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Vá~enť čtenéfi,konečně s nám pode- Soutěž Č 2 v minulé č-ťsle ;isme 
filo zčásti to,po če ~ - e tou~ili . • vyhlásili soutě~,je
od začátku vy~áTání Met 1 athu. ~ťch'- vvsledky zve~ejnť e a~ v p~ťš
Roz§ťri t né§ "časopis" lespon na 8 tť čťsle.Bohu,el ;isme to ;ii' n sta
stran.Do budoucna to vypadá takt~• čili pfipravit. 
T brzké době roz§ťfť M.B. n 2 : No a mé e pro vás dal§ť soutě~nť 
stran.Ale nepf-edbťhej e.Dnes bych t1koly.Kdo um1'. na ně odpověc!et,a{ né 
chtěl poděkoTat vše ,kte~ť se podť- n pť§e odpovědi ne kores ondenčnť 
leli a n~jakou ěrou pfispěli k vy- lťstek a pošle n~m jei na dresu re
dánť všech dosud vyělých čísel.Vše dakce.š-lastného výherce pak vylosuie
s velmi dob~e rozjťfdť,jediná naše e.No a jaká cena?V1'.t~z dostane ko -
nev1hod je ta,~e má e pf-ťliš vyso- oletnť p~eklady LP "Rust in neace" 
kou cenu.Ta doufej e časem klesne. od Meg deth a n~jaké další drobné 
Od dubna budeme vydávat té~ další věci.A nyní k dkolOm: 
publikace - n p~.p~eklady textO,ko -1.Vyoiět~ v§echna LP od skuWiny eg!!
oletnť story,pl k~ty aj.Vše se zatťmdeth a dodejte roky v nich vyMla, 
p~ipravuje - včas zve~ejnťme.N vdze-2.Ve kterd ka,ele hral Dave staine 
11 js e slušné kontakty s dal§ť 1 i~ed založ{~!- Me~dethZ 
metalovÝmi časopisy - Metali§tě nakonec e ť o zka, terá je pré-
D rknes's Actuel, Feta Poster, Inf~r miová tzn.ne usťte na ni odpověd~t, 
etal a Odpad.a také s mnoha dalšť- pokud ji nevíte:Víte od koho e ~e
i fen kluby.Tsk~e to ;ie zatť vše, v a á sklad re , 

t~§ťme se n vaše kritiky,na vaše která šla ne ste no 
názory,rady a informace,bez kterých roce 1989? 
by náš č sopis vycházet nemohl. Správn~ odpovědi spolu s -.ýhel'"Ci -

N §e velké poděkování těmto lidem: uvefejnť e v p~ť§t{ čísle ••• -las-
Miloš nDodo" Dole~al /Vitacit/,Aleš I - I --
"J:3richta /Arakein/, Pipa, Ota Hereš a nf 0 (cf.os lo f 0 U.Zet verc.e) 
Filip Robovský /v§i~hni Kryptor/, Novým mu~em ve skUpině Qzzy Q§bourna 
Vlastimil Henych /Torr/,Leoš V~lk e st 1 teprve 24-ti letý b sist 
a Roman VelinoY /oba Fer t/,Tonda 1 1 Oz d 1 • j . R dě.1 
Rauer a Petr Diviš /oba Brian/,K - M che Inze. zy op nu, :" .8 J 
tef'ine Králová /PKS/,Franta Štor, pracuji s .mlad~{ i, roto~e"kluci v 
Necrocock Silenthell Valenta Mons-mém v~ku JSOU ~i~ nudní ••• tt Koneč
ter /všichni M ster'; Ha mer/ Ko- ně js e s dočkali.Nov~ lbu Hello
lins Cizák Ventor a Trifid /TAichni ween j na sv~tě 8 jmenu~ se Pin 

' ;' /M I qubl>les Go Ape. Z prvního singlu t~-
Debustrol ,Dann Horyna erlin , to desky je z~eim~ ~e kytarista K i 
7,deněk Troup /Exekutor/,skupinám Hansen si ' své ~otb~lov~· po vky de-
v.A.R.,Kabát,Morrior~M ster's D th,finitivně odnesl ke sVÝ G a Ray. 
Ji~'ť Tričler,Marcel ~ n celé e veterán Alice Cooper právě sepisu-
skupině Med.Granddad,~ir ám Wahil ie materiál na novou desku,kterou 
sound./Plzen/,Koo{rovánť Minolt iistě bude cht'ťt naváz t n dspěch 
!Plzen/, Underwood inc. Ltd• /USA/2 alba Trash, ien~ nyn1'. tak~ vy~lo u 
Sinclair Research Ltd./Velk~ qr~- nás. e Black Sabb th usilovně de n-
tánie/,David Hertl/ZXM/ a Ondf'e~ tu~ť zprávy 0 to ,~e Ronnie Ji es 
Kafka /Preha/,Filio Adametz /Tur- Dio se znovu obievil v jejich sesta
nov/, Pavel Fial /Praha/, Petr Fr n- vě. e Leto§n1'. rok bude ne nov~ des 
ta/Praha, Hrádek u Rokycan/, Petr A.R . opravdu bohatý e tak se ~e e tě it 
Lukavský /l<'C Exheustor/,Leco lák n novin od Met lliey.Ozzlho OSbou
/Ko§ice/,Ján Juríček /Choeholné/, rn • now r.White Lion a da Mích, ~ 
erek Novotný/'N'-emo§ná/,f!r ě štu- vyšle nová desk od b~azilská Sepul-

dák software,Jaroslaya M nesov 1m2. pod názve Aria • e Je§tě tento 
/~e ošná/iMarek Kukla /Metaliště/, ěsic se na trhu objevit nová 
Ján šrenke /Infor metal/, koneč- desk od sk ndálnť skupiny Guns'n' 
n~ všem lidem,ne kter~ j e zepo- Ros s stejně j ko novink kaliforns-
něli a ktef'í jí rádi et 1. Za - :.,., · • 
orální podporu d~kuji pf-edevším kých kole~u Van Hal D· Americká 
Štěp~novi Franclovi ~ Pr hy a sa- for ce Tesl ukončila n hrá ánť 

0 f-ejmě vše ~tenáf'O Metal Brea- sv~ho novdho a čist~ akustick~ho 1-
th z L ~ b , kter~ nese n~zev F1 ve & Acous-

u... ~ tical J: • • l'l'-ipr vil -Ozzy-
Pozn.red.Ozzy ~e pfezdťvka naěeho 
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BR 'A N Někdy knncem ř-<-ine! těs
ně no té,co ise delal 

rozhovor s Milošem D~le~alem jsem se 
seznámil zajťmavým zp1~sobem s kytaris
tou skupiny Brian Tondou Rauerem.Slo
vo dalo slovo a domluvili ;isme se,že 
se přiidu podívat na jejich zkoušku. 
A tak jsem se 26.11 vydal do Vodičko
vi ulice v Praze,do jednoho starého 
aomu,kde mimo jiné také Tonda bydlí. 
Vlezl jsem do výtahu a překvapila 
mne skutečnost,že d~ á dva suteré
ny. Podle Tondov:Vch iastrukcť j em 
sjel až dolO.Otev~el jsem dveře a ne
věřil jsem svým očím.Byl to opravdu 
starý rozlehlý sklep,v§ude strašně 
svinstva,spousty chodeb a relativnť 
tma.Podle zvuku jsem po dlouhá cestě 
došel až ke zkušebně.Zde ji~ byli 
dva členové této zaiťmavé kapely, a 
to Tonda Rauer a bic~k Petr Divi§. 
Neměl isem času nazmar a tak ;isem se 
hned s rnimi pustil do krátkého rozho
voru.Během rozhovoru přicházeli té~ 
dalšť-členové kapely ••• 

M.B.:"Co hraiete za stvl?".Brian: 
11 To se nedá dé:ťinovat.Prostě to , co 
nás bav{.Vťme~'e nejsme melodický , e
lodie neumťme.Nenecháme si do toho od 
nikoho kecat neznamená to však,že si 
nenecháme radit.Hrajeme zkrátka pod- určitě nepozná styl naší kapely.N~
le sebe.Máme rédi Metallicu a Mega- máme tu písničku rádi.Je to typic
deth,co~ se asi projevuje na naší ký příklad komerce ••• ".M.B."0 čem 
hudbě".M.B.:"Vydali ~ste už nějaké isou v~bec vaše texty?".Brian:nNe 
demo?".Brian:"Jo ,u~ 0sme vydali,před to se nás ani neptej.1.W to se 1 
rokem - „Brian 1989 ?".V současné d&-ani pořádně nevťme,proto'e je sklé
bě však demo neodpov{dé naši p~eds- dá néš texta~ ••• Rlavně o to , co se 
tevám a současné tvorbě,i když si o nám nelťbí.".M.B.:"Penují u vás v 
něj stéle říkají.Začátkem roku 91 kapele ke arádské vztahy?".Brian:
bychom chtěli natočit nové de o /je- "Kdyby ano,tak by to · bylo geniál
nom ;iestli/.Nevíme jestli to v~bec ní , ele v'dy to nejde.Skupina vět
nustíme do světa,točíme to všechno v šinou ne kamarádských vztazích za-
amatérských podmťnk~ch a- není to lo~ena není.Úplně to však ale bez 
nrostě 100 % préce".M.B.:„Co p-1-ipra- toho nejde.Jsou období,kdy ;ie to · 
vuiete do budouenosti?".Brian:„Pode- mezi nP a dobrý e isou někdy chví
nseli jsme smlouvu s firmou Monitor, le ,kdy si lezem na nervy".M.B."Pro
~e u ní natoč{me svoii první desku,- běhla u vás v poslední době nějaká 
které snad vyjde koncem bfe-zna.Chce- změna?".Brian:"Ne,ale od léta 91 
me,aby se dobře urod?vala a mít hod- odchází Leo~ SemerPd na stálo do 
ně peněz.Nechceme ov!em tyto pen{ze Německa,ne v~ak ieko zpěvák".M.B. 
zadermo , musíme si je zaslou7it.A to "Dík ze rozhovor". 
zne~ená tvrdě cvičit,cvičit a ••• ".- se skůpinou Brien rozmlouval Pavel 
M. 8 . "Vrátím se k vašemu hitu Stali- M ňes. 
novy děti.Mohl bys o tom něco říct. Je to kanela,kterou určitě čeká 
Nikdo totiž pofédně neví1 o co jde ••• "slibná budoucnost,co~ dokazují 
Brian:"To je klasický doirlad , že toho první nahrávky - viz "Čelem ke zdi" 
moc neum{me.Před náma to hráli Anth- na sampleru DMS.7.atím v~ek kaoela 
rax ,Sex Pistols a jiné kapely.Vznik- hledá svoii tváf,kterou dou~áme,~e 
lo to p~vodně ;iako sranda ne zábavy brzy nejde. 
a získalo to takový ohlas,~e se to Jako jedni z m~le jsme měli o~nost 
dostalo a? do rozhlasu.Víme,že kdy~ vidět dva snímky /video/.Jeden z 
si někdo nust{ Stalinovy děti , ten prosince 1gs9 z pra~ské Lucerny a 
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druhý ze září 1990 z prážské „Berči".hle zmatek pomahájí držet Iva - · 
Ne druhém sn{mku bylo patrné,~e ka- manželka Kol{ke , Kolí.k a L.skoroc.F. 
pele opravdu hudebn~ vyzr~vé.První neboli Fidži.Jsou to kořen,y pror~s
video se nám moc nelíbilo,hlavn~ tající jak duchovní tak vn~jší~ tv~ř 
svým technickým provedenťm;které je kapely.Nedělejte si však iluze , faky 
na druhém ~i~ značn~ lepší.Mnoha nejsou normální. 
skladeb z tohoto videa by se mohlo Tohle vše je jen zjednodušené sche-
~ak~tekž pou7ít k profesionálnímu - ma a tak to také berte.V podstat~ 
videoklipu.Vytkli bychom nouze nad- jsou všichni vše , každý jen vzájemně 
m~rné pou~í.véní vuliárnťch ~ýraz~. jinak, více či mén~. 
Zbvvá -~odat slo~en~ kanely:Tonda FUCK YOUR BRAINS D.n.c. 

Rauer - k:vtera , Petr·niviš - bicíL __ - P.S.Zdé se Vám to jako blábol a 
Leoš Semerád - zpěv , Le~ Holan - KY- slint?Nepochopitelné a zamotané 
tara a Standa Vrtiška - basa.Kontakt:kravina?M~te pravdu to je naše 
F.C.BRIAN, P.O.BOX 570 , PRAHA 1, 11121. nejstručněišť charakteristika ••• -
Už se těšíme ne novou desku! -red- A- my ješt~ dod~v~me s-estevu kape-

s b . ze všechn,y kamarády 8 ly:D.C.D.-zoěv,D.D.C.-bass , M.C.M.-e aSlla'h kapélu cht~l bych Vás kytere1 M.C.J.-kytare , W.C.H.-bicť. 
•..t. C N b' d Vá bl {~ NabidKový list ro Sebastian: oslovit :Jtl,D.D • . • .e u u n~ 8 

1.aemo „1'retranci Drvokocdrci" -
takový ty sračky ;iako ~e ;iste zkur- 10 Kčs+5 Kčs zn~mka 2 demo Scorem 
vysyni a be~tie.To konec ~oncO víte. Trash" - 10 Kčs+5 K~s· známk; texty 
Cht~l,bych Jen udělat řez 7ivou hmo- k dem~m - no 10 Kčs , obaly k demOm 
tou tyhle kaoely. _ , 0 5 Kčs plakát A 3 /foto skupi-
Podstatou všeho je schizofrenní I_ 10 KČs kalendář "Sebastian 

rozpad ve všech bodech.názoru i pro- ~91" - 5 Kč~ historie - 3 Kčs 
jevu.Neustále to pul~uJe mezi thresh- foto skupin,y ! 3 Kčs. ' 
ovou podstatou!nyní 1iž vlastně t~o- V~dy pos{lejte známky na zpětné 
ř{cí skořápku cehosi blízko under- oštovné nebo Vás zatavíme a neode-
groundu a alternativního rocku.Celá P{š '''Kontakt•FC SEBASTIAN 
je to obalené vatou coreové šílenos- ~ ~~e:Khol S~za;a 88 Len§Ja-o~ft ti a punkovou zatvrzelostí , možné i 5~r3 o~ ' ' -las-' 
zaslepenost{ vOči okol{ i sobě. ..,;;;,.;.;;;....;.~·;.... ............................................................ __ 
~í.m to vlastně dr~í pohromad~ není Slovenská scéna o Slovenských 

ani ném jasné.Zatím to ale cítíme v · ••• etelových sku-
nés.Navenek by to mohly být ty thre-pinéch mnho či respektive v~bec ne 
shové e coreové nitky,co jako nerve-fanoušci v českých zemích neví.Pro
vé tkáň pror~stají celý tenhle chu- to uve~ejňujeme příspěvek Jána Ju- y 

chvalec.Duchovní nebo nodvědomou ríčke z Chocholnej který Vám alespon 
oodstatou zpftsobuj{cí , že to není jen z části nfiblí'í siovenskou metalo
mrtvé bláto,nebo jakýsi automat ~a vou seénu. 
šprcky , lze tě,ko postihnout a po1me- EPI?QR /Martin/ - ~pela vznikla 
novat. na podzim roku 1988.Párkrát koncer-

Po hudební. strénce hlavními or~ene-tovala s moravskou Chimérou.Skupina 
lami jsou kytaristé M.C.M. e M.C.J. nahrála dvě minidema - "Po n~s poto
Tvo~í vlastně hlavní část venkovní pa" 8 novější World decay~.Cene de
oulsující tváře kapely.Nézorov~ 8 ma _ 30 Kčs.Se;tava kanely:Milan Ja
vlastně vnitřn{ ~hnu~í zpOsobUJÍ kubík•zpěv,Iven ~určo - kytere,zpěv, 
D.D.C. a D.C.D.Jsou JBko dvě lo~o- Pavel 9e~ičék - kytara,zněv , Jano
motivy řít{cí se po stejné kole0i. Lehotský - basa a-Fero Sochulák -
Ne nroti sob~ , nebo ze sebou,či od bicí zn~v.Kontakt:FC EDITOR, Palo 
sebe jak by to bylo logické.~ťtí se BeriČák Zápotockého 33 Martin 8, 
stejným směrem , jednou řadou kol ve 036 08. ' ' / 
vzduchu e druhou ke~dý na jedné ko- GLADIÁTOR /Alekšince/ - kapele vzni
leji. Aby se lokomotivy /nebo nějaké kle v roce 1988 v sronu.Od začátku 
z nich/ vzájemně nevykole~ily ue~o hrají vlastní tvorbu.Mají natočené 
nesetřásly venkovní hmotu , zdrsnu0e demo Predohre smrti"-- cena 30 Kčs. 
a uhlazuje jim koleje w.c.H.~sob! sesta;a:Juro -13abulic - bicí 1bratři -
jako brzda nebo kataly~étor vybueh~ Dušan fUedký-base , Meroš Hleaký-kyta
a reakcí v játrech celyho spolku ra , Miloš Hladký-kytara zpěv.Kontakt: 
/v podv~domé části ho supluje spíš ro GLADIÁTOR,Dušan Hledký,Alek!ince 
M.C.J./.v mez{ch ostatních lidí ten-302,951 22,okr.Nitra.-nokr.přť§tě-
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MASTER'S HAMMER deme iediné,kter~ ho m{t nebude.čist 
noř~d o iedn1 kapele,to ;ie k zblbnu-

Přingšíme Vám zde del§í rozhovor tí.Len§{ isou takovýhle česop1sy,kde 
s kytaristou skupiny aster's Ham- ie o v§ech kapelách něco.".M.B.~Ja-
mer Valentou a čPstečně zpěvéke-m ká máte pl~ny do budouena?".M.H. 
"Frantou ~tormem,který pro vás pfi' "Jako skupina chceme udělat druhé LP 
nravil Pavel Fiala. a ně;iak to pořádně rozjet.Pravděpodob-
M.B.„Nejdříve tedy sestava skupi- ně po;iede e na :ťestival do Singapuru, 

" M H št ~„ta a pxv ale nechci nic nředv{dat. Jinak Mons-ny. • • • • • " orm - n..r r , z . t: , 

Silenthell - tympén,Monster - basa, ter si dělá ještě s pomocí Valenty 
Valenta - bicí a Necrocock - kyte- a jednoho nejmenovanýho kytaristy 
ra."M.9.„Řekni mi něco o historii thrashmetalové demo, Valenta é svo;ií 
skuniny ••• ".M.H."Mester's Rammer vlastni skupinu Uncularm In:ťa e a 
vznikl vlastně ne jafe 1987 v Mladé Necrocock si dělé taky svo;ie demo a 
9oleslavi.Na začátku byly velk1 soukromě učí hře ne kytaru /;i~ho 
změny1 to nemá cenu ~{kat.V roce 88 prvním ~'kem je iloš Dole~al ••• /, 
vznikto první demo „'.i'inished~,v ro- prodává ob'!-9zy na Karlově mostě a 
ce 1 qg9 - "The Mas s" a 1 990 - "The píše porno-romány". M. B. "Co byste · na 
Fall o:ť Idol".Koncertovet jsme ale závěr chtěli vzkPzat fanou§k~m?". 
začali až na jaře 1990,orotože se M.H."Neberte na§i hudbu tak vé~ně, 
o to zai{mali nějaký lidi nahoře. ;ieliko~ dvě nětinv kanely mají pap{
V červenci 1990 jsme podepsali ry na nalici a t~i nětiny isou noto
smlouvu s Momitore ek jsme nato- r'ičtí alkoholici,ktefť se v součas
čili Ultrametal a te koncem břez- né době léčí.Tímto přejeme h dně sil 
na by mělo vyjít na§e album "Ritual'~ poslechu naší hudby ••• 7.dravť e 
a v únoru,to musím dodat,jsme nato- všechny na§e :ťens ••• Ne~klameme vás , 
čili videoklip „Géniové".M.B."JakV Satan nad vámi bdť ••• ".M.B."Díky ze 
styl hudby hraiete?".M.H."Okult - rozhovor". 
black metal".M.g."Jaký ie váš ná- Se skupinou Master's Hammer rozmlou-
zor na budoucnost vašeho metalu?". val v·;iejich pra~ské zkušebně Pavel 
M.H.nNo to je blbý.Já si myslím;~e Fiala. 
nehofe se udr~! jen ty ne;ilepš'ť. 911J!!Yi"'!'_a_ny_n_ť~v-á_m_p-.f_i_n~~~š~í~m-e_r_e_c_n_z~i-n·a-

Skupiny budou sice vznikat,ale P~- nové LP skupiny Master's Hammer. 
kud nebudou m{t im~no nebo nep~iJ~ Po dspěšném sampleru Ultrametal vy
dou s něčím novvm,tak nahoru nep~1- dává :ťirma Monitor v těchto dnech 
dou".M·~·"Co Pro v~s znem~né seta- debutovou desku Master's Hammer pod 
nismus? .M.~."Satanismus ~e vlast- n~zvem "Ritual". 
ně ~iloso:ťie kanely,kterou se ~í- - Myslím si,~e to bude jejich další 
d{me.,zy se nemodlíme,nevzývéme se- krok vpfed k nejdspě§ně;išťm kap lám 
tana,a~d .•• Satan ie oro néS"' ~ymbo1, u nás v~bec.Skupině se poda~ilo vy-
ktery 0e nro nPS směrodatn1. M.B. tvofit něco nového,co tu ještě ne
nChtěl bych se vrátit ke koncertu bylo.Master's Hammer znám již z d~
v Edenu 13.12.90,kde se nahrávala?" monehrávek,ale ty se v ~ádném pfí
videokez~ta.Co bys mi k tomu řek1 . pedě nedeií srovnávat s deskou, která 
M.H.„No ~P tu kazetu viděl.Má slou- se iim onravdu povedla 
ži±_pro pn_tfebý_firmy Zeras.Je to Po . poslechu desky Rit~al ;isem nevě-
le něco str šnáho. Jestli si tam řil svým uš-ím něco nodobnék jse 

byl,t k si to viděl.Hrozný".M.~. ikdy neslyšei To ie ~- · 0 b néd-
"S ~akými skupinami spoluprecu;Je- gern'á mystická• ta~emná rychlé hudb& 
te? .M.H."Kryptor,Root,Debustrol e s častými změnami i kdy~ nápady ne-
Batbory".M.B."Vaše vzory?".M.H. isou tak ori~inól~í vcelku to však 
"Te~ u~ v podstatě ?édn._ý.Jinek pos- Vynadá velmi zajíma~ě.De :ťakto se 
loucháme Bethory,KinRa Diamonde ~pakuje jeden motiv po celém albu 
Motorhead,Death,Slayer, t'který. je ' obměňováq často se zde v-Y~-
M. B. „Co si mysl !š o našem tisku. kytu'j{ kytarová soÍa. Vše je podber-
Mysl ún tím fanziny,časop~sy podob- veno chrámov~ tajemným zpěve a 
né našemu?".M.H.„MY ~ádny :ťan klub tympánem,který není nijak výrazný & 
nemáme e tím P~dem nevydáváme fen- mnoho lidí by ;iej ani nezaregistro
zin.Kdy~ si lidi pošlou znPmku,my valo.Občas se objev~ i hluché místo. 
jim nošlem Inf~list.Kdyby všechny Jako neislebšť p{sen byeh uvedl nJá
kanely měly svy fanziny , tak my bu- mu nekel",kterP ie sice trocha noz-
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měněná,ale je zn8t,že pochéz{ z prv- rytmlcK~ party skladby nr~vě tam, 
ního dema - je zde až moc potlačena kde bych je nikdy nečekal, bicí 
melodičnost skladby.Zpěvu je jakž- nejsou nijak zvlá§t výrazná a přes-
tak~ rozumět,není však 11 př'{li§ špič- to jsou g ni~lní celá album je 
kový",ten však nesni~uje kvalitu LP. př'itom vcelku meJodická.Zpěv je vy-
7,a nejlepší písně pova~uii "Gániová", nikaiící.Texty se v mnoha př'ípadech 
„Ka~d:V z nP.s" a instrumentáln-ť skrad- i rýmuií,co~ musím ocenit a jejich 
bu "Ritual",ktervm nelz nic vytk- texty se mi svým ,zpOsobem líbí.Tý-
nout. kají se Předevš!m kritiky veškerá 
Master's Hammer tímto LP opravdu světová politik:y,v~lek a mil1.teris-
dokÁzali,~e si zaslou~í větší pozor- mu.MO~ete ie oosoudit 1 vy - ne 
nost,ne~ jakou meií.Svědčí o tom t~, poslední straně M.B.Poslouchal isem 
~e je spolu s Debustrolem nejrtspěš- jejich LP několikrát a népfi§el -
něj§{ kanelou na Ultrametalu.Musíme jsem na iediná slabší m1sto.Hud
kanelu tá~ pochválit ze perfektní- ba ie oproti So far •.• mnohem leh
videoklip,který natočili v rekord- - čí e stravitelněiší,čéste~ně tedy 
ním čase během února a byl již uve- i měkčí,za to v§ak oronracovaněi§ť. 
den v ČST.Kapela jistě bude mít co Cel~ LP ie prostě vyntkaiťcí.Neivť-
stále říci svým fanouškOm,lrtefí se ce bych však vyzdvihl skladby "Ho-

·~idně rozrostli... -las- a -pfi- ly wars" a "Hen~ar 18". Je to zkrát--
L111\-,/> ke neileoší album Megadethu a pat-
~ f/J-~ ří podle mne mezi nejlepší alba, 

TANKARD - The meaning of life - 1990 která vyšla v roce 1990. 
Oproti minulým deskám skupina ve A dodávÁme jen sestavu kapely: 

svá hudbě trochu změkčila,jako je Dave Mustaine - kytera?zpěv,Dave -
to ostatně i u jiných kapel.Líbí se Ellefson 2basa,Merty Friedman - ky-
mi p~edevším laxní zpěv a zvléětní tara e Nick Menza - bicí. -la~-

ztvrdlý harašivý zvuk kytar.Vadí ANT~AX - Persistence o'f time -
mi zde v~ak je~ne věc a to,že .celá 199~Islands rec./.Věeehny §pičko-
album je .monotonní a celkově ~e om~- vá kapely u7 vydaly svá devadesát
zeno ste0nými orvk:y bez větěích.nÁ- ky a proto nesměli chybět ani ame-
nedO.Jedinou odliěnou skladbou ~e ri~tí Anthrax To že jejich Vytr-
oř~dnoslední v Wheel ot: r~birth". Za velost času" bud~ ta·ko~~ bo;ba, asi 
ne0lepší Pt~ne ~ova 7uJi Jednoznačně nikdo nečekal.Jeiich kompaktní 
„SPace ~eer 8 1m~novanou "Wheel o'f eran7mé cel~ho alba mne velice 
rebirth .Celkov~ Je to pěkné album, překvaoilo.Na rozdťl od pfedchozí-
která nepřineslo nic nováho pod ho LP "State oť Euohoria" je velmi 
sluncem.Album se posl~u~há celkem rychlá 8 ie noiato s humorem.Na 
~obf~ a všem thrashs J9 J donol'"Uču- albu se tak~ Qbievila také iedna 
0eme · -las- převzatá n{sen a to "Got the time" 

MEG~ETH - Rust in peace - 1990 
/Sn~ v míru/ Capitol records inc. 
Kdy~ jsem někdy v zéfí 1990 viděl 

ponrvá videoklip 11 Holy wars" od té
to vynikaiíeí skupiny,byl jsem pří
mo nadšen.A ~yní po poslechu jejich 
nováho alba jsem unešen.Deska sé 
úplně liší od předchozí „So far 1so 
good ••• so whet!" 9 které vyšla ji~ 
pfed 3 lety.Je zde kladen větší dň
raz na hudbu než na zpěv - ten je 
zde v podstatně menší mífe.Dominan
tou LP jsou utlumené bicť,a n~sčet
né Mustaineova kytarové sola,0sou 
zajímavé jak hudebně, tak i zvukově. 
Takový zvuk kytar jsem nikde neměl 
mo7nost objevit.Od prvního noslechu 
nosluchač oochooí,~e Megadeth se 
sna7il přijít s únlně něčím nov1m, 
což se mu povedlo.často se střídají 
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z roku 1979.Písně isou nrotkény 
ooimem 11 čas" a obievuie se zde 
Scot1~v hluboký hle~. Po hudební 
stránce nelze albu nic vytknout. 
Je to suoer hudba.Měl jsem mo~nost 
zhlédnout ii~ 3 videoklipy z toho
to LP a velice jsem se pobavil.Me-
7.i nejlenší o{sně byeh zařadil 
nGot the time","In m,y world" a po
malou instrumentální "Intro to 
reelity".Album vřele doporučuji 
věem fandňm kvalitního metalu. 
Ještě sestava:Dan Spitz - lcy-tara, 

Frank ~ello - basa,Sctt Ian - ky
tara, Joe Belladonna - zpěv a Char-
lie ~enante - bicí. -vš-
KREATOR - Coma o'f souls -· 1990 

o i se tf:o e -- rec. I. 
Ne nadarmo se f{k~,7e Kreator -

snolu se 81.eyer,isou prostě nej-



lepšť ve svém oboru.Jejich nov~ des
ka Coma of souls /Koma au§í/ to dpl
ně dokazuje. 

kdy se muselo „kvt"ili kázni" rozsví
tit v sále.Skupina tedy dohrála při 
světle.Měla velký úspěch - přid~vala 
3 věci.Jek m~7u hodnotit,nejlepš{ 
konoert,ne které~ :jse byl ,ele až-ne 
to ubliku !Plzen,vzmo~ se! -las-

INfO----

Toto album nevezuie ne Extreme 
Aggression pomelou pěknou pfedehrou 
v pťsni"Then the sun burns red" ale 
oek následuje ten klasický rychÍý -
n~~ez!Hudbe zťskává gigantickou po
dobu hlavně propracovanou kompozicí Někdy koncem b~ezna nebo zečátkem 
kytar a bicťch.Tomu všemu nasazuje dubna vyjde druhé LP skupiny Torr 
korunu srozumitelný zpěv Milleho, ninstitut klinický smrti" u ~irm.v 
nesmím zapomenout na vynikající basu.Direct.• Zpěvák skupiny Root Big 
Skupin mnohdy dokazuje sv~j cit Boss /Ji~ť Valter/ si stě7uje že 
pro hudbu změnami v rytmu a melodi- lidi nechod{ na iejich koncerty -
-Ceh.Celkový výkon všech muzikant~- ~e by brzký zánik Rootu - a co 
je prostě super s deseti vyk~iční- deska?Kdy vyjde?•~vtarista skupi~y 
ky!Hudba se nedá oopsat.Bez komen- Fera Leoš Válka musí od 12.bfezna 
táře.Dílo hovoří samo za sebe.Nejví- pod du do nemocnice.Pobude si 
ce bych vyzdvihl skladby Co a of' tam asi měsťc.Posílejte mu kytky, 
souls a Terror zone.Jinek celé des- flašky - ček~ ne ně • .• • Skupina Fe
ka je vynikající!! !!!Poři~te si ai ret si nyní dé asi měsíc pauzu.Něk-
co nejdfťve.Ještě sestava kapely: dy začátke dubna budou mít ještě 
Mil1e - kytara zněv Rob - basa Ven- nějaké společné koncerty s Debust
tor - bic.ť a F?ank !. kytara. !.1as- rolem a Asmodeem. Nějaký koncert by 

měl být v Klatovech.Déle se Feret 
Konc~rt Ferat/Debustrol,26.2.1991 - chystá na koncert do vídeňského 
Plzen,šefťkovka .Abych se p~iznal 1 Rockhausu Kaoela má již kompletně 
~el jsem ten den ne nrvnť ko~cer~ v p~ipreven1 materiál k netoč&ní 
Plzni v~bee.Hned oa .nočétku ~sem po- desky,které by se měla točit na 
chopil , „e zde bude ;Jiná atmosféra 1 ieř'e a na pod im bw ěla vy · Jt n _ 
než ti'-eba v Praze. Lidi totiž u~ oa · - - z ·' m · J L • uU 
ooč~tku posedávali a polehávali a v de n nť pravděpodobně 10 pťsnť. • 
kotli bylo jen p~r ned§enc~ Atmos- V Brn~ se chyst~ vyd8n{ se nleru 
~éru taká snižovalo to že pér skin~ Detonace /Detonetion/,kde by m~li 

' ~ být kenely jako Sax a Loretta. • 
tady pogovalo dost neurvale.Prvni Zněvák 8 kytarista Kolins z Debustro-
kepelou,která nastoupila byl Feret. lu chod{ se zp~večkou Lochness 
Po ~rvní za~řívací skladbě Werning Lenkou Jindřichovou.• Od skupiny 
you. ~e roz0el pravý n~řez.Takový Lochness 0de~la p~{~ere J~·a.Loch-
zvuk ·0sem ovšem nikde Jinde nesly- nesky nyní 7.koušť s novou bicačkou. 
šel - prostě oer~ektní,všemu bylo •Vypad~ to na zánik skupiny Med 
rozumět,nic nepřeřvan~,ale zase ani Grenddad , o kter~ isme psali-minule. 
tich~.Nélede však byla zcela mrtvé. Kapela odehr8la 4 koncerty - vyni
Plzenské publikum není to pravé.Fe- kající Jeliko7 :je ř{liě neznámá chye 
ret hrál opravdu na jedničku , no zn~- chyběli na koncertě lidi ••• • ega! 
mých hitech Televizní zpracování,- deth natočil nový videoklip Han
Wrestlemania , St ťny těl a mnoho :j1~ ger 18 který ček.é jen na uvedení ••• 
nÝCh se kapela rozloučila skladbou eVšeho 'moc asi škodť,uznejte sami. 
dobře zn~mou z Ultremetalu Ther's steve Vai plénuie kytarovou u, 
only a little time.Ale pak přišel akustické album dvojalbum s instru-
iešt~ větší . nářez."Tak se zas vši- mentální hudbou ' bez.kytary des~u 
chni userte , ie tedy Debust~ol!",ze- výhradně s kytarovými' sóly' a solov~ 
křičwl zpěvák Korins a roz~elo se turné!!!???Prnstě bl~znivý génius. 
to dunící peklo - Krvavé práce Anti- · 
krist ,Protest , Pokrok , Neuropatoiog , Svoii fotografii nám 
VyznÁnÍ smrti a mnoho dalšťoh skla- noslele nednavné čt néř-
deb.Debustrol byl asi tak o p 1 ke Petra Stifterové,Hu-
tl'-ídy lepší než Feret. Tak nikdy sinecké 709 , Prachatic ; 
isem něco tak výborného neslyšel. 383 01.No uznejte,nemá-
Imege kapel byl výborný,Feratu me hezké feninky? 
trochu chybí pohyb.Slabší bylo ji~ Více se nPm ji~ do Infe 
osvětlení ,ale to hudbě nevadí.Zkla- nevešlo.Pokus{me se pro 
m8ní přišlo asi v p~lce koncertu, vás přioravit nro příš

t~ ;e~tě v{ce in~ormacť . 
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~l::::!) ,1._i znovu vzít m~ m,yšlenky 
Vím,co jse fekl,te~ mus{ fvét z @1Rq Ti:<lQ1~~1ffI Dal§{ věc,kterou znéš,cht~jí mi 

pfedévkování a z nedostatku vra~d 
N t~to stran~ V~ v~dy p~edstavíme z ilosti. texty p{sn{ našich i zahraničnťch __ ..... .__.__.__ ..... _____________________ w __ 

skupin.Dnes zač1ná e skladbami z nHANGAR 18" "Hangar 18 /l8.dkryt1" 
nejnov~jšího alba skupiny Megad th Vítejte v na§e vysok~m lese 
"Rust in peac " kter~ vy§lo u ~ir- Udělejte si čes ne prohlídku 
my Cepitol rec.lne. v roce 1990. Není mo~n~ zničit tyto zdi 
Jsou to skladby "Holy wars" a "Han- N §e ocel je tolik pevná nro v~s 
gar 18". Databanky k vl~dě nad sv~te 
" OLY WARS THE PUNISHMENT DUE" N~stroie k prohl 1dce hvězd 
"STat války... • •• nezbytn. tres " Mo~n~ jsem vid~l p'l'-{li§ mnoho 
Bratr vre~dí bratra Hengar 18 zn~m nřťliš dob~e 
Zem~ je zalitá krví Inventáf cizích ~orem ~ivota 
Vra~d{ se pro v'ťru Upevn~ný stát zmrazených 
Nico co nechápu Selektivní ztráta paměti je pfíběh 

Uvěfení věštbě 1 kdo by poc~yboval 
Bl~zni jako já,kte~í p~ejdou mofe Vojenské inteligence 
A p~ijdou do cizích ze í Ko binace dvou slov,které n pňsob'ť 
Zeptej! se ovc{ na jejich Tťru na city 
Vra~d-!te na 13ožť pf{kaz? 
Zem~,která je rozdělena 
se určit~ nezastaví 
Moie inulost je pryč,u~ ~édné 

ostuda 
~édn~ bl~zniv~ naivní názory 
Konec je blťzko,je k~i§{élov~ 

jasný 
Čést istrovskáho plénu 
Te~ se ned'ťvej na Izra 1 
Mohl to být tvOj domov 
SV tá války 
Na m~m pÓdiu,jak 
to znají všichni učitelá 
Dole v m~m soudcovskám k~esle 
Rána kledívkem,udr~ujíe{ zákon 
Vlez na mou krabici od •vdla, 

veliteli 
Pryč se změnou světa 
DolO z tribun.v posvěcen.v 
Tak by ses stal eo~'ťm poslem 
V~st Yélku na or~anizovaná 

zločinu 
Had{ dtoky zahnat pod ke eny 
Pozadu ze 1'-adami 
N~ktefť riskuj{,eby mne zneu~ili 
Něktefť ~i~{,aby ne zničili 
Jinak zem'l'-ou 
7~bili mou ~enu a m~ dťtě 

Mo~ná jse viděl p~ťliš noho 
H n~ér 18 zn~ pf{li§ dobfe. 
/p~elo~il Marek Novotn.1/ 

S nedějí,že mne zotročí 
První om,yl ••• posledn{ omyl! 
Zaplatili spolku za vre~du obra 
Další chbya ••• u~ ~édn~ chyby! 
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Naplnit tfesk s tvrdostí préTa 
Proto~e to neříká ,nem,yslím 
Pl"em.ý§l -ťm o tom 


