné době , kdy u nás, ale vlastně i ve světě existují stovky srovnatelných kapel, se demo tak trochu míjí
účinke m. Avšak jak už jsem se zmínil , jedná se o velice zdařilý materiál a pokud Mediterranean neusne na vařínech, př íští demáč či nějaké
připravované nahrávky na CD mohou skupinu posunout opě t o krok vpřed. Zřejmě nejzdařilejší kusy tohoto dema je instrumentálka
"R.l. P.-8.V." a závěrečná "Destiny Rides Again". -las* • * 1/2
3,5

MENHIR "Padlí

andělé"

(Pavel

"Kuře" Hejč ,

Praha) 1993

Kontakt: Menhir, Na nivách 22, Praha 4 - Michle, 141 00.
V dávnověku lidi stav ě li vesměs pro nás neznámé účely kameny, které dnes nazýváme menhiry. Nám je ovšem starý kámen Menhir pomerne
známý z dob nedávných, kdy kapela produkovala silně thrashový sound. Píše se jiný rok a Menhir změnil od základu svůj styl. Od thrashe přeš l i
chlapci k vynikajícímu hard rocku či spíše ke street rocku. Demo "Padlí andě l é " obsahuje 10 (I) silných skladeb v tomto duchu, ovšem některé z nich
jsou okoře něn é skvělým nápadem v podobě dechových nástrojů - trubka, saxofony. Ve skladbě "Mrtví koně" se hudba tak změní. že byste řekli. že
posloucháte nejnovější album Hudby Praha. Na rozdíl od tuctů zábavových či hardrockových skupin je Menhir v současnosti velice originální a
progresivní. Teď si neodpustím jednu poznámku na adresu našich gram ofirem. Kam dáváte oči , že vydáváte v tomto stylu takové sračky!
Doufejme, že Menhir nepotká taková smůla, která už postihla spousty vynikajících kapel . -las-.
****
4

MORBID "ln doom" (?,?, produced by CATCH) 1993
Kontakt : FC Morbld, Kozlany 125, Bohdalice, 683 41.
I když jde už o druhé demo Morbidu (autor bohužel první nezaregistroval) jde v tomto p řípadě o jakýsi pokus o doom metal, který však
ztroskotává na základech jak zpěv u, tak i na instrumentální vyhranosti jednotlivých interpretrů. Nesourodost hudby a zpěvu je tím
n ejvý razn ěj š í m prvkem. Na první poslech se totiž zdá, že zpěvová kulisa je jaksi mimo děn í„. Pokud jde o lepší stránku věci, k momentálnímu
výkonu je zřejmě demo př ím o úměrné k odpovídající situaci kapely. Výraznější formou tom u p řis pě l každopádně i producent a "dohlížitel"
tohoto výtvoru člen známější formace DARK„ . -las-.
• 112 1,5

R.E.T. (REACTION ECSTASY TRANCE) "Depression" (Studio Barbarela, Ostrava) 1993
Kontakt: Karel Šustík, čapkova 4, český Těšín , 737 01 .

Čím to asi je, že Ostravsko se v posledním roce stává jakousi Mekkou a l íhništěm mladých nadějných spolků a vlastně i stylů. Proč? Pokud
vím, demáč "Depression" je debutem kapely, která si dala do názvu velice zajímavé jméno Reaction Ecstasy Trance , což si každý umí p ře l oži t
snad sám. Řekli byste, zase nějaká prudičská kapela, která si opět dává do vínku metalová kapela. Jenže! Ono to tak není. Po prvních taktech
otvíráku ' Honnor to hippies" každý pochopí, že se jedná o doom metal , ovšem pak pochopí i to , že to je zř ej mě nejlepší materiál , který v našich
z eměpis ných šířkách vznikl. Nejenže má tenhle demáč vynikající zvuk. ale i sound je n epoměrně ve srovnání s ostatním doom metalem
špičkový a hlavn ě originální! Valivý pomalý sound hutných kytar je doprovázen brutálním zpěvem Jaroslava Sliže a křehkým vokálem d ívči ny
jménem Táňa Chadziantonidis a v doom metalu t éměř n echyb ěj ícími keyboardy. nejen, že zde najdeme vynikající tvrdou muziku, ale hlavní doménou
tohoto demáče je melodie, která je velmi líbivá a ne náhodou chytlavá. Narazím e i zde na jev, který je vyjímečný. Zpěvák nejenže zpívá bru táln ě.
on totiž se um í do toho opř ít i "klasickým" zpěvem. Ve třetí skladbě "Devastation' se totiž jeho výraz silně podobá zpěvu Dava Mustaina z
Megadethl Posledním šokem dema je použití houslí ve dvou skladbách, takže nechám to na vás, co vy na to? -las• • • • 1/2
4,5
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SCABBARD "Nonsense War" (Studio Shaark, Kyjov) 1993
Kontakt: Jiří Soukup, Kálavlce 492, Spytihněv, 763 64.
Je neuvěřitelné , jak se v posledn í době tahle jihomoravská kapela činí. Ani jsme se nestačili vzpamatovat z dema "Soudnej den", když se na mém
redakčním stole objevilo v pořad í druhé demo "Nonsense War" - "Nesmyslná válka". Abych se přiznal , lepší obal jsem ještě u demáče neviděl, ale
ani nejlepší obal není všechno! Skvěl ej začátek "lntro" mne dost nažhavilo v podobě vážné muziky a chrámového zpěvu , ale jaké bylo mé
zklamání v podobě několika dalších skladeb. Klasické omleté thrashové klišé, které se v místech ("Killer") nese až v dost nudném utahaném
rytmu v ne zrovna moc nápaditých skladbách. Naproti tomu pak je nutno dodat, že instrumentální výkony všech členů jsou na velice dobré úrovni.
Demo "Nonsense War" není ale, to podtrhuji, žádná sračka, která by charakterizovala začínající kapelu. Jediná chyba tohoto dema nápaditost a
dost možná i aranže . Ale to už je polemika. Možná je mojí chybou , že jsem neměl možnost vidět kapelu na listopadovém turné společně s
Krabathorem živě . Rozhodně však nejlepšími skladbami jsou "Holy Demagogy" a závěrečná "Wasteful fate", ostatní věci by potřeboval y daleko
více propilovat. Takže doufám, že se objeví třetí demo „ . -las•• 2
SKYLLA "Never Say No!" (Studio Stanislav Choutky, Týnec nad Labem) 1993
Kontakt: Petr Priessnitz, B.

Němcové

244, Týnec nad Labem, 281 01.

Poměrně nápaditý thrash se snoubí s velmi dobrými instrumentálními výkony , ze kterých vystupují zdaři l é rytmické grily. "Never Say No!"
potvrzuje nastupující p ř eva hu anglicky zpívaných demáč ů nad česky zpívanými, což je v tomto případě jen ku prospěchu věci . Autor této recenze
se však nemůže zbavi t dojmu jistého thrashového klišé. Vyznavačů tohoto stylu je ve světě příliš, a proto je zřejmé jít trochu jinou cestou . Pokud
by se Skylla snažila s tímto materiálem prot l ači t na desku, celkový efekt by určitě neměl valného významu . V tomto př ípadě by mě l a
skupina přinejmenš ím počka t na další demáč„. -las-.
• • • 1/2 3,5

TERMINATOR "Promo demo 93" (Studio Shaark, Kyjov) 1993
Kontakt: Petr a Míra Lagovi, Bzenec 761, 696 81.
Dva roky ticho po pěši n ě a leckdo by na tuhle pro mne stále jednu znej domácích kapel úplně zapomě l. Jedna z nejúspěšněji prodávaných
desek na našem trhu "Probability of doom" jasně dala najevo, že terminátorovský sound se bude ubírat cestou technomelodického thrashe.
A taky že jo. Za posledn í dva roky totiž podle mne Termoši nalezli svůj vlastní ksicht, k čemuž rozhodně prospěl před l ouhý výběr zpěváků, ze
kterého jasně na povrch vyšel vynikající vokál Roberta Mráky. To však není jediná personální změna. Uvo ln ěné místo kytaristy usadil René
"Hire" Híl ek (ex-Krabathor). Ale nyní již k demu. Daleko dravějš í, uvolněnějš í a progresivní techno thrash strhne člověka na kolena svojí
duchapř ítomnou melodií a často u nás zcela netradičn ími nejen kytarovými ale i rytmickými grily. Tenhle materiál je prakticky zralý beze změ n k
použití na nové album. Šest věcí, které toto demo obsahuje, postrádá jakoukoli chybičku a okamži tě mne přesvědčil o kvalitách Termošů . Takové
fláky jako "ln the state ... ", "The Game", "Savage" či pomalejš í "Distance" mají u nás jistě své místo a doufám. že se dočkám nového CD v co
nejkratší době „. -las- .
* *** *
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ASMODEUS, LORD, SUGGESTOR, SAXANA Klatovy, RC Villa 20.11.1993
Ihned, jak jsem spatřil plakáty, bylo všechno jasný, protože si myslím, že tahle akce, tedy páté výročí kapely Asmodeus, bylo pro
každého thrashera, deathera ba i grindera povinností, zvláště v kraji, kde je koncertů jako šafránu. Avšak všichni nemyslí jako já a
to je právě kámen úrazu všech současných akcí. No i tak se v rokáči ve Ville sešlo skoro 250 platících, takže to nebylo zase tak
strašný. Koncert rozjela kapela z Domažlic Suggestor, kteří zahráli celkem slušný thrash death a uvedli pár maniaků k běsnění. Na
konci celkem potěšila cover verze od Smetany. Po nich nastoupila Saxana, kapela bývalého člena Asmodeus Oty Husáka (též
ex-Fera!). Musím uznat, že na svý nástroje umí dobře, ale jejich styl mě donutil se dál kapelou nezabývat. Zvláště pak ještě
trapný projev Oty. Následoval Lord, což je kapela na zábavu, ale byli tady hlavně kvůli Asmodeu, s nímž jsou spřátelená banda.
Všechny tři kapely popřáli Asmáči a následovala tombola. Pak už se každý těšil na zlatý hřeb večera. Asmodeus vystoupil v
nejnovější sestavě, ale během koncertu se vystřídali téměř všichni, kdo kdy v kapele hrál či zpíval. A tady bych chtěl pochválit zpěv
Petra Korála. Kapela jako vždy podala perfektní výkon při velmi slušném zvuku. A co že Asmodeus zahráli? Průřez debutním
pri<nem blíže neurčeného názvu, dále starší nezveřejněné vypalovačky a nejnovější věci, který vyšli na CD-EP "Den zúčtování".
Jinak dav nejvíc rozpumpovaly cover verze "Vánoce", "Stalinovy děti" (Sex Pistols), ale tancovalo se na všechno. Ještě bych dodal,
že zde došlo ke křtu již zmiňovaného prkna. Akce se nadmíru vydařila a nechápu ty, co ten večer seděli doma u televize nebo
kazeťáku. Lidi, co se vám vlastně líbí? -beery-.
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CARCASS, DARK SIDE, M.A.C. OF MAQ Praha, Pyramida, 6.2.1994
Jakmile začali probleskovat zprávy o tom, že do naší, stále se zmenšující vlasti, zavítá britská formace Carcass, nebylo u mě o
shlédnutí tohoto jedinečného koncertu pochyb. Sehnal jsem si lístek v předprodeji, protože nejsem z těch, co jsou schopni
vyrazit naslepo a den s velkým N nastal, protože byla neděle. Do Prahy jsme dorazili okolo druhé a již ted' několik maniaků čekalo
před pyramidou, kde se má koncert konat. Tak dlouhý čekání pro naší výpravu nebylo, a tak jsme se šli flákat po Praze. V pět jsme
byli opět na místě a prostranství okolo pyramidy se začalo plnit. Chvíli před devatenáctou hodinou pořadatelé začali pouštět (ó jak
brzy), a tak sem se po chvíli pomocí tlakové vlny dostal dovnitř. Ještě všichni nebyli uvnitř a akce už začala . Ti venku mohou
poděkovat pořadatelům, co každýho šacovali, jestli u sebe nemá granát nebo samopal. Ostatně o nic nepřišli. První kapela podle
lístku by to měla být M.A.C. of Mad - příliš nenadchla, což není jen můj názor. Hlavně zpěvák nepřesvědčil a kapela celkově nestoj' za
zmínku. Zato Darkside, kteří nastoupili jako druzí, byli nejen mnou pozorováni s otevřenou hubou... Proti tomu, jak hráli v Plzni
při šňůře s death bohama Krabathor, to bylo jako nebe a peklo. Samozřejmě tady to byla ta krásnější stránka, tedy peklo. Pochvala
zde patří zvukařovi, protože byli krásně čitelný všechny nástroje, tedy i klávesy. Bomba. Následuje konečně Carcass, kapela kvůli
níž se sešla většina lidí. Bouřlivý pískot a řev a Carcass, aniž by se člověk nadál, rozjel svou show. Zazněli věci z Necroticismu,
dále z mini LP "Tools of the trade" a samozřejmě z nový krávy "Heartwork". Nejvíc mne nadchla "Pedigree Butchery", protože
je to moje nejooblíbenější píseň z devadesát jedničky. Myslím si, že nikdo nemohl odejít zklamán. Na starý kusy Carcass jaksi
zanevřeli a jen doufám, že v budoucnu na ně nezanevřou úplně . Carcass proháněli svý deky (to vyjma bicáka) a nástroje do
deseti hodin a bez přídavku se rozloučili. Myslím, že to, co zahráli stačilo a přesvědčilo. Díky, hráli jste pěkně. Nakonec bych chtěl
ještě poděkovat agentuře S.R.A., která celou akci připravila na špičkové úrovni a přeji jí hodně úspěchů při výběru dalších kapel.
-beery-.
GODSPEED I CATHEDRAL I BLACK SABBATH 16.5.1994 Praha Sportovní hala

Výstaviště

Když jsem byl na vojně, na žádný koncert jsem se nedostal a tak jsem se na tenhle moc těšil. V pondělní slunečné odpoledne
bylo před halou opravdu hodně lidí, ale uvnitř to tak nevypadalo. Z beden se linuly písně z alba "Vulgar Display of Power" od
Pantery a my čekali na začátek. A je to tu. Tma, náběh členů GODSPEED na své posty a jedem. Jejich vystoupení bylo pro
mne velkým překvapením . To co předváděli byl velmi sugestivní thrash s velmi osobitým projevem zpěváka. Asi nejlepší věcí byla ta
poslední. kde si zazpíval basák a zpěvák vypomohl na bicí. "Dost dobrý!" A je tu první pauza. Přestavba bicích a z beden opět
Pantera. Ale proč zase od začátku. No nic. Necelá čtvrt hodina je pryč a jsou tu CATHEDRAL. Tato anglická doom metalová
kapela mi zrovna vůbec nesedla. Brutální "saund" a zpěv Lee Doriana (kdysi Napalm Oeath), to jsou Cathedral. Lee byl oblečen
jako "děti květin" (styl 60-tých let - pozn. autora) si občas při zpěvu i "zamečel". Osobně mne zaujala asi jediná věc - "Midnight
Mountain" z alba "The Ethereal Mirror". Díky. Je tu další a poslední pauza, ale zároveň ta nejdelší. Z beden se pro změnu linou
tóny Led Zeppelin a na pódiu se přestavuje. Konečně se objevuje celý motiv alba "Cross Purposes" za dosud skrytými bicími.
Upravují se reflektory a světla pro počítačovou šou. Když je všechno hotovo, začínají fanoušci netrpělivě pískat. Asi v půl desáté
se úplně zhaslo. Všichni napjatě čekají. Z beden zaznívá varhanní intro, záblesk světel a jsou tady!! "I Witness" na úvod a již u nás
vítáme Black Sabbath. Je dobře, že se opět vrátil Tony Martin, v jehož podání i staré hity "sabatů" z časů R. J. Dia nebo Ozzyho,
jako třeba "Children Of The Sea", "lnto The Void" apod. dostaly tu správnou šťávu. V "The Wizard" si zahrál i na harmoniku. Písně
"Children Of The Grave", "Symptom Of The Universe", "Mob Rules", "Neon Light", "Paranoid" a "Heaven And Hell" se postaraly o
dokonalý průřez tvorbou B.S. Z alba "Cross Purposes" zahráli pouze "úvodní" "I Witness" a baladu "Cross Of Thorns". A hudebníci?
O Tonym Martinovi jsme si řekli. Mistrovské zvládání svého přístroje nám předvedl Terry Butler (basa), který společně s
bubeníkem Bobbym Rondinellim utvářeli perfektní pozadí pro kytarového mága Tonyho lommiho. Jediný, kdo nebyl celý koncert
vidět, byl klávesista Geoff Nicholls. Jak jinak, pořádný koncert se neobejde bez přídavků. Nechaly sice na sebe déle čekat, ale "Iron
Man" a hymna "Sabbath Bloody Sabbath" stály zato a staly se tak důstojným ukončením tohoto fantastického vystoupení. Mé největší
zážitky z koncertu? Asi "When Death Cali" z "Headless Cross" a Rondinelliho "trojité" sólo. Co k tomu říci. Super, SUper, SUPer,
SUPEr a nic než SUPER !!!!!! -vš-

KRABATHOR I ENTOMBED I NAPALM DEATH 23.6.1994 Praha, Pyramida
Protože se ve všech fanzinech, časopisech a plátcích (kromě Popcornu) psalo o koncertu Entombed, Napalm Death,
Krabathor, dočtete se o něm i v MB, který jde s dobou (ne však s trendem) . Na tento kocert se těšilo zřejmě hodně lidí a dočkali se (I
am too). Koncert pořádala agentura 1O:15 Promotion a je vidno, že už mají zkušenosti . Příkladem toho bylo vpouštění netvorů do
Pyramidy. Ocenil jsem totiž předlouhou frontu před vchodem, raději si v pohodě vystát frontu, než se rvát dovnitř jako "hovado".
Tímto tahem začal koncert téměř přesně - v 19:15 (ne v 10:15) a já jsem se ponořil do hlubin hudby špičkových těles této planety.
Show rozjel porávu Krabathor a to hned písní "Pacifistic death" a začal perfektně rozpumpovávat osazenstvo. Dále zazněla , podle
mého názoru hitovka, "Faces Under The lce" a Krabathor předvedl mimo jiné i nové věci, které každopádně nepodlehly
nějakému trendu, ba naopak. Jinak notoricky známý fakt, že Krabáči jedou nyní ve třech s bicmenem Pegasom netřeba opakovat
(proto jej opakuji). Po přibližně čtvrthodině Krabathor, jako skromní, ale velcí předskokani odchází bez přídavku . Bruno
ještě rozhazuje letáky o pátečním fesťáku a padla. Zvukově vystoupení docela ušlo, až na nepříjemné vazbění v mezerách, který se
podepsalo hlavně na zvuku kytar ... Následuje krátká pauza, během níž si Shane Embury (kdo to asi je?) natáčí český fans do
anglický kamery. Nenechte se však zmást, na řadě jsou Entombed, na které jsem se zřejmě těšil nejvíce. Ještě než guyové ze
Švédska začali ničit moje ušní bubínky - je bylo možno spatřit na pódiu a nemohli skrýt radost z českého publika. Proč taky? Tím,
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čím začali

Entombed svou show mne strhli do šílenství · I am Jesus Christ! Do you not, you dead znělo krátké intro nejhitovější,
nejgeniálnější prostě nejlepší skladby Out of hand. Zvuk parádní, muzika ještě lepší. Ústřední náplní koncertu bylo poslední album
W.B. (taky, které jiné že?), které bylo občas proloženo předchozími věcmi , které zněli stejně dobře . Zpěvák LG.Petrov mi občas
připomněl Phila Anselma ani nevím proč . Konec vystoupení. Díky pořadatelům za delší přestávku na osvěžení · zlatý pražský vzduch.
Díky tomu, že jsem v době koncertu ještě neměl naposlouchán nejnovější opus Napalm Death "Fear, Emptiness, Despair",
bude mít jisté problémy s psaním recenze na jejich vystoupení. Show rozjelo intro a následovala sada nových věcí. Aby se mi z
koncertu slyšené a neznámé skladby zalíbili , to už musí být sakra dobrý zvuk. A byl. Chválil-li jsem Entombed, pak musím Napalm
Death bl ahořečit. Okamžitě totiž bylo vidět, kdo je dál a kdo je profesionálnější kapela. Napalm Death krásně kombinovali starší
věci s novými za což děkuji jménem všech, co ještě "Fear„ ." neslyšeli. Napalm Death hráli jasně nejdéle a i když se nakonec
loučili , tak si fanoušci př ímo vyřvali brutálně několik přídavků . Barney zařval Nazi Punks · fanoušci odpovídají Fuck off. A
následuje stejnojmenný song. Na koncertu dále zazněla industriální skladba "Contemptuous" a úplnou tečkou byla "Siege of
power". Shrnutí? Bomba. Napalm Death byli prostě úžasní. Barneyho "tiky" s hlavou napovídali, jak se maximálně vžil do zpěvu
a odvedl (stejně jako celá kapela) 100% výkon. Bylo jasné, že si fandové šetřili síly na Napalm Death, protože přehlídka skoků z
pódia (tzv. stage diving · pozn.red .) byla přímo fascinující. Stávalo se, že na pódiu bylo v daný okamžik více lidí než účinkujíc ích , ale
to patř í k věci . Napalm Death i samotný Barney Greenway se zachovali skvěle a "návštěvu" fans brali za běžnou věc, jak by to
mělo být asi všude. Bylo jasné i to, že Napalm Death svým fandům věří a nepřehán í to s ochrankou. Koncert skonči l krátce
před 23 hodinou. Co říci nakonec? Prostě 1000% love!
P.S. : Díky jedné nejmennované rodině za odvoz! -Beery·

INZERCE INZERCE INZERCE
Ceník inzerce v Metal Breath
Soukromá inzerce typu "Prodám, koupím, hledám" je zdarma. ·
Plošná inzerce· 1/1 strana (AS) · ČB • 2SO,· Kč
-1 /2 strany (A6) - CB - 1SO,- Kč
• 1/1 strana (AS) - ČB +červená barva - SOO,- Kč
- 1/2 strany (A6) - ČB +červená barva· 300,· Kč
Nejsme plátci DPH.
• Po úspěchu dema "Melancholy Pessimism" natočila kapela stejného jména · tedy MELANCHOL Y PESSIMISM první EP, které
lze získat na adrese: FC Melancholy Pessimism, David Ipser, Ohrazenická 162, Pardubice, 530 09 za 35,· Kč + poštovné.
•Koupím nahrávku Metallicy ze dne 24.5.1993 v Brně . Cenu respektuji. Adresa: M.Brzobohatý, Sadová 17, Adamov, 679
04. Tel.0506/951 700.
• Koupím starší nahrávky skupin: VITACIT ( Kř ížek, Doležal), Argema, Delto. Cena nerozhoduje! Adresa: Martin Roman,
Moyzesova 50, Pezinok, 902 01 , SR.
• Hallo Metal Fans! !! Máte zájem o pěkné trička , nášivky, stahováky, opasky, přívěsky, brašny, odlitky, plakáty, fanziny,
časopisy a další zboží, jakkoliv se vztahující k metalu a tvrdé muzice? Neuspokojuje vás nabídka vašeho nejbližšího shopu, nebo se
vám zdají vysoké tamějš í ceny? Neváhejte a napište nám ! Máme pro vás připravenou velice širokou nabídku ( např . trička
Cannibal Corpse, Napalm Death, Sadus, Grave, Death, Metallica, Pungent Stench a dalš0. Dále fanzin Attack of fire VII. 1993
(story a rozhovory DARK, ROOT, TERMINATOR, INSANIA, ASMODEUS, DENET aj.). Pokud by se snad stalo, že nebudeme mít
to, po čem vaše srdce touží, určitě vám to obstaráme. Obratle se s důvěrou na Whiplash agency, Uhřičice 59, Kojetín, 752 01 .
•Prodám CD : Mac Beth "Mac Beth" · 1001 Kč, dále koupím basovou kytaru do 1000,· Kč a basové kombo do 15001 Kč, dobrý stav,
vhodné pro začátečníky . Pavel Procházka, Národního odboje 3, Troubsko, 664 41.

Redakce : METAL BREATH Production, P.O.BOX S, Třemošná u Plzně , 33011 , Česká Republika (Czech Republic).
Šéfredaktor: Pavel "Embí" Maňas
Redaktoři: Míra Ptáček, Hanka Fialová, František "Beery" Březina , Vláda Šuma.
MIČ : 47 OS1 MK ČR: 6023 IČO 40S00888
Cena: Pro předplatitele 6,90 Kč + 3,- Kčs pošt. (cena u kamelotů a soukromých prodejců volná)
Cena tohoto dvojčísla je 13,80 Kč+ S,· Kč poštovné
Uzávěrka: 1.9.1994
Nevyžádané rukopisy, propagační materiály, dema, MC, CD, fota nevracíme.
Ke všem možným vztahům, které se vyskytují v této hudební branži, se naše redakce v rámci možností nevyjadřuje a
zastává k nim nezávislý postoj. Na prvním místě je přece hudba!
Logo METAL BREATH je ochranou registrovanou známkou a je chráněna Úřadem průmyslového vlastnictví Praha.
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M.A.Bona nabízí velký yýběr licenčních MC. Cena 140,- Kč + poštovné.
SEPUL TURA "CHAOS A.O."
SEPUL TURA "BENEA TH THE REMAINS"
SEPUL TURA "SCHIZOPHRENIA"
SEPUL TURA "MORBID VISION"
SEPUL TURA "ARISE"
ANA THEMA "SERENADES"
ANNIHILATOR "SET THE WORLD ON FIRE"
ANNIHILATOR "NEVER, NEVERLAND"
AT THE GATES "THE RED IN THE SKY„."
AUTOPSY "ACTS OF THE UNSPEAKABLE"
BENEDICTION "TRANSCEND THE RUBICON"
BOLT THROWER "THE IV CRUSADE"
BRUTALITY "SCREAMS OF ANGUISH"
CANNIBAL CORPSE ''TOMB OF MUTILATED"
CANNIBAL CORPSE "BUTCHERED AT BIRTH"
CANNIBAL CORPSE "EA TEN BACK TO LIFE"
BRUJERIA "MATANDO GUEROS"
DEA TH "HU MAN"
DEATH "INDIVIDUAL THOUGHT PATTERNS"
DEICIDE "DEICIDE"
DEICIDE "LEGION"
DEICIDE "AMON · FEASTING THE BEAST'
FLOTSAM AND JET SAM "QUA TRO"
FLOTSAM AND JETSAM "DOOMSDAY FOR„."
GOREFEST "FALSE"
THE GATHERING "MINDLOSS"
ENTOMBED 'WOLVERINE BLUES"
MARTY FRIEDMAN "SCENES"
MERCYFUL FATE "IN THE SHADOWS"
MORBID ANGEL "ABONINATIONS „."
MORGOTH "OD IUM"
NAPALM DEATH "DEATH BY MANIPULATION"
NAPALM DEATH "UTOPIA BANISHED"
OBITUARY "THE END COMPLETE"
OBITUARY "CAUSE OF DEATH"
PARADISE LOST "ICON"
PARADISE LOST "SHADES OF GOD"
PUNGENT STENCH "BEEN CAUTH BUTTERING„."
PUNGENT STENCH "DIRTY RHYMES AND „."
PESTILENCE "TESTIMONY OF THE ANCIENTS"
KING DIAMOND "FATAL PORTRAIT"
MALEVOLENT CREA TION "STILLBORN"
SINISTER "DIABOLICAL SUMMORING"
MY DI YNG BRIDE "AS THE FLOWERS WITHERS
MY DI YNG BRIDE "TURN LOOSE THE SWANS"
CACOPHONY "SPEED METAL„ ."
DEMIGOD "SLUMBER"
INVOCATOR 'WEAVE THE APOCAL YPSE"
VENOM "BLACK METAL"
VENOM 'WELCOME TO HELL"
POSSESSED "SEVEN CHURCH"
STEVE VAi "FLEX ABLE"
J.BECKER "PERPETUAL BURN"
PATHOLOGIST "PUTREFACTIVE„." · CENA 109 ,- Kč
TOTAL DEATH/DISFIGURED CORPSE "GRAINS OF „ ./FALL DOWN„." · CENA
MURRAIN "THE FAMINE"
CRIONIC "DIFFERENT"

109 ,- Kč

Kompletní katalog MC a CD vám zašleme za 3,- Kč známku.
M.A.B., P.O.BOX 9, Karviná - Darkov, 735 03, Tel.nax 06993/40822
METAL BREATH 24

NEW CD ASMODEUS OUT NOW!
Od S.dubna Je na trhu nový maxlslngl skupiny

ASMODEUS

Vyšlo na značce Metal Brealh Production
Tracks: "Den zúčtování", "Antagon1e·. "Čas uvadaJícího života", "Poula minulosti'', "J.Heydn:
Z menuetu O-moll, č.22, op. 9,

č.4"

Pokud máte zájem o maxlslngl ASMDDEUS "Dea zúčtování" , můžete sl o něj napsat na
dobírku

přímo

do redakce Metal Brealb Productlon, P.O.Box 5,
žádelte u svých
Cena 144,- Kč

prodejců

(včetně

Třemošná

gramodesek

poštovného)

u Plzně, 330 11 nebo

