
V?~en1 čtená~i,d~kuieme 
všem,ktefť nP.m nosleli pf~nf 
k v~noc~m e Novému roku.Mr 
V~m nřeieme toté~.Oznemu;eme 
V~mt~e nrevd~nodobn~ ii~ od 
11 c1s1a , ti od březne,bude 
n~š bu11etin v:vch~zet v roz
~"(fen~m vyd~n1 /zatím asi 8 
stran/, ev§ak dP.le se bude 
~ozšifovet e to doufeime z•
t1m za steinou cenu 2,-Kčs. 
Do nyn~iške n~m v tom br~ni 6. 1. 1991 
vys o k~ n~kledy ti s ku. P"(š i - r=;=;:;;:;=::=;==:==:::=::==::;:::::::;:======~ 
~~=t či:~~f!i:~š~y č~~i::~o~~= I METAL BREATH Kčs 2,- 1'91 l ~el všechna č1sla isou roze- --~--~~~~.:;...;;.,;;_.;;___::..:.,:..::_=..::.__~~-=-..:._!J 
~r?ne a asi se nepoč1t8 s je- IJ „ ~ Dnes V~m nfinÁš {me recenzi 
iich dotiskem.Tn.ed?me st~le thresh-deeth-bleck mete1o-
~obré donisovete1 e-nHHe ! v~ho samnleru U1 tremeta1, 

To ie vše. Vaše redakce který vyšel t~sn~ nřed v~-
~ ....::~_____..,. ~ '-- nncemi iak na LP, tak i ne 

~ ~ CD. 
~ první pohled 7'Buime ka~dého fenou-

\\ ška obal desky,kterv ie opravdu oer~ektn"ť'.. 
\ Kdy~ desku rozevfeme,neideme zde ma1ý čer

nob{lý nlakát Ultrametelu e ne druhé st~e
n~ isou vypsÁny texty všech nísn1. 

CelÁ deska ie oerfektn~ zoracovÁna iek 
technicky,tek i no hudebn1 strÁnce.Všechny 
nÁstroje včetn~ zn~vu isou dobfe výrazné; 
a proto se deska noslnuchÁ iedn{m dechem. 
Také roz1o~en1 hudebních odno~~ metalu ie 
dobré,nedÁ se ~1c1,~e by nfechody mezi ien
notliv~mi nísn~mi skuoin nebv1y vhodné.Mo~
nÁ, 7.e tv~rci U1t~emete1u m~1i vvdat semn1er 
oouze nro určit~ směr /semotnv thrash,oeeth 
nebo bleck/,i kdy~ na druh~ stran~ si nfi;
dou na sv~ ~anoušci všech ~~nr~. 

Ze ne:ilenš{ sk1edbu semnleru t'ova7u:ii "Mi 
;H motorovou" od skuniny Keb~t/thrash/ 
svvm "bon't ~uck me" textem e n~neditou hud
bou a "Zao61ili jsme 6nen svět" od Mester • ~ 

Debustrol „Antikrist" a „Pro- Hemmer/b1eck/-ner~ektn{m textem e velmi 7,8-

test",Keb~t „Ze feud~la trest" :iťmevou hudbou,tynickou or~vě nro tuto ka-
a „Má iť motorovou",Morrior oelu.Ze vynikei1cť muzi~u oove~u:ii .Feret 

11

„Termonuk1ePrn1 ietke" 9 "Ven- /thresh/,ovšem co ryi ne:iv{ce vedť lSOU enf"
dete" Mester' s Hemmer 7.an~1i- ~ické texty.Alesnon oro tento samnler moh1i 
11 is~e Onen svět" 

8 
)}~ntto~~" být texty v češtině. Hudby Debustrolu /deeth/ 

Feret "Warning you!" 
8 

"Ther ' s a V.A.R,/deeth/ :isou dobré!ele mnoho mne ne-
only 

8 
1ittle time" v A R p~ekveoilj.7,klemala mne ovsem skuoina .MQ: 

Proti ~izím" 
8 

Po;l;d~{'sen" rrior/bleck/,kter~ m~ velmi 1ednoduché zpre-
" " · cov~nť sk1edeb e texty ne;sou ni;ak zvl~š{ 
A~~,.;~""~ Nahreii metalov~ ne- valné • 
.,JYll~llY hr~vky /thrash,hard- Celkově se tedy d? ř1ci,~e ie to dob~e no-

core , black,soeed,ultra ••. /z LP veden1 sampler.Doufeime,~e d~le budou teko
ne~o CD ne vaše kazety.Seznam v~to semo1erY, vych~zet,Teto deska ie hlavně 
ze zni:šmku. tTaro Letenec , Penre<! o~edzv~st 1'. sol nvvch e1 b všech skunin. Netoče-
17~7, SterÁ Tur~,q16 01. d~ desky ii~ meiť skuninv Debustrol a Mas
•Prod~m nfekledy-King Diemond ter's Hemmer.Da1š1' skuninv ček{i net~čen{" 
"'!'l1em" 88 - 17 stran - 25;--Kčs , nej9-li~ších m~s{c{ch. -1es-
Menower „Kings o~ metel" - q stran: 1. 51 - Kčs.VysokÁ kva1ite n~ek1ed !-na 
earese:Pet1"' Me11š,Techovsk~ 23 , 'PL7"RN, l?5 2c:;„ 
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Dnes VPm 
n~iná§íme 
exklusiv
ní rozho
vor se 
zpěvéke 
a basky
taristou 
skupiny 
Torr -
Vlastou 
Henychem. 

M.B.:"Jaké jsou tvoje politická né
?:ory?"Vlasta:„Jsem antikomunista a 
nre~eruiu absolutn{ svobodu člově
ka". M.13. "Kd:v~ ;iste začali hrPt me
tal ,nroč nr~vě bleck?".V1asta:nV tý 
době isme to tak cítili a hlavně, 
byli isme nrvní".M.9."S1.v~el isem, 
~e chvst~te nov~ album,bude se ně
;iak lišit od Arma .~eddonu?". Vlasta: 
· Druh~ deska se bude ;imenovat 
Institut klinický smrti,budem na n1" 
ve čty~ech s novým zpěvÁkem a kyta
ristou, který se imenuie Maril:vn 
Monroe.Od první desky se bude tato 
7.Cela určitě lišit obalem a obsa-
hem". M.13. "Měli jste ně :jaká do~ině- ;sem začal -tak 7.hruba nd dvaceti". 
ní s St9-ékema?". Vlasta: „13yl ;isem M. 13. "MÁ~ riSd liorňPka?". Vlasta: "Jé 
pérkri:'ít kv~li kaJLele u výslechu m6.m radši Dnlňáka". M.13. „Mvsl -(§,'.'Je 
pro podPní vysvět1en{,ale d-(ky sv~ :m~ D libo~ Janda ambice na bleck 
zÁsobě ar~um'ento jsem nebyl bit."• nebo de th met 1 ?". V1 sta: "Dalibor 
M.B."Chové§ se taky tak brutálně v Janda nemÁ ~Pdné ambice /akorát 
soukromém ~ivotě ;iako na ievišti~" tak dostat nořédně ořes dr?ku/". 
Vlasta:"Ne bez d~vodu".M.13."Mé§ li- M.13."Tv~i oblíbenv ~ilm?".Vlasta: 
ný koníčky kromě hudby?". Vlasta: „Hi~hlander,Phantom o~ the Oper, 
""Ne;iraději ze věeho le?ím ve vaně Shinin~,všechnv díly Ni~htmare on 
s horkou vodou,kouřím tr~vu,klok- Elm Street".M.B.„Cist{§ si zuby rl 

tém :f'rancovku a st~<l1"m z ooplaš- denně?".Vlasta:"Zubv si dÁvém na 
ňPku".M.13."Co nl~nu;ie§ do budouc- noc do skleničky".M.13."Co ni;ie§ 
nosti,iak se bude vyvíiet ve~e hud- p~ed p~i a po vystounení?".Vlasta: 
ba?". Vlesta: "OtÁzk:v budnucmosti a "Před Coca oolu ., nři sodovku a no .., 
virvo;ie :isou pro mně moment~lně ne- vodku a šampus R{lý medvěd/, Víden
:iist~,Melmus mi v ooilosti rozbil sk~ k~va".M.g.:„Jak~ :ie tvoie nei
křiš{~lovou kouli".M.B."Co nro te- obl{beně:iš{ zv{ře?".V1asta~"Šimp~n 
be znamená 131~ 9oss?".Vlasta:"Kdo Melmus".M.B."Co-m6~ radši - den ne
:ie to ???". H.13..-"Co nos1ouch~š ze . bo noc?". Vlasta: "M~m radši noc, -pro
hudbu?". Vlasta: "7e v§eho ne jradě 11 to~e nen { vidět, iak i sem kr~sn'f" • 
..,os1 nuchém: skř{o~ní krematorn{ch M. 13. "~k sooiuie§ sex s meta1.em?". 
mechanism~,šuměn' netouýřích k~{- Vlast~:"Sex se d~ snoiit s č{mko11v 
del,nRřky nemocných,meluz{nu v ko- na světě a ie nn~statou všeho". 
m{ně,hřměn{ oři dešti a vzd~chy - nokračov~n{ 
p~i or~asmu". M.13. "Mé~ auto? •Vlas- v n~n~ t <m č <s
ta: "Co bych dělel s eutem,kdy~ ne- le _ Ne ot~z-
mém ani na benz 'ťn?" • M. B. "Kde bereš k.v čten~~~ Me-
insniraci k vaší hudbě?".Vlasta: t~l 9reathu 
"Marihuana".M.13."Kdo ~e tvňj vzor? p~inravil -las
Vlasta:" Vlasta Hen,vch". M. B. „Kdy / ·l 12 fl 
;isi začal hrét a co ti na to 1'-1'.ka- Mete... ove~ "\ 
i1 rodiče tenkrÁt a dneska?"• V1as- le.. ~J, [e.ps/ V 
ta:"Od 16-ti let nem~m rodiče,hrét ~ l o 
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'1!9dJA~~ sólové a1bum.Vznomeňme e1esooň něk-
\1\1\/J~~ teré - nP~.Kei ~ensen.Steve Ys.i~ t 

Sinner,Don Dokken a někteř{ del§{ •• 
Po dl oultvch Také slavnv 7něv~k skunin,y Iron i -
tě~kých t~ech den 9ruce Dickinson n~inesl letos 
leteclt vydal /1 qqo/ v červenci ne trh svoii só-
v červenci lovou desku nod nézvem Tattoed il-
~onnie James lionaire.9ruce Dickinson /zněv/ 
Dio /občens- n~i7va1 ke sno1unrPci na této desc~ 
k''fm ;ménem také besov~ho kytaristu Andyho Cer-
~one1d 'Pede - ra /3 rivers/,s~11"1v6lio kytaristu 
vone/ svo;i Janicka <1erse /Irnn Meiden/ e koneč -
novou desku ně buben {ke Febia ňe1 Ria / ,Jap:goed 
nod nÁ zvem Edp:e I. "IT kf"lncertn i'm vvs +unl"'\vi5n { 
Lock un the 9ruce Dickinsona v§ak bubeníka zas-
wol ves, kdylJ - tunuie Dickie F1iszer. 
komoletně vy- Album 'T'attoed mi11il"lnaire ie velmi 
měnil celou onveňené ;ak nn hudebn<,tak i no 
sestavu kane- ?.vukové strÁnce.Cel6 deska nrob{hé 
iy.7. 5000 uchazečů vybral no měsíč- v kliňně;~ím velmi mell"ldickém tem
nícli 7kou§k~ch 18-ti letého kyte- ou s kytarovvmi sÓ1y,vybrnkÁvéním 
ristu Rowana Robertsona

1
kterv noz- a pěkném rytmu bubn~.9ervu v§em 

děii nro~esionéln~ zaneal do sku- nísn{m dod~vé semoz~ejmě zpěv Bru
oiny. Di51e sem n1">i~el b'řvelv buben{k ce Dickinsone. Jsou zde patrné nrv
AC/DC Simon Wri~ht,bvvalv k1~vesis- ky Iron Maiden ,co~ ie nochonitelné, 
te u Y.Ma1msteena Jens .Johanson e a1e obievu-i{ se ?:de i orvky iinPho 
konečně basista ~eadv Cook. rázu.V n~kte:rvch skladbPch isou za-

Album ie o~edevš{m určeno n:ro né- ;{mev~ ori~in~ln{ kytarové efekty. 
~očně;š{ nosluchače tohoto ~~nru. Neilen§{ skladby isou Tattoed mil~ 
Toto ;e tynické nro hudbu Die - vy- 11oneire,9orn in 58 e All the young 
sokÁ nroorecovenost všech skladeb dudes.Všem p~{znivc~m skupiny Iron 
do neimen~(ch detai1~,nerfektni' 7~ Maiden ;i donoručuieme iako zei{ma-
7něv,kterv iakobv n~ichd7,{ z dP1ky , vv do lněk . ~es-
kvterov~ na:rty,kte:r~ neneideme ni- v roce 1q8q p~ekveni1a v§eehny me
kde iinde u iinÝch kanel,celkovP. telisty kanadská th:resh metalové 
ori~ini51no~t hudby . Celé album nro- skunina ANNiqILATOR svo-i{ deskou 
b{hé v klidnPm nnme1ém leč tvrd~m Alice in heJ1 9y1 to -ieden z obie
tE;mnu,kde n~edevš.(m meii' snolečn~ v~ roku.V čer~enci vyd~v~ své dru-
so1e kvta:r~ donrov~7ené bubny e h~ LP nod n~zv&m Never,never1end, 
~še utv\zu:ie 7.Pěv v me 1 od ~~nos t. 7a- kt :ré no ve ~uii ze ne 41 en§ '{ album 
•<mevé 1sou zde ,kvtarov6 so1a a roku 1qqo.Slo~enť kane1y:Coburn 
7:Vl ó~tn f celknvv rytmus. V mnohých "Pharr-z ěv .Jeff Aete:rs-kytera Dave 
sk1edb~ch se nroievui.( n:rvky blu~- Deris-kyta~e Waine Der1ey-bas~ a 
su.7vukově ie velice dob~e nrove- Rai qar~mann:bic{. 
deno.V~e ~e vysoce vvrezn~,nedé se Ce1knv~ ori~in~lnost alba ie nro
~{ci ,~e by některý nP~tro~ byl no- stě perfektn{ - ie to něco nového
tlečen. V~echny n{sně 1sou noměrně rychlost s velmi častými n~echody 
dlouh~ ,o čemx svědč{ té~ dP1ke el- rytm~ bubn~ i kytar p.erfektn{ zpěv 
be,.kte:r'5 čin{ bez m~la 5ě minut. zvlÁštn{ ,v:vbarv'en~ ~vuk kyter,ky- ' 
Ne~v{ce bych vyzvedl skladby Hey terovP sola,které nenaideme nikde 
An~el,Lock up the wolves a Born on iinde melodičnost se nro1{né s ry
the sun,které isou p~{mo n6 dherné ~hlosiť beledick~ narty zvldštno~ t 
se sooustou za~ímavých n?.nad~. bubnovv~h rytm~-prost~ ~édhere. 

Mysl{m si,~e 1e to Diovo ne1lepšť Ne;i 90§.( skladby isou Stonewall 
album , které vydal a ~e netf'í i me- Ne~~r neve:rlanď a · 1'hantesme~ori~. 
71 neilenší elba vvden~ v leto~ni'm Tuto desku donoru~uieme v§em!-
roce 19C)O. -1es- -1es-

Posledn{ nobou se stel krédem V n~{št{m č{s1e 7.Ve~ein{me dal§f 
7n~vÁk~ či kvterist~ n~kte'?'vch 7.n~- recenze ne alba zn~m.ých skunin -
rn~-il!i.(c'h s'ku'"'·in ve sv~t~ vvnAt sv~ m~me n~inT'aven Anthrax,KinR Diemond, 

'!'anki:n-"d, -Tudas Priest e del~1' •.• 
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4.u~dll"'/~ Koup-fm velké olakÁty, sku
.,,,.,~ fl'Y nin ;iako ;isou Death,King 
Diamond , Anthrar , Sepultura,Sodom,Sle
yer , Testament,Runnin~ wild,13athory •• . 
Pavel Glas,Bobnice 53 , 289 31. 
•Nakreslťm keoel~m kresby-hlavně leb
ky , kostry ••• něco ze něco.7.~:iemci e{ 

Skunina Exhaustor nochází z R:Vžo- o~esně nooí§i a naskieu;iť kresbu -
vi§tě u Bruntálu, vznikla v roce 1 986 jÁ to ;ii 7 dám dohromady. Ulcázky ;is ou 
ood n~vodním nÁzvem AXT.V§echen sv i na 1 a 2 straně M.B.Adresa:Marek 
čas věnovali zkou§en-f a sh~nění pe- -Polák Bielocerkevská 1 Ko§iee 040 01 
něz na nořádné n~stro;ie a aparÁt. Ky- íal4' ' ' · 
tarista Eda ned~val své úsilí do ke- • 'A •Ma~ter' s Hammer točil 
nely takové , :iek m~ být , a oroto do~lo V svo;-ii desku··ve dnech 4.-
k ;iediné oersonální změn~ , kdy~ byl 9.12.90 v Ostravě. • Skuni-
nehrazen basákem Maxou. Jeho ·přích.o- na Brien nodensele smlouvu s :firmou 
dem se měnť n~zev skuoiny na Exhaus-Monit~r na natočen{__alba..Jcteré by m~
tor. I hudba se zrychlila a p~i tvrdi- lo vy:iít do bfezna• Na n1 zensku vzni
la , a tek kanela p~eDracovala starší kle nov~ heavy metalová skunina MAD 
o{sně , které tvofí základ :ie:iťho nrv- GRANDDAD /Vztekle:i dědek/-Jiř-"1' TriČ
nťho dema Devastetion 0~ Senu1ture. ler-basa , Michal·štrauch-kytera , M1ra 
Druhé aemo nehrÁli v z~fí qo nod KulhÁnek-kytera Marcel Šamen-zněv. 
nP.?:vem Nekrof"ilie. V nové sestavě - Podrobnosti n1'-{§tě.• Dťvč1'. meta1ovÁ 
v~ak sehr~li ~en 10 koncert~ 8 mus&-skup!na Loretta z Brna hraie ve sl~
li se na dlouho odm1 čet orot.o~e Ma- ~en{:Mertina PonocnÁ-basaiDari-a lfru
xa a 7.etor museli do v~Íky.24.10.90 b~-zněv,kytera Monika Pel .ovÁ-bubny , 
byla skunina konf"rontovÁna v nořadu Pavle Mdza Musi1ov~-kytara , k1Ávesy. e 
~un~·ho . Sestava skuninv:~tor•bic{ , Tac~ovsko-nlzensk~ skunina Patriot 
Kol~č-kytara , zněv a Maxa-basa.Ken- . hra:ie s-eeed metal ve slo~enť:Pavel
takt:F.C.Exhaustor , Petr A.R.Lukavs- Svoboda-kytara , zoěv , Miros1av Novák-
_k:f....,,,_Le __ a_č_i_c_k_é~6~06~, Pr~. ~a~h~a......;8;;.z...;1~R~4.....;;0~0~. --v~š~-- kytera-basa , ďacek Luk~š-bicí. •Adre-' sa F.C Antrax:Mark Johnson , Anthrax 
r:JJJJ,/',IJfA.-,/> ROOT-16.11.90-Donravn< NFC , P.b.BOX ?255 , London W14 8JD , G.9 .e 
'\~~'''-~ nodniky-Preh .Des1tky Ad~e.s.a:FC~Se-nultnra , Jacqui Sh.arnles 

V:V7.nevač~ metalu se n~j Steve Denton , 8 9ramma11 · c1ose Miln
š1i pod{vat na koncert na~1 neil~p§{ row, Rochda1e,OL164 9X G.B. DeÍší 
black metalové skuoinv Root.Na nodi- in~ormace p~{§tě-neve§lo se 
um vycháze~ť hudebnťci a koncert za- ••• 
číná.Po n~kolika úvodn1ch p{sni nés ~ ~~--:1nodle časopisu Metal Ham
~1~ 9oss vítá svjm:"V{tám vás v Pre- JP'/!_Jefl,/r mer č.23-24/90-LP desky 
ze vy pot~ory!".Koncert se dostÁvá 1.Black Sabbath TYR 
do snr~vnvch obrPtek.Asi p~lhodinovv 2 Iron Maiden No nrayer for the dying 
výnedek techniky neubírÁ nad§eným 3:n10 Lock up the wolves · 
metalist~m na radosti.Nast~vÁ oprav- 4.AC/DC The razor ' s edge 
dov~ peklo nln~ hudby , při které by · 5.Queensryche Emnire 
mnoho nezesvědcenvch padlo do mdlob. 6.Doro Doro 
Dle mého n~zoru ~e to hudba pln~ nP- 7.Judas Priest l'ainkiller 
nad~ , zvrat~ a za~{mavvch text~.Kyt&- 8~Faith no more The real thing 
rist~ Blackosh ~Mr.Dan se sice ne~ 9.Annihilator Never,neverland 
n~each~zei{ v solech,a1e i tak je vi- 10.Gary Moore Still ~ot the blues 
dět,~e hru na kytaru dob-1-e ovl~dai"I'. ~ 
Do toho §la ne vvbornP rytmika, kter("lu ~ .u/t,f.I J '~~ nodl e časooisu 
obstar~vá u bic1ch Mr.l31eck Drum. ~rHI~ ~U:;1 Metal Hammer 
SnAd by neškndilo sklaaby trochu peč- -výběr-nokračo-
livěii nronracovat.Jako ne11eoš1 o"l's- CANDL ASS Live vání p~<§tě ••• 
ně bych uvedl 7 černých iezac~, 666 , RAGE Re~lection of a shadow 
~ř-bitov a Vvs1ech Celk~vv dniem z MEKONG DELTA Dances o:f' death 
koncertu mqm dobrÝ.V§em,kte~1 skuni- SISTER O~ MERCY Vision thing 
nu ~eště nezna~i,dopr,ruču;ii navštť- - HELLION The black book 
vit ne;ibli~§ť koncert , a nebo si kou--LEGS DIAMOND 9ad town .~irl 
nit LP desku kter~ by měla v neibli~- SADUS SWallowed in black 
~{ aobě vy~{t u f"irmY 7,eRas. -nť- WOLFSPIDER Kingdom o~ neranoia 

· - DRAGON 1"a 11 en en~e l 

4 Metal '9reath Pavel Maňas , Vladimťr šume , P. Oi~OX- 5, ~emo~n~ , 330 11 


