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ARAKAIN
DR. TRICERATOPS
MASTER"S DEATH
DEBUSTROL
KRYPTOR
BRIAN
ROOT
ASMODEUS
SKIMMED
AUTOGEN

IRON MAIDEN
TESTAMENT
DEICIDE
SODOM
OBITUARY
DESPAIR
Dl SHARM. ORCH ESTRA
BOLT THROVER
SEPULTURA

V~žení čtenáři,dostévá se Vám do

KOPSA z rtst! nad Orlicť.Robert dos-

dvojčíslo 12- 13 trochu se
távé 3 plakáty Torru /kafdý jin:f zpo~dění . Nezlobte se na náa,ale
é-dokonce jeden barevn:f/9 2 fotog.r fi
me tě nA před m turita i /4 z nás/, a j dnu podepsanou fot grafii, rek
t k nám zbývá m~ně času nef předtí • dostévé·2 plakáty,3 fotografie a s V budou nu se bude e sn žit vyd t
olepku. V§e hn,y cen,y věnov 1 výherčísl
tak, by jste nebyli ochuz ni
cOm př!mo Vlasta Hen,ych.
o nov' infor ace.Chtěli bycho vyVýsledky aoutě~ z čťsla 11 v.yhléehézet co nejpravidelněji,ale to zé- sí
příštl.
vi í na vš ch lide-ch kteří se jakA jak' jsou dnešní soutl~nť otázky

rukou

1 podílej!.
koliv n Met 1 Breetnu
oho lidí se nás ptalo,proa byl
v čísl 11 volná druhé a posl dn!
strana.Na rychlo js
useli př dllat for át časopisu t kiabycho jej
ohli rozesíl t lide s epen:f bez
obálky,proto~e ty jsou drah' a n
tihli js e ji~ připravit druh u
str n
íky časová tí
dAlC OBJEDNAT JIE'fAL BREATH? N
dr u redakce z !lete objednávku
se zpětnou adresou a obálku s korunovou z állk u.fl;y Vá zašle
nejn vějAí čísl
a bli~ší informace o
odběl'" .cena je v současná dobl 2,90
Kč
pro předpl titele a 3,- Kčs ve
voln~
pr d ji.
! ! POZOR INZERCE ZDARMA!!
S há ! e ta ~ sch pná k el ty a
distributory pro náš časopis.Mo~nj
výděl k
le dohody.Infor
e na
drese- redake•.
T k 1 a to je zet! vše!t~§í e se
na Vase
pf'íspěvky a dop sy.
Vaše reda ce

i...
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Redakce časopisu M. B. zah j je
novou činnost
tou je ~dáv~n~
~....__~~~~~~~~~~~~~~-textO &kladeb našich 1 zahraničních
V minulá čísle j e slíbili , !e
skupin.První i texty jsou pfoekl dy
uvei'ejnť e výsledky naš! prvn!
LP "Ruat in pece" od Megedeth. ·
soutě!e z čísle 10. Tak tedy:l."Ze
~ipravnj! se texty Annihilator,
kter~ s piny- přišel do Tor u Pavel
thrax stev Vai , Qu ens"rYche,BruIG hout?" ,2. „Kdy
odkud přišel
r- ce, Dicklnson.Kdo á o tvto texty
ti
1 us?".
zájem, ...u~e si k ná do .Tredakce posSprávn' odp v~di j • ott:l.Pavel Ko- záv znou obj dnávtu. Pf'edpoklát!en' ·
h ut přišel z flORRro~2. rtin
k 0 1 t í h t tO ~ 12
Kě 8
el us přišel do · Torru z De~ustrolu
cena
P
e
n
ex
e
,~
Po uzávěre :p,ipraven · á e ji! •
konce roku 1988.
pi'e-klady nov~ho LP od ' SEPULTURY
ě! soutě!e se zóčastnilo j n 10
Arise".Tak!e pište...
-redproc nt čtenář-O . B. což je vel 1
"
ál .Správných odpov~d! bylo a 1 jen
Navéz li :1 • kontakty s dalš!mi
40 I. mavn! i chyb 1 byl ěp tně - etalovými ~asopisy /minule jsm
ur~ený rok příchodu elmuse,ale by- psali o etaliěti a Odpadu a D rk~
ly i t kov~ odpově 1 , !e Pavel Kone s Actu lu/.
hout při el z FATY MORGAŇY".Správn~
Prvnť doc la slušným časopise
odpovědi js
odnesli n konce!'"t
~e z
Sloven ka HUNGRY FOR THRASH,
KRABATHOR/DEBUSTROL kde výherce vy- f 6 stra
infor eť hlavně z
losov 1 á zpěvák Debustrolu Kolins.obl 1tť! tlirish metalu.Cena - 5,- Kč
No a kdo to je:absolutní vítěze
+ 1,- · Kčs poštovn,.Kontakt:J: kub!k
se stal ROBERT B~EK z Hlinsk v ~e- 11 n,Zápotock,ho 8, rtin 8,036 os.
chách a druhý výherce je MAREK
do n~en1 str. 5
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a dkoly?
lL Vyj enuj všechna de a ROOTu a
uve! roky jejich vydán!.
2/ Víte ve která městě se koná
~d ročni z ám;f festival llONSTERS
OF ROCK ?
V.1herc obdrfí singl ROO'l'u "7 čern;fch j zdc0".01povědi zasílejte co
ejdř!v na adresu r dakce.
-las-

°
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Trička se z~tnou adresou tasíleite na adresu:F{! FERAT Olde Siml,Vojanova 23,Plzeň,318 oÓ.Pr-ipravuie
V minul~m čísle si zai"ádil šotek. se profil Gun~-Ho
Rock a Pop. e
Jm~no kytaristy ANTHRAX je samozi"e~-Tento týden vy§la sólová deska Mimě Scott Ian.T~~ v pi"ekla<hl textu. lo§e Doie~ala u firmy Direct.V červ
nám pi"edělal jedno slovo - chby ~e nu odj{~dí Dodo na krátký čas do USA
správně chyba.V recenzi na Megade\~ /asi 4 měsíce/ studovat hru na kyt j sme chybně pi"isoudili kytarová so- runa zatím nejmenovanou univerzltu.
la D.Mustaineovi - hrál je samozi" ~-Na podzim z čne Vitacit točit svoje
mě vět!inou Marty Friedman a Valen- -druh~ LP. • Dementujeme zprávtl o
ta je bubeník Master's Ham er.Omlou-rozpadu skupiny Mad-Gr nddad.Nast la
váme se! • Vydání druh~ho LP Torru pouze jediná změna - Míra Kulhánek
se zdr~elo o dva měsíce,proto~e
opustii kapelu·a nahradil jej lepší
skupině odmítlo 6 profesionálních
Standa Marhoun.Skupina vydala sv~
grafikd nakreslit obal,kdy~ se doz- první demo "Vzteklej děd ".Je zde
věděli, jaký tam má být námět /mezi q skladeb a cena činí 20,- Kčs včet
nimi Gusta Vávra - autor obal prv- ně po§tovn~ho.Kdo má z~iem,at ~a§le
ního LP Arekeinu/.Obal je ~yní ho- kazetu na adresu:c/o Vladimír Suma,
tov a deska by měla vyiít v ' dubnu
P~O.BOX 5,Tf'emo§ná 330 11. e nne 21.
či květnu,či někdy v červnn. e o slo-s.1q91 se mo~n~ usicl;tečnť v Bratisl vo se hlásí skupina Merlin.Proběhl vě obdoba Monsters of rock za dčasti
zde iedna person~lní změna,kdy byl skuoin iako AC.IDC,Queensryche,Motley
vykoonut bicák Tibor Lukáče fi hra- Crue a mo~ná i Metallic .Tě§me se!
zen Tomášem Zoubkem z Orientu.Kape- e v k tnu proběhne soud se skupinou
natočila v dubnu svoif první desku, Torr
vypad~ to,~e bude odsouzena
která sé bude ki"tít 6.června v DP
z zdemolov~n{ hotelu v Nov~m Jičíně,
v Prs.z~. Potom nás - duje ve dnech
kde byla skupina ubytován běhe
17.-29.6. turná po ČR.V červenci
fíinov~ho turná '90. e Brian natočil
má Merlin jako jediný od nés vystou-pro metalový oof'ad Rockmap video~i t na setkénť "motorkáf~" v Němec- klip "Kdo tomu velí".
Takt~~ natoku,kde by tak~ měli vy tupovat Bon čili Kryptor
Vitavit pro česko loJovi. e Dal§ť odchody hlásí Brian - venskou hitparádu svá videoklipy Leoš Semerád jako~to zpěvék kapely Kryptor „Justiční omyl" a Vit cit
odchází ne stálo do SRN a Leo Ho„Lovee lebek" • POvodně plánovaný
1 n byl vyhozen počátkem dubna a
koncert ASSESSOR/RAVEN/RUNNING
LD
nyní p~sobí v 2elezn~ Neděli.Ješt
byl odlo~en na 2.6.91 ve Frýdku-Místv p~vodní sestavě natočili LP „~e
ku a 4.6.ql v Praze na Štvanici z
lem ke zdi",která by mělo vyjít
d~vodu nemoci Rock'n'Rol:ra.Místo
koncem května u Monitoru.Proběhla
Assessoru zde však bude hrát Kryptor.
však féma,f.e Kočandrle , iako~to
e Kapela Roxor vydala nov~ de o „Out
z~stupce ~Monitor rozhodl,~e Brio- _of periphery",lze jej obrd~et n
an musí desku p~etočit v nová ses- adrese · Fan arm,y Roxor,Sadové 2107,
tavě. e Konečně vyšlo dlouho očekéva · ymburk,288 oo. e v neibli~šťeh dnech
n' LP R09Tu,kter~ stoií neuvě~itel- by mělo vyiít nov~ EP od Anthr x pod
ných 80,- Kčs • V bfeznu odešel od
n.ézvem „Attack of the killer B' s,
skupiny Kabét kytarista Jifí Bu§ek, která bude obsahovat nov~ verze něk
kter~ byl zéroven man gerem a veterých starších o1sní.OčekÁv~ se však,
doucím fan klubu. • Dozvěděli ;isme
~e 'tak~ naznač'{ · plény skuniny J'rO se,~e nějací kluci..,z Ostravy ~jme- d lší sv~ album. • světlo Bo~í snatnovitě Luké§ Pavlinék/ vydáva~í
~ila qo-ti minutové videokazeta s
časopis,který se imenuie Metal
titulem Dive,Dive,Live,která ~~ch;VBreath.~kný svinstvo ••• • Nové
cuie Bruce Dickinsona a jeho •olodresa FC EDITOR zní:Miloš Klačan, voú kapelu ne koncertě v Country CluKratinova 47, Martin 8, 036 08.
bu v Los Angeles. e „Chceme odstreni t
ret dokončil nahrávání soukromáh&
bari~ry mezi jednotlivými styly v mepracovního dema,kter~ nese i prat lu" fíké kytarista Glen Tipton
covní název „Rychlá rota".Je zde
/Juda; Priest/,kdy~ vysvětluje ne8 věcí z připravovan~ho LP,kter'
čekan~ zrychlení skladeb na LP Painmé vyjít u Monitoru.Ne adrese FC
killer.A tak p~i iejich světovám tursi mohou zájemci dét natisknout
n~ sp1nili funkci pfedkapel Test ment
oboustrennfŠ trička s 'fofo~a:riť.
1 Me,gadeth a na 1'-edě isou Annihilator.
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dévno,vzale za sv~!!Vttroskách se ně
j kou tu dobu pohybovali kyt rist
MICHAL RANDY ROTTER i bubeník MICHAL
FERNIE VOŠAHLfK,co~ ie nyn1'. zéklad
nová kapely.Ostatní ze ster~ sestavy
se ne§{astně vrhli ne rockovou dr~hu
J)OJ').
Tak~e

to co uslyšíte,ie u~ z nov~
ho soudku,na kter~m se podíleiť noví
členov~:zněvák MÍRA NEČAS_/Ex-Direct/,
lqtarista RAX- NASSE /ExI e
baskytarista STANDA 130CHN! EK
•
/Ex-Hard-mass/.V nov~ sestavě hrai&
kapela od listopadu 1990.Běhe jednoho měs{ce se pode~ilo natočit ~emo,
kter~ nese n~zev "Náv§těva v krysí
mozku a ie k dostání ne adrese FC.
Natočili jsme taká dvě skladby do
rozhlasu a na budoucí sampler s n~z
vy "Kristova krev" a "~tieípej p vouk".Naše skladby ukazují či měli
by široká ve~einosti alespoň osvět
lit kolik blbostí lidst
vymyslelo
za posledních dva · tis1'.ce let a kolik
lidť na všechno to,co se hraje a z . ív~ ve skladb~ch u~ doplatilo.Zkrátka,
za blbost se pletí!
~eaup
gounčr
Hrajeme to co se n~m 11'.b1'. a s nikým
se nesrovnává e.HnusÍ. se nám kop1'.~
Nedalo by se tvrdit o scrapu,~e
véní čehokoliv.A těm co nevě~ť na- ide o nov1 styl či směr,ale spíše, šim slov~m,doporučuie e naše konc~r
~e ie to odrňde thrash metelu,ktety, abychom V~s p~esvědčili o · seriozrou se od roku 1991 začala ubírat
nosti tohoto nov~ho časopisu.Je§tě
kapele s "peleo" n~zvem Dr.Tricenesmťme zaoomenout ne adresu našeho
retops.
fen klubu:FC Dt.Triceretops,P.O.BOX
~e nev{te oco nfesně ide?No ie
888,Ho~ice ne Sumavě,382 22.
to zeela iednoduch~!Scra, /šrot/
Ahoi Metel Breath,ze Dr.Triceretoos
si mň~ete snadno p~edstavit j ko
STANDA· BOCRNÍ~EK II.
velká smetiště či skl~dku ko o. i
--------nekovových odpadO za fakultní nemocnicí!kde v klidu hnijí a tlejí
části 1 dských těl,která byly určeny k amputaci a od~íznutí,péns
ké p~irození z toho nevyjťmaje.
Teto kapela s p~ícnodem roku '91
velmi tvrdě nasadila vysokou 1
ku thrashmetalov~mu excelovénť 8
spoustě iiným kapelám stejnáho ra- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~enť tak trochu zamotala hlavu.
Dnes Vám p~ináším další z exkluMnoho p~átel,fandO a fanynek naše- sivních rozhovor~ a to p~ímo se zpě
ho R::;který m~,e to bez nadsázky, vékem e vedoucí skupiny Arakain
k 1.4.19~1 ji~ 600 členO,se préAlešem Brichtou,ieho~ isme zastihli
vem ptá - kde se vzalo to,co se
v restauraci KD Eden v Praze.
nyní odehrává na jejich koncertech, M.B."Jaká :ie vaše s~časné sestava?"
a to - nový styl,nová vystunovánť, Aleš:"Já,Mirek Mech - kytara,Jirka
a hlavně noví členová táto skuoi- Urban - kytare 1 7ideněk Kub - basa,
~v? A kapela odnovídé:
štěp~n Smetéčer - bicí.Ten však u
nés končí někdy · v · červnu.U~ jsme dě7,dravíme všechny metalov~ duše
a těla.
leli konkurs".M.B."Kdy vyjde nové
něktei"í z Vés vědí a něktel'-í ne, deska,kde a :iak se bude ;imenovat?"
~e bvvalé heavymetalové skupin
Aleš:"Deska se bude jmenovat SehizoDoktor Triceratops a není to t k
f'r~nie a v:vd~ :ii Suoraphon někdy
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koncem května.Vyjde taky CD se tf'e- .GOMOR - alcoholic d ath and thrash
mi skladbami navíc a to n:P.uzorium";ze Špečinca.sestava:Can~bal - bicí,
"Zlá k~ídla osam~nť" a "gý'bernatus".~et - ba-s ,zpěv,Serton - kytara,zoěv,
M.B."č!eho se týkajť texty na desce?"Bloody - kytara.Kontakt:FC GOMOR,
·
Ale§:"Všeho možn,ýho,schizofránie,
J;P~len~k,~pečince 281,Nitr ,919 51.
rozpolcených osobností a tak ••• ".
L.D.F. - kapela oooh~zí z dvou měst
M.B."Jak je to letos s Metalmanií?".- Bratislava a Nov~ Mesto nad V~hom,
Aleš:"Letos dost §p tný,nezajímá
ieiťm stylem ie oer~etnť grindeore,
se o to,loni jsem na to prodělal
natočili demo "De~loráe-1.a ritnej
80 klackd a nemá chu{ to stále
blany".Net~čelo se ?2.-25.2.91 ve
platit z vlastní kapsy.Navíc v Pra- studiu "Ir§ Tlis" ~produkoval jej
ze jsou hrozn,ý po~adatel~ - okr~da- Louis de Funes.Se&tava:Píčus,Kokot iť nás,p~iznávajť n~m m~lo lidí
a Klitiak.Kon kt: iro
kyta,Barde/nap~. M -el mánie - bylo
am 11 ti-jovská-8,Bratisl v ,831 02.
síc lidí - pf'iznÁno pouze 7 tisíc ŠAKAL - bretislavský thrash /podle
••• I.V současná dob~ ie na to nej- mne death/.Sestave:Jindro Vťdenský
lťp vítkovická hala.Má vlastnť aoa- basa,~pěv,Palo Cibťk - kytar ,Mi~
raturu a zve jen semotn~ kaoely.Já De'k - kytera,zpěv a Du§ n De'k s několika lidmi začín~me uva~ovat _ bicí.Kontakt:FC ŠAKAL,P."Langoš" ·
o koncertech a festivaleeh v Plzni · Sk,.V•,Pod rovnicemi 19,Bratislava,
na Lochot{ně.Soousta ke~el ze Zápa- 841 05. du se nám ozvalo,~e by tu chtěli
RAKATOA - thrash z Turzovky,fan
hráttale v~dycky to ztroskotalo na klub se zatím p~ipravuje,pfipravuie
po~aaatelích a penězích.Namátkov~
se t~~ ~anzin.Kapela vydala sv~ de o
t~eba Ann1hilatoriSepultU1'a,Sodo ,
nod n~zvem In the si~ 0 ~ death" ·
Judas Priest a da šť."M.B."Budeš - Adresu zvef;jníme v n~kterých z ~~í§
dělat někomu prod~cent
a p~dpor~- tích čťse1. _
vat mladý kapely Jako Dodo? Aleš:
~O u~věroe:NECROTOS m~ nov~ demo
"Nebudu.Pomáhám jen ~rovi Jendovi "Fire and ice",kter~ m~~ete zťsket
p~i oráci na nějakých projektech,
za 25 - Kčs na adrese FC Demo obsap~i výběru kapel atd."M.B."Berete
huie ~kladby• Fire and i~e" Zetmenějak~ kapely jako p~edskupinu?".
nie mesiaca"."Nekromentia" '!maae"
.
J
'"
'"
!:"i
'
Aleš:"Jen občas,nejsou
pentze
na
nNovilunium",nSnln","Sn~sa
v smrti".
dopravu. "M. B. "Tvoje oblíben~ č!s - - - - - - - - - - - - - - - - kapely?" Aleš: "Jednoznačně to ~íct
~
nemd~u,ale líbí se mi Brian,Ferat,
\)
Krabathor,Termin~tor atd.".M.B. "Tvoie politick~ n~zory ••• ".Ale§:
Počátkem roku 1 988 /dooa
a sorry
ICJI~/ se u~ na metalov~ děn'! kolem ""Prev1 stf-ed.,nem~m rád Sl~dkovce„
schoduii se socialisty".M.B."Díkj
nás nemohli dívat,a tak jako členo
v~ pionýrek~ organizace v Lomnici
ze rozhovor".
S „ Al~šem Brichtou rozmlouval Pavel nad Lu~nicť zalo~ili lidový THRASH
Man s.
DEATH soubor SASAN.Pr-edtím jejich
p~sobnost neznala-mezí:pňsobili v
~~Lít ~
souborech p~vecko-instrumentálních
~-----~ ~
jako Zvoneček a Racek.Proto jsou :ie- - - - - - - - - - - - - - - - jich následovn~ vzory opravdu kva~ dokončení p~íspěvku J~na Juríč- 11tnť:Kroky Františka J~nečka,Bud-ka z minql~ho čísla M.B.
varka a Lomničanka.Ze solistň obdiACHERON - je bratislavská kaoela
vu~i pfoedevším Jo~ku Černáho,Hálu, hrající thrash.Vydali demo "Perma- K~iu Gotta a spol.Z táto hudby černent depression".Kontekt:Ste~an
pali a ieště dnes isou iei~ch ve1Ratajsk1,Levárska 11,9ratislava,
kými vzory.Pro svá skladby čer~ali
841 04.
in~ormace i z oo~adň:Zp{v~ celá roNECROTOS - je opět bratislavská
dina,Seideme se na Vlachovce,A p~ikapela sna~Ící se hrát black-death. tom zpěvu a i1n~.Po několika školních
Mají demo zatmenie mesiaca v plne" besídkách,kde si dovolili zahrát a
Sestava ie "viesizlo -- bicí Lomiplia-Pf'iváděli t{m of'íchozí do mdlob 1
ga --bas~ valihněv _kyt r~ a Drti- udělil f'editel školy všech členu
dus _ kyt~ra.Kontakt:FC NECROTOS,
spolku lidových satanň /SASAN/
I~or Paško Lumumbova 4 9ratisl va
čestnou dvoiku.z.chování a rodič~m
03.
'
'
'
"t
doporučil,aby
~e~ich děti ukončili
851

MASTER'

DEATH

z kázanou činnost.Zatím se členov~ ale nenť vys1'.1Án ~ederáln~,a tí je
potajnu scházeli v t~locvičn~ a
Rockmapa kterou uvádí Petr Janda horliv~ připr voveli první de o
náš sp sitel.Petr velmi p~kn~ tento
"The metal thunder" /Metelová bouřelpofad uvádť tak bych si p~edstavoval
- houfe se sice konal ,ale v podob~ etalov1 oo~ad v naěich oodmťnkách.
dal§ ího dtoku ředitele školy• S bral Rozmanit~ jš 1'. by m~1 být však obsah. klu~m pr~kazky do pionýrs,a~ po
Nezam~~it se nouze na 3 ke ély,z toslzáeh v očích se ud&břil a pr~kazy ho dv~ §patn~ kvality /mlůvťm o
vrátil.Kluci se po 8-m~ tříd~ roz- - dubnov~m vydÁn1'. Rockmapy/.Cht~lo b:y
prchli do sv~ta.Formace znovu zače- to nejm~n~ 6 kepel,zaj{mav~ rozhole dých t a~ v ~áří ~q90.sestave se vory 1 nov1nky ' a představovat sv~t
skl~dela z li~í:jako:Maxi - kýbl a
metalu u nás.No uvidíme u př1'.štťch
§kopky,Blá~a - skromná debilita, ji- vyd~ní co se z Rockmapy vyvine. nek pre j basa!Killer - vošoupanej
Dr? ťme' palce i_jen tak_dál_!__ _-las-_
f'ev a sterá p la. Poteehnick~m nako- - - - - - - pÁn'Í Blá~i
na- jeho místo
ST~OL
p~išli
hned dodvaprdele
maníci:Velič
- basa
/piva/,Kat - motorová pil .Vydali
ji~ demo "Obsequis" - Pohřební obř .
dy.Demo obsahuje 6 písní.Kontakt na
adrese:~ MASTER'S Death,Miloš van~Rozhovor se skupinou ~i~ delší
ček Klec72,Lomnice nad Lu~nicí,378
dobu a ~yl po!izová~ na dvakrát.
f 6.Ahoj na koncertech
I kdy~ JSme byli neJdřťve odmít- MASTER'S DEATH. nuti,~e skup~na rozhovory neposky-==================:::;::====================- tu~e, sedli ~sme si po koncert~ se
--- dokončenť zpráv z redakce z a.
kupinou do šatny a pro Vás zac~vstrany.
tili n~kolik dtr~kň z našeho dlouDalším časopisem je METAL BROO
h~ho rozhovoru.Na otázky odpovťda8 stránek A4,stojí 6,- Kčs+ 1,11 Kolins s Ciz~ke a p~itakáv li
Kčs poštovn~.Naše i zahraniční
Trifid s Tr~kou.
talov~ muzika.Kontakt:Martin BrzoM.9."0d kdy hrajete a co znamenÁ
bohatý,S'adová 17/17,Ade ov I,679 04. slovo DEBUSTROL?".Debus."Hr ieme od
Fanzin DEATH CHAOS - v kv~tnu vy§loroku 1qs6,pak dva roky vojft a znoii~ třet{ č{slo,je zárověň fanzinem vu ;isme začali v z~f'{ 1990.Debustskupiny Master's Death.Zabývá se
rol neznamená nic,vymysleli jsme
vším . co se týče metaltt,vyeházť ve
to v práci.Prostě Debus!".M.B.
form~tu A4 a stol-i 8,-Kčs.
· "Kolik ie věkový ~r~m~r kapely?".
Fanzin a zárove encyklopedie BIG- D bus~: "Nev1'.me. Bicákovi je 26,dál PIG CQRE · - . Q.j všechny mo~n~ 20,21 ••• ".M.B."Ovlivnila Vás n~j čs.RJ"upy,fanz1ny,~irm.v,studia a - ji- ká zahraničn{ kapelé?'4Y si myslíme,
ná.M~ 40 stran A5 a cena je 50,že Megadeth?".Debus.:"Cože,Megadetn?
Kčs + 2 známky.Vše tišt~no na XeU~ nám fťkali Protector,Sepultur ,
roxu. Obojí si je mo~no objed-net na ale Megadeth ješt~ ne, i když to
FC Master's Death.
-lasekcept~jeme~proto~; naši jediní
vzoi'i ;JSOU s1 yer. • M. B. "Proč hr
jete o tak pfíšern.fch v~cech.V takov~ míře podobná -kapely to nepouJist~ jste si všimli,že zmizel z
~ťvají ••• ".Debus.:"Hrajeme o tom,
našť televize celkem dobrý!ale hlav-co se u n~s d~ie,iek se to všechno
n~ jediný metalový pof-ed T m Sikes
posralo, jak se to vrací do· totality.
video show, Prý nejsou pen!ze n
Hodn~ textň d~lá Cizák ••• " •• B.
placení autorských práv videoklipň. "Uděláte n~kdy n~iakou srandovní
Je stále patrnějšť,že u nás v tepťsničku,viz. ~ ;iť motorovou od K levizi jsou stále ti s mť lid~ bátu?".Debus.:"Já jsem cht~l~ř{k~
komunisti~ktei'í se stále brání
Kolins,„ale kluci necht~1 ---i,y10 by
by se
·novým proudňm hudby.Hl vnA,~e jsou to určit~ kr~tký a ne des'
p nťze na taková pofady,jako Rytto nehodilo~nechce e být i ko Anthmick 1nebo Chart show! Sice se zde
rax.".M.B.„l-jtldete podobn~ ;iako
objeví jeden či dva slušn~ videoaster's Hammer točit videoklip?".
kli~y ale nic víc.
Debus.:"Nebudeme.Nikdo to tady u
N d~;ií se v současn~ dob~ stává
n~s · neumť a nemáme na to peníze."
jedin.1 nofad,který trv~ 40 minut .
M.B."Proč iste si vybrali za part-
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nery zrovna Ferat. "Debus.: "Oni si
vybrali nés,libť se nám asi ~ejvťc
a dobře se snimi hraje.".M.B."Poslednť otázka.Jak se Vám tady v Plzni hrálo?".Debus.~Byla tady skvělé
n~stro;iovka,ale plzeňský publikum
je dplně mrtv .Nejlep§i publikum
bývá kolem Kntný Hory ••• ale jinak
perfekt".M.B."Dťky za rozhovor".
x Rozmlouval Pavel Maňas a Vladi ír
;:,uma.

Je to a~ neskutečné,za iek krátkou
dobu byl Debustrol schopen dát dohromedy novv pro~em a natočit svordebutové LP.Mnoho lid{ čekalo dost
nepovedenou desku,ale kdy~ se Neuropatelog ob:ievil na Pultech,museli
změnit sv-Oj názor.Podle mne ie to
nejlepšť deska,co u nás donosud
vyšlo.Z technické stránky není co
vytknout.Album je propracováno do
ne~men§ťho detailu,sice není zde
toiik hudebních nápadO,ele zde o t-o
v-Obec nejde.Velice zajímavý je ná- ·
ped dát místo intra a outra sirénu.
:ieště jsem to nikde nesgšel.V§echny skladby jsou rychlé ~ a~ na "Oběti strachu a beznaděje",které TŠak
pova~uji za nejpropracovanější a
neikv litnějšť/.Kladem desky ie tak~ to,~e jednotliv~ skladby se velmi od sebe lišť.Rozdťl mezi koncertem a deskou ie velmi malý co~ opět
potvrzuie kvality Debustroiu.Mezi
nejlepší p{sn~ tak~ pova~uii " ntikris t", "Protest" a ""Př1chod zl ·".
Pozoruhodný :ie však také obal - - ;;e
v;vnikaiíeť.
-las+++++++

Jak jste si zajistá všimli,u recenze na LP Debustrolu se objevil~
hvězdičky.Na přání čtené~~ zavádíme také v Metal Breathu hvězdičko
váni podle klíče:
+++++++
++++++
+++++
++++
+++
++

TESTAMENT "Souls of black" 1990
Megaforce Records
Koncem roku ,isme se dočkali nového LP i od Testament a to pod názvem Duše temna.Testam&nt bych při
řadil mezi ~hrashové kaoely,které
jsou o t~ídu horší ne~ ne~~.Sla][er,
Kreator a daHH. 'Přesto je toto L~
velmi kvalitnť,e1e·abych ~ekl pravdu čekal jsem v-íce.Album vytvé~ť
:ieAnolit1 celek rychlé a tvrdé hudby.Jedinou odlišnou p{snť :ie balada The Le~cy.Jeiich styl hudby ie
oba kytaristy, jak dokéi-í hrét.Neijsou:Souls of
black,The LeRacy a Love to hete.
Na z~věr ještě sestav :Chuck ~illy
- zpěv,Loui Clements - bicť 1 Aler
kolnick - kytara a Eric Peterson
kytara a Greg Christian - -bas•.
+ + + + +
-las-

velmi dobré
dobré
slušné

kr~sně;i§{ skl~dby

p-o.slow:ruate

nezaj1mavé
hrozné
IRON MAIDEN - "No prayer for the
dying" 1990 EMI Records
Abych se o~iznal od Iron Maiden__
isem po ooslednf desce "Seventh
~on of a seventh son",oček4val vť+

+ + + + +

neopakovateln1.J~ osobně obdi~ji

vynikaj-ťcť

---

ce.Fáma o odchodu 9ruce Dickinson
/který by pro skupinu znamenal nepochybně kétastro"fu/ se u
zela iako fale§ná.Pr-esto v§ k Železná ~anna
ztratila iednoho · mu~e ze své nejsilněj§{ sestavy.Adrien Smith,který
1e§tě loni v dubnu prohla§ov l,~e
se v~dy mus{ divit fámám o rozpad~
skupin,y,se definitivně vydal na solovou dráhu kterou předznamenalo · u~
:'feho samos t atné al bum z roku 1989.
Jeho nástupci Jenicku Gersovi se
bohužel p~es v§echnu instrumentální
dovednost nepodařilo a ani nemohlo
podařit zastoupit osobnost Smithe,
který měl lví pod{l ne dvou přecho
zích deskách a na novém orientován{
kapely.Celé deska ob huje instrumentálně velmi náro~n~ skladby a
n~padit~ kytarová sola,která však ·
j ko by člověk u~ u Maiden slyšel.
Prsty vedoucího skupiny Steve Herrise,které mistrně ovl~daiť 4 basové
struny,pove~uii za neibrilantněi§ť
na světě.~taristy Dave Murreye si
vá~{m u~ dlouho a Bruce Dickinsone
mohu poslouchat kdykoliv.NápaditÁ
a osobitÁ hra kouzelníka s dvě
peliěkemi a iednťm šlapákem Nicka
'McBrai-na mě uchvacu;e.Ale přesto
ř{kám:reději na
ed
za dva
ro
u nové desky,nebo je tě lépe
s
d
· p~i poslechu &lb st-erých dobrých Maiden.
-Ozzy-

DEICIDE "Deicide" 1q90 Roadrunner
T to americké kapela překvapila
všechnv ~andy deeth metalu touto

6

svojí. debutovou LP.Hned od první
skladby lišť od ostatn~ch a·to především zpěvem Glena Bentona.Rychlost
hudby se často mění a v:1razn~ jsou
p~edevším bicí.Podle mne je tato
kapela lep§! ne~ t~eba Morgoth9
Pungent Steneh nebo Abomination.Na
LP je 10 ní.sní a asi nejlepší je
„Menhistophel-es".Je§tě sestava:
Glen 'Benton - vocals,bass,Er!e Hoffm nn -_E!litar,Brian Hof:ťmann - guitar a t v Asheim - drums. -Fr ne·+ + + + + +

SODOM „Better off dead" Steamhammer
1990
.
Po pomalej§ím a trochu temně~§í
zaěátkQ se hned od první pí.snA o
slovo hlásí dobrý a kvalitní e; d
tel.Skupina dobf'e naváz 1 na P e chozí „Agent orange" a zachovává
si stále svoji svoji tvá~,i kdy~
se jedllotllvé pí.sně od sebe li§'!:.
Nap~. pisen „The saw is the law
se dle m~ho názoru„vrací do dob
"Persecution mania .Nejlepší písně jsou "An eye for an eye"i„Better off dead" a „st linorge ~.Píseň Turn your head around" - tohle j;ko kdyby ani nebyli Sodom;ale
jako ně jak~ h&rd ro_cková kapela.
Sestava:Michael Hoffmann• guitar,
Tom An~elripoer - base a ChPis Witchhunter - drums.
-nfi+ + + + +

OBITIJART „cause o~ death" 1990
Roadrunner
"
Po debutov~ desce "Slowly we rot
/Pomalu hnijem/,které se prodalo
jen ve Spojených st~tech vťce ne~
20 000 exemplářO,vydala na podzim
1990 tato kapela LP pod názvem
"Cause of death" /'Př'ťčina smrti/.
Ne nadarmo se říká,~e Obituary
jsou tou nejtvrdší kapelou na světě 1 když· k tomuto výroku mám osobní'postoj.'Pf-esto· jsou skutečně te~ko stravitelnou,ale vynikající kapelou.Celkově je LP pomalejš!,než
se u death metalu sluší a P tf'!.
Ač se to zdá nemožn~,je album melodické - častými změnaigi ry~mu a
množstvím kytarových sol.Ne1vťce
obdivuji bubeníka.Na první poslech
upoutá šílený destruktivnf zpě•
/pokud se to zpěvem d~ nazvati.I_
pf'esto, že se zdá LP jednotv~rn~,
moc se i libť.Má tot17. sv~~ osobi tý charakter.Nejvíce bych vyzdvihl
skladbu "Infected" ·1nak vlastně
není co vyzdvihnou ešti sestava:

7

John Tardy - voc.,Jenica Tardy guitar,Trevor Peres - guit r;Frank
Watkins - b ss,Donald ~ardy - drume.
+ + + + + +
-laeDESPAIR "Decay of humanity" 1990
Century media records
Náhodou jsem nerazil na nov~ LP
německých Ďespair,Jster~ . vy§lo n
podzim' pod názvem Upedek lidství
a byl jsem mile překvapen.Je to
velmi dobr:"1 náf'ez obdivu:ii zde
p~edev§~m kytaristy,kterým nechybě:ií hu~ebnť néoady,ba aui pot~ebné
virtuoznost.Ka~dá písen je svým
zp~sobem :iiná.Zpěv~k není nejhorší,
v mnoha skladbách dokazuje sv~:i
vynikající. hlasový rozsah.Skupině
nec~yb{ rychlost ani melodičnost prostě skupine,~ek mé být.Jistě :ii
čeká slibn~ budoucnost.Neivťce se
i líbí 6vodní. skledb „Dec y of humani ty" ,déle „Adistant terri tory"
a Silent screaming".Slo~ení kapely:
Aldemar Sorychta - kytara,Marek Grzeszek - kytara Klans Pechur bas Markus 'Freiw~ld - !>icť a_
Andr~as Henschel - zpěv.
-1 s+ + + + +
DISRARMONIC ORCHESTRA "Expositions
Prophylaxe" 1990 Nuclear Blast r--.
Tato rakouská kapela má na sv'
prvním LP 15 pťsní.Deska začíná
opravdu disharmonickým intrem,kde
se mísí spousta nástrojO
ostatních
zvu~.Asi v polovině táto s ladby
se začťná konečně hrát.Svojí hudbou
mi dost připomťnají poslenť Napalm
Death,stí.m rozdťlem,7.e hudba nenť
tak propracovaná.Já dou~ám,7.e se
kapele zlen§ť a pak,7.e to bude kva- ·
lita Ve třech to líp snad ani neide.
Toto.LP je však kvelitnějšť ne! jejich maxisingl "Split" z- roku iqs9.
-Fr ne+ + + +
BOLT THROWER "W r master" 1991
Kdy~ jsem si poprv~ pustil tuto·
desku m~lem mě to vyrazilo dech.
Cca p~ minutovém intru,které naladť na death metal se rozezní kytary
př-idejí se bicí a pak nádherný
hluboký zpěv Vám ukáže krásu death
metalu·. v první pí.sni se mi zdálo,
že rytmus určují §lenáky,proto~e
rytmičák jel jeden rytmus,ale nek'onec se měnila jen ;ie:jich rychlost.
Krásné přechody a fantastická souhra obou kytar,do toho krásně zepadá basa a zpěv.Na celém LP převládAiť so{še pomalé nas~~e.Je zde 8

~~la~eb

asi neipovedeněj~i ~e prvn{ nity".S~unine v~nik1e v roce 1987
sen "Whet dw~lls within .Vše ji e ie~{m stylem ie thrash-~ind core.
v~ele doporuču0i,nroto~e m~ opravdu LP m~ celkem slušnv zvuk ie dob~e
0 ekvepila!Je§tě dodávám sestavu:
zehran~.Škoda,~e nen{ Pet~u P~lens~vin Ward - kytera,Andy Whele - bi- kému moc rozumět U to~oto stylu by
c ,Karl Willetts - zpěT,Jo ~ench to ale vadit nem~lo LP obsahu i e 11
besa e ~arry Thompson - kytara. skladeb ale ;ieho déÍka nep~esahuie
+ + + + +
-Franc30 minut.Za neilep§{ skladby nova~u;ii „Skimmed", "Post Morte " 8 "A.
ASMODEUS "Heroes" minidemo 1390
D.L.".Skupina Skimmed ie sice jedne
I kdy~ sku'Oina A.smode
jil vy. z prvn{ch tohoto druhu u nás, kterou
dele začátkem května své del§{ demo ;isem sly§el,ale pf'esto si myslťm,~e
ood n~zvem "Město pA~lých soch""
mé nedě ;ii se uoletni t v konkurenci
vr~tťme se je§tě k p~e~chozimu demu ostetnťch kapel d{ky šlaneiic{ ryt„Heroes" /Hrdinové/,které vy§lo
mice a dobf'e zvl~dnuté k.vtaf-e.Desv prosinci 1990.
ke nem~ onrevdu slab§ťch mťst.O
Já osobně jsem ;iťm byl velmi nadšen.ni si m1~~ete nepsat ne adresu :M rSkupina dává svým projevem najevo,
tin M leček,Lozťbky 20,Brno,61• 00.
~e klade předev§{m dňraz na hudbu
Sestsva Skimmed:Petr 'PPl~nsk1 - kT-,
ne~ na zpěv.To dokazu;ie skupina
tera,zn~v,Martin Urb-<k - besa,Merr-P~ihned v nrvnť instrumentÁlnť skladbě tin Maleč~k - bicť.
"stvoři tel". Hudba ve všech skladb~ch
je olné népad~,svě~esti,trochu se
+
zde objevuje mysticismus,demo je na
thrash /pokud se to dá takhle ~ha
rakterizovat / melodick~ hudba nep~ ---dokončen{ in~a z 2.strenv
sobí tak jednotvérně,iak i e to u - • Americké ranmetalov~ ~orm ce
Fa.i ~h no more vydfSvq u :firmy Loniinvch kepel zvykem,kepele se neodon-Metronome
své nrvnť ~ivé aibí ,
wezuie ien na za~ité lehce se obm~
které
se
jmenuje
Live at Brixton
nui-<cť perty,témě~ stéle se hudba
Academy.S'kupin
vystupuje
v této
rozv{jť e měn{ se.Byl isem šokován
sestavA:Jim
Mertin
kytera,Mike
noslednťm nehraným experimentem
Petton - zpěv,Roddy 9ottum - kléve"Litanie nroti strachu" - ne konec
sy,~111 GouJd - basa a Mike Bordema mne to opravdu vyvedlo z mťry
din - bicí. e 4.dubne vypustili do
e nečekal isem to.
světa Runnin~ Wi1d novou desku s
Celé demo se mi velmi líbťinemohu
Blazon Stone.Albu předchá
názvem
~{ci,~e by se mi některé sk edbe
zel
maxi
singl "Little Big horn"
nel{bila.Nejv1ce bych vyzdvihl písobsahuiťcť
mimo iiné tituly "3illy
ně "Stvof-itel" a "Prevěk".Po techthe
Kid"
a
„Genocide",které v§ k
nické strÁnce nemohu vytknout demu
na
velké
desce
neneideme.Konoe
nic /produkoval j ej Pavel "Ku~e"
dubna vyr~~ť Rock'n'Rol:f a ieho
Hejč,kter_t zde také spolu ~ Tondou
Reuerem /~rian/ hostoval1/.Sned jen banda na německé turné spolu s
Crossroads a Reven •• Singl Bailemalým bzučením kytar těsně p~ed
rina
/Tanečnice/ byl or-edzv~stť
hr~vkou skladby .Demo j e dlouhé cca
~ruh~
studiové desky n~meekáho
20 minut a je zde 5 skladeb kvartetu
Pink Cream 69 nesouc{
„stvof-i tel", "Heroes ","Pravěk", "Dě
ti
t.u1
„One
si ze :fi ts 11", kterou
dictvť" a "Litanie proti strachu".
vydala
:firma
Sonv Music /d~{ve
Bylo natočeno 8.-9.12.1990.
C9S/
pod
etiketou
Epic. • An~lické
Myslťm si,~e je to iedna z výborskupina
Whitesn
ke
se nachÁz{ v
ných kepel;které ček~ iis:t.ň slibn~
tot~lnťm
rozk,edu.~é:f
D Yi.d Coverbudoucnost .Slo ~en{ kepely:Milo§
dale
pracuje
ne
novjch
pťsnťch
B t• - zn~v,kytare ,Daniel ·v11éšek
spolu
se
sv1m
letitým
kolegou
bicť a Tom~~ Kocian - bas .Zéiem~i
Johnem Sykesem /91ue Murd er/,av§ ek
o demo si mohou nensat ne adresu:
kytarista
Steve Vai a basist
FC AS'MODEUS 1 MArtin Viléšek,!arll
Rudy
zo
se r~zhodli věnov t
2024,PRAHA ,,155 00.
-lassvVni
v
astnťm solov:Vm projektOm.
+ + + + + +
e Diamantov~ Dave,neboli David
SKIMMED nNew insanity" mini LP'90
Lee Roth,propa~ie svou novou
N~hodou se mi dostalo do ruky
desku ne velk~m turné,pro které si
mini LP skuninv Skimmed „New insejako p~ed1f.enelu pozv&l-sottbor WaT'rant.
-1 s-,-Ozzy-,-v~-,-n~i-.
8

-+ +++

na-

8

LIVE

the U. K." od Megadeth - nrostě
Z poslednť dobu proběhla ~ada z - špička . Vyvrcholením koncertu byla
i{mevjch koncertO,z nich~ vybťráme
skladba "stalinovy děti" /pOvodně
tyto ~ _koncerty~u kterých bych se
Friggin in the ri~gin od Anthr x/
chtěl v krát~ 'ti tastavi t...
- bez komentá~e - prostě paráda KRABATHOR/DE9USTROL 26 . 3.91.Praha, ~řišlo ;i~ětě iedno opekovánť obou
gerča - tento koncert · proběhl ve
~menovanych Pťsnť a konec.Takov~
velmi dobr~ atmosféfe.Prvn{ vys~unil opravdov~ show sv!tel a hudby
Krabethor z Uherského Hradišt~ Brien a ieho host isem viděl novýborná kapela hraiícť thresh se
prvé a musťm řťci,že isem se dob~e
n~edstavila pra~skému nubliku
bavil ieko mnoho iin1eh,kte~ť tenzťskela si zaslou~env dspěch.O té~o
to koncert nev§tťvi11 • ••
kapele přineseme obsa~něiš{ inforV~echnv tyto nřisněvky n~inr.-lasmace v pfíět{m čťsle.Debustrol z~e
~
.
nokřtil svoii novou desku ze pfí-,,~~.s't/t!!""'~
tomnosti svého ,, otce • - Miloše Dole.,.,,.. „ .f,,/9
/1. ._~,,,,,,,,.,
8.4. 91. Praha
Vynika;iicť koncert navětťviio ten/fJ~/jp.u.
tokrát velmi m~lo lidi.Je patrné ~e
/
'"'
-Kabát ač velm j dobrá kapela nenť'T
Praze tak známa .3ako :iiné kapely.
17.5.91, 'Prahe,KD Eden - O tomhle
7, Počátku se zd~lo,~e nebude žád~t
bo~ťm koncertě isem se dozvěděl týkotel.Autogen skoro celé sv~ předden nředtťm a byl isem z toho dost
staven{ odehrál před pr~zdn;fm hlena větvi.Celý tvden jsem se na to
diště .Nenť se co divit,v~dyt hudba
těšil.až ňadešel ten velký pátek
sice dobr~,ale bez větě{ch nÁpadO. . 17. 5. 1 991. ..
·
A~ ke konci se hudba zlepšila a byTentokr~t poprvé neztroskotal.a
1o to znÁt i publika.Kab~t byl 0 mno-prooagace - po Praze visel~oměr
ho lepšť,dobi"e zmáknutý thr sh Bylo n~ dost plakátň, byla i v r ádiu atd.,
to prevé show - kanela· hlavně hraje ale zt~oskotali opět pořadatelé.
o svých sexu~lních proievech co~ ·
Mohli tušit,~e n~iide hodně lidí •••
dokazují názvy altladeb "U~ to m~ za koncert začťn 1 toti~ a~ v 21 hodin
sebou" "Or~ie" nebo "MÁ :i'ť motoro/to jsem nepochopil/ a :ii~ od 18
1
vou".Kao
zaváhal...
hodin.v se tady začli sch~zet etagRIAN 15.~.91.Prah ,g rča.Toho dne listi hlavně v ko~ených bundách a
se na l3arče /jak jinak/ uskutečnil
d~1skách /tolik metal~kň isem u~
rozlučkový koncert se zp~vákem tédlouho neviděl/ e vývěsní pan{.r
to skupiny Leem Semerádem který jak hlás l na nokledně ~e se bud pou§u~ víte od této skupin.v odcház'í .
tět do s~nu a~ v m~l deváté - to se
samém počátku koncertu se zdálo,~e
taky z člo 1 ale ten šílený náruch bude nudný.Pr-išlo ne poměry dost
to isem ieetě neza~il.Do s~lu isme
se dostali /3 redektofi Metal greamálo lidí.Po dvou a~ třech skl dchách se však atmosfér neuvěi"itel- thu/ někdy ko1em čtvrt na deset a
ně zTedla a koncert pokračov l ji~
ieště se nehrÁlo.Konečn~ n běhla na
v normálním tempu.Bylo ~atrné,~e
podiu Massa~ra z Francie s nrvnf
chyběla jedna kytar /Leo Holen ze
~k~adbol.! "En:i~~ th~ violence" z
známých dňvodň chyběl/. Tonda R uer
1e:iich tejnojm ~o LP
pak, už
se sice ze všech sil sna~il 3ej
Jelo to pekelné show plnými obr~tky.
zastoupit,ale bylo to znát.To praVýborná atmosféra - odhadli jsme
vé show však př~šlo a~ s příchodem
asi tak 800 lidi - bylo plno.M ssaOty Hereše na podium který té~ pocra byla vynikající,dva kyteristi
m~hal Při dvou_,skladbách ne n. ové
se střídali V šílených zpěvech.Ze
desce Bri nu ltOelem ke zdi".Brian
zač~tku měla Messacra špat~1 zvuk,
hrál předev§í v~ci z ní ale tak~
který se nostupn~ zlepšoval
ostatsi zahrál s Otou je 0 skiadbu
n{ kapely u~ zvuk m~li výborn1.Hor"K1adivo na čaroděinice".'Pak nasší u~ bylo osv~tlení - za to by se
toupil iako delší host Pťp z Kr.vn- ~ěl nořadatel stydět.Massacr hr~la
toru - neiprve s nimi zaip1vel n ~en 30 minut a zd~lo se ,~e to bude
rychlo odikoušenou píseň Droga" a
dost n šlenaný za sebou /~vs11
nek s"Do1ečně zahr~li "Ana.;!eh.v in
kapely/, ale donadlo to :iinak. Jfa~d~
pauze me~i kaoelami o~edstavovela

~~?i;OOĚN!KABÁT

Berča.

v

v'~rtdr#llJhte vrt;U?Ýln4
/'1tt!ft/l'U

•

nejméně 25 minut prostoie /na cel~
kové atmos:féi"e lidí to ·bylo zn~t/.
Asi v pOl jedenéct~ se ozvalo nádMnoho na§ich čten~~~ nPs prosť,zde
herné intro a za nťm ihned smršt šť bychom
jim nenehrÁli některá lb
leni rychlé o~{mo disharmonické hud- z~nednťch
k nov:tm
by - eno to ii~ nastounile rakouskÁ autorským kanel.Vzhlede
z~kon~m tuto slu~bu nem~
Disharmonie Orchestre.Na nrvnť pos- ~eme plnit a nahr~vat kazety :ii~ nelech "YY"zněla tato kapela mnohem lé- buaeme.Nen~ to ani v na~ich mo~nos
oe než na iejich LP Expozition pro- tech.
p~ylexe" ,ovšem čťm d~le hr~~a,tím se
Pokud mát zÁ:iem o některá star§ť
zdálo její vystoupen{ monotonní a
čťsle M
etAl Breathu,m~~ ete ·s1 :ie
nudné,proto~e všechn,y skladby bylyobiednat
n adrese redakce.Na skl dost dlouhé.Ke konci došlo k zpom dě m~me 1e~t~ malé mno~ství čísel
lení a hudba se zl~pšila.Obdi!~i
6 e · 7.Ke7dé toto č{slo stoiť pouze
kytaristu a zároven zpěváka D.O. v
2,
- Kčs.Penťze nBm m~~ete · tak~ po&jeho bravurní hře na kytaru - ne ohl
lst
v korunových známk~ch.
-lesjs mpostřehnout· ani jeho ruku,v té
~ílené :f'rekvenci.Řekl bych,~e toto
vYStopení nejméně kvalitní co se týče koncertu.Další přestávka a trochu Nehraji met 1 z CD 8 LP Zn:levn~
ú~asu 1 kdy~ ;isem ~li~til,~e nastoupili 9 kve11tně.Tom~§ Horejš,š;abinského
americtí Incubus.Abych nravdu ~ekl~ 547 Doma~lice 344 01.
celé ieiich vystoupení jsem hltal · Mohu dodat i'kékoliv mno~ství pyúžasem a obdive k této kapele.Vý- ramid on skO stshov~k~ a pent grakon všech hráčO /j~ou ien tři/ Incu- O.Blf~ší informece:Milo§ Frent ,
bus byl ~erfektní - hlavně kytarista 1 mÁje 172/II HrÁdek u Rokycan 338
a zároven zpěvÁk.Nechápal .jsem.Inc~- 4
bus byli nravděoodobně neilenší kaza~lu adresy našich a zahr ničních
oelou koncertu.Hr~li vesměs věci z
~kuni:-n popř ieiich FC Jedna adresa
jejich posledn{ch dvou LP,ne;ivíc"pak _ 5,- Kčs.R~bert vani~k:t,Kunařovice
z posledního "Beyond the unknown •
53 ' 664 66 •
Nejvťce se mi líbila skladba "Incubus".Image týhle smečky m~ :fascina~
J-:f?'~~
val.To u~ se schylovalo k pOl j edné - - - ~@VVAf~Ji1 - - a lidi se začali vytrácet ze sálu a
~·
kotel z vynikajťcí ~tmosféry zkončil THE ALMIGHTY „soul destruction"
v ubohém stání.Na podium vl ťtli vys-O-MINDFUNK "Mind:funk"
cí Benediction z Anglie, jejich vys- WHITE LION „Mane attraction"
toupení bylo výborn~,8le u~ to neby- HEAVEN'S GATE „Livin' in hysteria"
lo jako Incubus.Ke konci vystoupení - MR.BIG "Lean into Jt"
u~ to vypadalo,jako by~lidi nudi- WARRIOR SOUL "DiugS,~od end the new
li /co~ se dalo čekat po 4 hodinovém
republic"
tlaku death metalu/.Ne musím ~ťci,~e RUNNING WILD "Bl zon stone"
Benediction byli spolu s Incubus
WOLFSBANE "All hell's b~eeking loose"
zlatým h~ebem večera.Nelit-uii ani
MORDRED "In this li:fe"
vstupn~ho které bylo 100,- Kčs /my&- CRAAFT "No tricks - just kicks"
1ťm si,~e':ie to na tak kv litnť ka- GREAT WHITE „Hooked" "
oely :ie§tě málo/ a jsem ráC!,~e jsem NEVADA BEACH 11 Ze~o C!ay
konc ert nav§tťvil.Pro mnoh~ to jis- SAXON "Ten years
tě byl šok vidět poprv' death etlBLACKFOOT ~M~dicine m n"
1ovou kapelu ze 7,áoadu.Musel usou-- ATROCITr "Hallucinations"
dit,~e na~e kanely mají k nim deleDARK ANGEL "Time does not he 1"
ko...
URIAH HEEP "Different world"
Rozhovor ani s ienou kapelou vOči BOLT THROWER "War master"
časovým a technickým dOvodOm museli
SABBAT "Mourning has broken"
odlo~it na někdy p~ť§tě.Poda~ilo s~ RATOS DE PORAO""Ana ~konhbia"
n~m udělat kratičký rozhovor s členem výpravy .skupin.v Benediction„kte
rý Vám přetlumočíme mo~ná v p~ťetfm
čťsle.
-las-
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"Arise" /ROADRUNNER/
1991

"ARISE" /"Povstanutí"/

/ZERAS I 1 991

666"
"-

666 ie 666.
Toto číslo nosí Rootan hrdi na prsou
st~et
Je to čťslo ne~mocn~iší - The best.
M~ste se rozpadají v trosk:y,proč
Jej všichni zvou!
1en musíme zem~ít?
Utvofme kruh s n~ti body,skoňme dolň
Vvhlazení lidstva pod · mdle šedou
hlavy,uvidí.me věci ocné;
oblohou,povstaneme...
~édné blu~y,~v~sty,kla~y •••
Nic isem neud~l 1,nic neviděl.
Je to mocnost ne~mocn~i§ťtbez koncei
Souboj terorist~
ch bez konce,uvnit~ kfi§ ~lové kou e
čekám ' na kon c ve vélečn~m spiknutí končť včeeh~y hranice
Vidím svět - star1
'Prohlédne V~s iednou nro v~dy,
Vidťm svět - mrtv1•
R~otan Temnot mocný ~n,
V~l ečné oběti n~tr;iť po tro§e
Ne~kryiete n~~d ní.m nic~
sp~sy
ne1ste nro ně1 hlavol m.
·
• Tak nomněte,,e t ta sťlu,
Poslední P~~ní,osudovost ·
z hlubin země p
tící
Nem~m vlastijsem odnikud.
nez stav{ nikay· n1kdo,
Popel oooe i,praeh nr chu
ie to síle smrtťcí1
Zetemněn1 sluncem,apokalyptický

~elťme nep~í.teli 1 uhozen~ my~lenky
N~bo~ensk1 z~kro~,oroblémy

nDEAD EMBRYONIC CELIQ" /

rodečné buňky"/

"

trvaiť.

Mrtv~

zá-

ieem se, bych
se narodil
Smutek ~al,v§echno t k osaměl~
Laboratorní nemoe infikuie lidstvo
Žádné naděje na vyléčení,zehyneme
na techniku
svět plný sraček up~dá,rasov~
násilí kdekoliv
Živet v době terorismu,plive ti do
druhé tvé~e
Rasové válka,svět bez chytrosti
Mí.sto ooot~ebovan~ čase ,konec toho
~
voeho
Rodťme se s bolestí~nikdy víc,isme
mrtv~ zérodečn~ bunkv
Korozi uvni ti'- - ,cí
•
~souzenou bU:do cno t - vidíme.
Prázdnota volá - sly§ťme.
Zem~ - pravda.
Zem~ hněvu,neorosil isem se,abyeh
se nerodil
smutek,~el,v§echno tak osaměl~
teboratorn! nemoc in~ikuie lidstvo
Žádn~ naděie na vyléčenť,ze~yneme
n techniku
~odťme se s bo1estť,utrpení
pretrvávái
Rod{me se s bolestí,utrpenť t~~.
~sme mrtvi •••
Země hněvu,nenrosil

"Up~lenť"
Jsem nevinen~ •• to vťm
. em nevinen ••. to v{m!'
~s
Stoiťm tvétť v tv~~
své u~ťtelkyni smrti
v§ek slza ~~dná nezm~č { má víčka
1 kdy~ bolest · okovň mne drtí!
I

nevinea~~~to vťm

;sem nevinen ••• to v{m'
Omnia ad mejorem,Aralyon gloria!
"Výslech"

~~ow~ KRYPTO R

LP: BRIAN "~elem ke zdi" /MONITOR/
1 991
"Poslední soud" /"~elem ke zdi"
Part II./
Uprostřed sÁlu
elektrickj kř'eslo
rez vý dréty se nlazť kole zdť
v bolesti ~éru
na;idu vykoupenť
konečný dnik n~ed osudem sv~m
Třikr~t isem zradil
ze strachu sám sebe
zenrodal moci tělo,du§i,tv~~

v ZÁStU'OU

němém

soydci samozvenť
ted moji hlavu hodí na oltÁf'
V rhany bouf'ť
soudci isou blí~
zédušní mše slou~í
konec
konec
konec
sv~t

Svoboda mě ček'
v elektrickým ki"esle

•

"Výprodej bolesti"
Těm dnň ,dnOm opuštěným
u~ se zhroutil cíl
Jen i~ou,jdou a neslyší smích
soch na néro~í
Výprodei v{ry
od prorokO
výprodei dévno nenrodejnfch
odpu tkd
výorodej pléten
bez obrazň
výprodej odlo~ených ztrát a
nál z'd
Těm dnOm,dnOm opuštěným
u~ se zhroutil cíl
ien jdou,jd oa a neslyší smích
soch ne néro~ích
Výprodej lésky
na néměstí
výprodej stokrét poskvrněných

LP: KRYPTOR "Septical Anaesthesie"
/Multisonic/ 1990
"!o se nemělo stét"
Ne ,to se nemělo stát
Ne,to mi dělat neměli
do sv t~ krypty mě pohf'bili
Jo anoibyl isem kněz
a kéza jsem nro ty
Pro ty,co mi věřili
Ale já posel ~~blOv
uhl{k v doutnajícím ohni
Já oslnil lidský zr k
abych měl zlat~ koč~ry
a prostor ~ro č~ry
Má duše ted pet~í Tobě,mOi Pane!
Ch.:
Ne,to se nemělo st~t!
Ne,to mi dělat neměli!
Ne,to ae nemělo st~t!
Ne,to mi děl tne ěli!
Do svatý krynty mě oohfbili
~e ne~iiu si ~vsleli
·
ěeredně se ~vlili,he,ha,ha •••
Moje tělo le~{ nehybn~,
Ne á tíhu mase a kost{
M~ duše v§ek ~iie d~l •••
Rep at chorus 2x
Ne,to s nemělo st~t!
Ne,to 1 dělat neměli
Do svatj krypty mě oohřbili
~e nežiju si mysleli

w-~ ~~i;·;:EN Wffd~
1.David L&e Roth "A little ain't •• • "
Lizzy "Denic tion"
3.Faith no More "L1ve Brixton Acedem,v"
4. otorhead "1916"
·
5 . Stetus Quo "Rockin~ 11 over ••• "
6.AC/"DC "The rszor's edge"
7~Led Zeopelin "Remasters"
8•Iron
iden "No pr yer ~or ••• "
9~ Demn Ye s "Demn Y nkees"
10.Thunder "B~Street sympho~v"
2~Thin

Sé~~eaa(to~:

početí

Peda" ~ofi:

3po:.:

Výprodej zbranť
obět m l~í

vfpr1>d j erin~ vy!Jl.Y§l
nýJ!
1

'vít :z

~aíe:=a:

~ví •
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