
VÁ~en{ čtenéři , těsně po _vy
dáni 9 čísla se zvý§ila ce
na tisku a oaoíru.Sorry,ale 
museli :isme taky zvýšit ce
nu a~ ne 2 , qo Kčs.Snad ii~ 
od p~{§tího č{sla budem vy
ch~zet v rozsahu 8 stran za 
~yně:i§{ cenu.MÁme :iiž mnoho 
nř{soěvka,které nyn{ nema- · 
~eme uveře:init pro nedosta
tek místa.Docházť velmi čas
t o k ;eiich zno7děnému vydá- 10.2.1991 
nť - viz recenze koncerta. r=;:=:::::::;::=:==:::=:::=:::=:::=::::=:::::::::::=;::::=::=:=:=:=~ 
V~m, kteřť :iste nám z~steli I METAL BREAJH 2'91 l 
věrni ve1mi děku:ieme.To ~e . _ _ 
vše,d{ky za nochonenť. Rea. 

V minu1&m č í s 1 e ; sme uve ~einili re
cenzi oe sampler Ultrametal a dnes 
uveře:inuieme dalšť recenzi na nový 
s ampler pod n~zvem Death metal ses
si on. 

Tak jako u Ultrametelu ji~ ne prv
n{ pohled zaujme ka7dého příznivce 
de si~n desky , kterv :ie sice trochu 
hor§{ ne~ u zmíněného Ultrametalu, 
ale vcelku dobrý.Lepš{ je druhá stre
na,kde jsou pěkné barevné ~otogra~ie 
všech kaoel,které zde ma;ť své sk1ad
by. Uvnitř na:ideme té~ černob{lý pla 
k&t sessionu,ovšem iiž bez text~ pís 
ní - ty by zde mohli bvt. 

Deska ;e velmi dobře nahr~na tech
nicky i hudebně,bohu~el u většiny 
skladeb nen< rozum~t zn~vu.Ten v hud
bě,n~edevš{m v kyter~ch,zanikÁ.DeskA 
nřesně docílila toho,co se u Ultrame
t alu neoodeřilo.7.aměfi1a se n~uze na 
určitý hudebnť směr a mezi kanelami 
ne i sou tak nronastné roz~{ly.Tťm se 
s tPvÁ deska přita7livě:išť pro noslu
chače.Celkově by se dal DMS charakte
r i zovat takto:velkÁ rychlost všech 
sk1ad eb,v mnoha z nich isou ve l mi za -

jťmavé hudebnť n~pedy , zpěv nenť 
nfťmo u v~ech kanel umělecký,ele 
jinak nrostě oer~ektnť nPřez. -
Pokud jde o :iednotlivé pťsně - -

mile mne Překvapila skupina Želez-
ná Neděle se svou pťsnť "Zlej sen" 
- :ie to skladba iednoaush~,pomal~ 
a celkem melodická.Pťsen "Extrémnť 
kreativita" oa Moriorru není §pat
n~, ele sv1m r:vtmem mi lezlA a~ na -
nervy , "Qverkill"vod Abaxu je zajť
mav~ rychl~ pťsen s celkem slu~nvm 
zp~vem a konečně ~os1edn1'. pťsen na 
orvn1'. straně desky „Narcis" od Ma
mutu :ie ve1mi někn~,ne:iv<ce se mi 
l{b{ tady kyterov~ party.7.a ne:i
lenší skladby z ce1é desk:v nove~u ii 
"Prevděnndobnost zPniku" od skuni nv 
TerminJtor - to ie orostě suner mu
zika, d~le "H~bitov" od Root - ve1 i 
:iednoduch~ buabe,ale s neoonsete l nou 
oot~ebnou ~t~vou a nesm{m onomenout 
ve1~i dobrý grian se svou něknou ná
fezovou skladbou "eelem ke zdi". Sku
nina T5rr s nťsní "V~lka s nebem" 
mne v~bec nen~ekvanile , nroto~e t a to 
skladba vyšle ned~vno na sin~lu/ ! /. 
Za ne :ihor§ ť níseň nove~uji "Zdui" ~
ro ku~" od dťvčť kapel:v Lochness -
:ie to sice ne ~enskv dobr1 nářez,ale 
:iinak obyčein~ hudba bez 'VVrazně ~š{ch 
náoad~ - bubny jsou dobré,ale zpěv 
je ořťšerný.P1'.seň povzbuzuje u~ :ien 
humorn\f konec. 
Celkově ie to tedy novedenv se nler 

a~ na některé vy:i1'.mky.Pokud bychom 
měli srovnat Ultrametal a DMS - d ~ 
se řťci , 7e oba j sou na stein~ drov
ni, :ieden ie v něčem 1en§1'. ne7 druhý 
a neonek.Jen tak d~l... -las -

Deeth metal session si m~-~-
7ete ob1ednat na adrese: 
Direct , Suchardova 1

1
Post ' 

box 38 , 0strava 2,70~ 00. - 1 Deska V~m p~iide na dobír- ' . 
ku dom~.Cena '50 , -Kčs+nošt. • ,~"'-0 
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•• JORR /ookračovén'ť ====== rozhovoru s 
Vlastou He~~hem ne 
otázky čtená!C1~ Metal 
9reethu/.M.B."Jak si 
p~eastavuje§ svět?". 
Vlesta:"Rozhodně ne 
iako Je~{§ Kristus a 
V.I.Lenin".M.B."Co ~i 
vvstudovel,či se vy- 
učil?".Vlasta:"V sou
časný sestavě kapely 
nen{ nikdo , kdo by ně
kdy dos~hl 1ek~hoko1 i 
vzdělén'ť".M.B . „Mé§ 
čas?".Vlaste:"Zéle~{ 
na tom , kdo · se ptá a 
na co".M.B. „Kde trá
v{š dovolenou a s 
ký ?".Vlasta:"Napos
ledy jsem byl na do-
volený v r.1985 s Alešem Zleva:Martin Melmus /Martin M lmu-
holkeme ne chatě e od tý doby , co dě- k ,21 let/-bic! , Vl st Henych/27 
lém Tórr , nemém ne dovolenou čes":M. let/-basa , zpěv,Dan Black Šakal 
B."Máš r~d :ťa?:ole?".Vlaste:„V kao le /'Daniel švarc , 20 let/-kytare , zpěv , 
jsou :ťezole a_ luštěniny zakázány Marilyn Monroe /Pavel Kohout , 18 
/společné cestovéní , společné no~l - ~l:;,:.t~/~-~k;y~t~a~r~e~,~z~p~ě~v-• .._ ______________ __ 
hy/".M.9."Nos1:S čepici?".Vleste:nTu p I ••• 
nosí akor~ t osvětlovač Pinc!a e to ozor sou ěi : • i •••••• 
i enom oroto , aby mu neul{tli včely". Pokud nám oošlete spršvnou odpově~ 
M.R.„Kdy ses naposledy holil?". Vlas- na následuj{cť otézky , stanete s 
ta: „ 1. 12. 1 q90 /sázka/. Pf-edtí osm výherci velmi oěkn~ :ťotogref'ie sku
let ani iednou".M.9."Poso'f§ si rád?" oiny Torr.Odoovědi n~m oHHe ne ko-
Vlasta:„Dfky oracovn{mu vyt{~en{ rešoondenčn{ lístky na adresu redak-
s~{m v pr~měru · tak 6 hodin denně , na ce . 
~ n~rách tek 3".M:B.„Co si mysl{§ o z kter~ skuoiny o~išel 'Pavel Kohout? 
cikÁnech?".Vlaste:„OiJOi!Oi!".M.B. v kterém roce e odkud of'išel Martin 
" MÁŠ doma televizi?".Vlasta:„Mám ta- Melmus? 

m~žeme si tykat" . M.B. ~{m sv{t{§ ? .;;.;;;-.;;;.;;..;. ____________________________ _ 

~l~sta: „Očima n'. M. B. „co dglé§ ' když si Ocl Fa..t Q k. 110..d. Gt'a.Y) otota...d. 
ňasrane:i?". Vlasta:" Tak to ;isem ne- .T·1i"í 
nf'ťjemne;i.Někdy to sprav! jeden Dnes Vám o~ n~~ťme rozhovor s..,..,_m 
:ioint dobrý tr_á_~_._M. B. „Cteš Sedmič- Tričlerem , býval1m . hráč o zenské 

j ·Faty or~any /F. A. • I nvnť c eném ku pionýr~?"• Vlas.:ta1„Jen kdy~ ' e ne nově . vzniklé skupině ad Granddad. -
iitylní stránce L~~e Kfížek nebo Ma- M.~."Jak si o~išel k Fat~?".Jirka: 
to Durinda". M. B. „Kterou pohádku má§ "Pf'i§el isem k Fatě organě v r. 1 987 , 
nej~aději?".Vlasta:„Jak chud~k do - ovšem no m~m orvn{m koncertě vě St~e
je~tě vět§í nouze p~i§el nebo tu B~- zim{~i nás dnlně zak~zali" •• B.nCo 
ba dala voiákovi".M.B.„Co bys dělal, jste hr~li a iaké bylo složení kape
kdybys z~stal se svou d í.vkou n pus- ly?". Jirka: „Hráli ;ism black metal 
t ém ostrově?".Vlasta:„Po naplnění 8 byl jsem to :ié /basa/,Dan šverc 
bych ji vypil e po té poobědval." A· /kytara/ a Pavel Osvald /bicí/."M.B. 
konečně poslední otázka redakce M. 9 . „A· co bylo dél?".Jirka:"Pak j me 
„Co si m;vslí~ o našem česooise?" • dlouhou dobu zkou§eli e douf'ali , ~ 
Vlasta:„o.K. !". nés povolí , :ien~e pak v r.1988 od §el 

Rozhovor se zpěvákem avbaskyteris- Dáňa do Torru a Fata organa s de
t ou s~ioravili:Pavel Manas a Vledi- f'initivně rozpadla.Po p~l roce se 
m{r Suma podle ot~zek čten~f~ M.B . Dáňa vr~til zpět e zalo~ili jsme ke-
~ oelu v o~vodn{m slo~ení ale pod ji-
:J:::;?< ~~--_:::.,-~--,,ným n~zvem , abychom mohli v~bec hrá~. 
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tickPho tlaku/- onět isme hr~1i black !'ff.PALM DEATH "Hermony Corruption" 
s jezdili :isme celý Čechý, hr? li :isme s 1 990 Toto--album bych charakterizo
Root Kryptorem Arekainem1 Motorbandem val slovy:§pička,§pičkai§pička.Je 
a deÍ§ťmi.N~š :i.ejleo§ť kš ft byl ve ~odle mne jejich n~j ep!í LP. 
vesničce J~ma - tem se n~m to ne:ivíe JNedá se p~ímo ~íci ne~lepší , prot o
l ťbilo.Začátkem roku 1989 ode§el D~- že je to "tiplně" něco jináho.Je 
ňa opět do Torru a tím se kapela roz- zde "jen" 11 písní a album trvá 
padla.Těsně p~eďtťm jsme byli zakáz~- cca 40 minut.Deska je pomalej§ť ne~ 
ni v PrechaticíchtStra~onicíchtKutn1 p~edchozí Ment~lly murder~d /mťsty 
qo~e a v cel~m Znc.kra~~.o soucasn~ v1razně · oomale1ší/, zpěvu le zcel~ 
Fatě bohužel nic ne-vím - je z~st~e_na rozumět.9yl isem tímto albem nad
royškou tajemství -vv tom má rsty šen!!!Ne:ilenšť skladbou je Su~fer 
Láda švarc /otec Dáni šverce/.Koncem the children..Ještě slo~ení-keoely: 
roku 1 990 ~sme po několika dlouhých Mark "Barney" Greenway" /ex-Carcess I 
měsících zkou§ek s několika bubeníky- - zoěv , Mick Herri~bicí,Shan Embury 
založili kapelu Med G~endded !Vztek- -basa , Mitch Harris-kytara a Jess~ 
lej dědek/ ve složení:Marcel ~amen - PintaRo-kytera. -petr ~anta-
/ex-Ferat/-zpěv , Michal štreuch„/ex- KING DIAMOND .The eye" 1990 /Road
Excelibur/-kytara , Mťra "Kolben Kul- runner 29.10.907 Ani v leto!oím 
h?nek , /ex-Excalibur/-kytera , Ji~ť roce nevynechal K D svoji !n~ru 
Tričler /ex-F.A.T~/-basa a Pet~ Lohr LP desek.~1 prvnÍch tónech tohoto 
/ex-Bettler/-bicť .M.g."Co hraJete alba :isem konstatoval že K.D. vel-
za styl?".Jirka:"Melodi~ký met~l". mi změkčil.Musel jsem ' však usoudit , 
M.B."Kdy začínáte hrát? .Jirka."Ji ~ že je to jeho nejkvelitnejší a ne :i
začátkem t1nora".M.B."Díky za ·rozho- propracovanější dílo . Hudba :ie nvn ť 
vor". -las- podložena vět§ími party syntezáto-

Máme · zd-e taká pár informací z FC r~ která dodávají albu oot~ebnou -
~.A.T. - slo~e~í kapely se neustále ~Í~vu.Styl kytar je oraktickf ste:i
mění , vychováva1ť hráče do nrofi sku- nv jako u Consoiracy" av§ak bubny 
nin,v současná době h;a:ií nanř.v :i ·s~{i mnohe.; 1enšť , co7 dokezuie no
Tórru, Feratu a Mester s Hemmer atd. Vv bubeník Snowy Shaw kterv nahra
Další dva hr~či ze současná sestavy dfl Mikkev Deeho /nyn{ u Dona Dok
a os ta li vi!hodné neb1'dkY nr~ nf'{ští- kena/. 7.něv :ie v~dy ,':iako u minulého 
rok ze SRN. F.A.T. prý neml4i e noslcy'-- LP, kva1itn{ ba dokonce lenšť.Děj 
tovat rozhovory z.několika d6vodň - ie zcela odlišný od n~edch?zeiťc{ 
měnť zkušebnu thra~e ka~dou sobotu, - SPrie _ týká se obdobť ne:ivětšího
ka~dý hráč byalí Jinde a zásadně KO- ro7.květu inkvizice a nron~sledov~-
1em Plzně~ v ní nehraje.•• -red- n{ „čaroaě:inic".Ne;kr!Ssněiší nťsní 

~~E::l'v~E:: ie instrumentÁ1ní sk1adba Insanity , 
~LAYER uSeesons in the abyss" 1990 a6le pak Eye o~ the witch a Burn. 
Phonogr~m/ Skupine Sleyer patří ne- Je~tě sestava kepely:King Diamond 

kompromisně mezi špičky světového - zpěv , verhany , Pete Blakk - kytere ,
metalu a proto se dela očekávat vy- Andy La Rockque-kyt--era , Hal Patino-
soká k~alita nováho alba.Album mne basa a Snowy Shaw - bicí.Vř&le d-o-
sice nezklamalo , ale také mne mnoho poručuji! -las-
nepřekvapilo.Po předcházejícím albu JUDAS PRIEST ,Painkiller" 1990 
South o~ heave~ jsem očekával více , /CBS/ A máme tu nové LP od veterá
ele přesto toto LP.pat~! na nejvyšší nO metalu Judas Priest."To je za- -
místa metalov~ho žebříčku.Všechny bij~k bolesti" haleká v t1vodní oťs
n ťsně přes svoji tvrdost neztrácej í ni ' Painkiller Rob Halford .Je zde 
ni c ze svá pověstné melodičnosti. velmi patrná změna stylu hudby k 
Js em oříznivcem propracované 8 kva- tvrdšímu oproti poslednímu albu 
li tní hry na kytaru a myslí~ si,~e Rem it down.Jsou zde zvýrazněny -
Jef~ Hanemann a Kerry ~ing JSOU ied- bicí 8 v~lmi vynikají Glenove ky-
ni z těch,kteřť ovláda0í svoji hru terová sole.Mne osobně nejvíce 
o~ravdu d~b~e.Bubeníka ~ave Lomber- o~ekvaoil,Rob 8 to svým ostrým , pro-
da oova~u1i za vňbec neJl~pšího ve nikevým tonem hlasu v některých nís
s vém oboru.Tom Araya dop~nuie sesta- ních.Mezi nejlenší písně bych za-
vu dobrou baskytarou a vyb~r~vm zně- řadil titulnť Painki11er a Leathef' 
vem.Za nejlepší písně novA UJi Spi- Rebel LP ie vrcholem tvorby -Ju~s . 
rit in b1ack , Skeletons o~ society a • · -v~-
War ensemble. -Pf-
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l"f> L:_ · svvi.e.. ";ien noslechnout hudbu a nic v{c_. 
~0... "'Z.V')o..,VY>evio.... ·J · · · Ani ~édný velký ohlas na prvn{ 3 ka-

Mnoho z VÁs pravděpodobně četlo člP- nely - Debustrol Ferat,Menhtr,ka~d~ 
nek o Torru,který nedavno vyšel v kanela si odehrála to co m~la a oae-
Melodii .Nechceme tí.mto of{spěvkem šla.7ivuk měli tyto kanely mizernv. 
však zasahovat do vnitřn{ch nroblá- Jinak scána dobrá.Kanel~m chyběl 
m~ skunin a chceme si uchovat nez~- nředev§{m noh,yb a kontakt s nublikem. 
vis1ost,a proto budeme se sne~it Nikdo z kapel v§ak nehr~l §netn~. 
v~dy zaznamenat i n~zor druhá stre- 7.vret nřišel s nPstuoem ~rianu - ten 
nv... zvedl k~nečn~ trochu n~ledu všech ~a-
Vlasta Henych v posledn{ době tvrd-ť,noušk~,co7, se taká odrazilo ne 3 nfí.

~e tenhle člÁnek zpaktoval Ota Hereš davcích Konečně se uk~zalo trochu 
v rámci kampaně nroti Torru.Není to nohybu ~ vyburcováván{ fand~.I kdy~ 
však nravda.Ota Hereš pouze k tomu ka~dá kapela měla vystunovet ien 'n~l 
dodal prehistorii Torru.Na koncer- hodiny koncert se prot~hl a~ do p~l -
tech nyní Henych tvrdť,~e Ota musel dvanáctá Asi o hodinu předtím nastou-
odejí.t od Torru kv~li problám~m s pil Arak~ln - ten kompletně smetl 
alkoholem.Co~ není pravda - jednak všechny p~edchozí kaoely.Napf. ;ien 
byl rok ne vojně a jednak si to ve - p~sobivjm začátkem vystoupení.Pak se 
volnám čase to pivo dá ka~dý a roz--rozielo to pravé peklo - iak to má na 
hodně Ota nepil na dkor kapely.Nebu- správnám koncertě být.Spousty světel , 
deme nolemizovat na t{m,zda Ot~v vy- pohyb všech hrÁč~,Aleš Brichta pfímo 
hazov byl u~ nanrogramovén či ne.- perlil.Byl to opravdu záXftek.Proie
Alkoholem však Vlasta veřejně vyhe- vilo s e 

0

zlep§ení muziky Arakainu 
zov presentuje.Klademe si otázkui nředevším -na nových sk1edbách výre?.-
nroč "notorický alkoholik" sehna ně melodičtě;iš{ch ne~ z Thrash the 
~ob u Kryptoru.Na to řekl Ota no te- trash.Všem,kdo zavÁhali ne koncert 
1e~onu:"Ne blbou oté?.ku,blbou odpo- nepřii{t,fí.k~m,~e nři§li o mnoho!-1es
vě~ - m~i nfedch~dce u Kryntoru 
/Tom/ málo nil a tak musel vyklidit INFO - Od -pfr- isme dostali zprÁvu , 
m{sto.Renerto~~ Kryntoru isem nene- *e orav~ im~no Kin~e Diamonde ie Kim 
cvičovel ale nfi konkursu s ostetn{-9endix Peterson• KinRS Diemonde onustil 
mi uchaz~či ;isem vynil neivíce niv kytarista Pete 13lekk• FC„KinR: Diamond: 
a ko"řelek,tek~e isem mi'sto dostal . "The KinR" Diemond coven ,llo;ikaer 17,. 
Kryotor ie kenele která nezkoušť 2605 Brondby Denwerk•Po~ad Gun~·Ho 1e 
všichni chlastej ~ž do němoty a ;fi nvn{ na stenfci Ceskoslovensko ke7d~ 
ooslechu LP desky Scepticel Anaesthe-dterý od 21,05 a trv~ 25 min• Pokud 
sia si kenela nemohla ani vznomenout nen{ deska Kryntoru v nrodeinách ya
kdy LP točila.Totální okno!Všechny ~eho bvaliště~uvědomte vedouc{ho e~ -
nÁstroje atd.maií. ukradená,ptoto~e tuto desku ob1ednaiť ne adrese:Multi
sv~ peníze prochlastaj.Promin mus'fm sonic,Pr~honice u 'Prahy,252 OO•Dívč{ 
končit, jsem objednán na protialko- _ meta lov~ kapela h~edá d ťvku s deHHmi 
holnťm ••• ".~ k tomu dod~váme:Necht vlasy,kter?. mÁ z~~em o metalovou mu
keždý fanoušek posoudť sám.Osobn~ si7-iku/nejlápe z Plzn~/.~n~o v red.Ke
myslí.me 7,e Ota ani nechlastá a ne nela ~atťm nechce byt JmenovÁna~•Kon-
kitaru také umť v{c ne?, "Co jste certy :26.2-Ferat ,Debustrol Plzen -
hasiči , Co jste dělali"... -les- Še~ťkovka ~ 27. 2-Feret, Debustrol Kutné 
------~----------------------------- llora , 12.3.Megedeth,Norimberk-Štedthal
Koncert - 11.1.1q91 - KD Eden - 18 le ,15.3 Munchen,Deutches muzeum , 18.3 
hod./DE13USTROL,FERAT,MENHIR,BRIAN, Berlin,E}sport~alle. • I*<ště v{ce In~e. 
ARAKAIN/:Tento den se konal velk1 TOP TEN - podle čas,pisu Metal Hammer 
bene~iční koncert imenovaných kapel Č•l/1991 
ne podporu ~ie1mostickáho dstavu v 1 Black Sabbeth TY'R 
Praze.Po něiakých malých problémech 2:nio Lock up the wolves 
s po~adeteli isem se dostal konečně 3.Judas Priest Paink111er 
ne koncert - ten už~bYl __y__l)lnám nrrit1~ Mat Sinner Beck to the bul1et 
du.Právě dohrÁvel Debustrol.Měl isem5•Iron Maiden No nraver ~or the dyinR: 
V7.tek , nroto?e na ten isem se těšil 6:Deeo Purnle Sleves' and Masters · 
neivťoe.13yl jsem o~ekvanen nízkou 7.Ian Gillan Necked Thunder 
nÁvštěvností - sÁl byl málem nolo- 8.AC/DC The razor's ed~e 
orézdný,takže nálada nebyla taková, q Queensryche Emnire 
ieko ne iiných koncertech.Mě to nt11o:Annihilator Never Neverlend 
nadalo,;eko kdyby si lidi nfišli 7. novvch alb o~s~h1ei1 n~<ště.Neve~1o se 

q. Metal Breath Pavel Meňes,Vledimťr šuma,P.0.90X 5,Třemošn~,330 11 


