


ASMODEUS „Den zúčtování“ 
mini CD (16:14) - vyšlo pouze na CD
5 skladeb včetně „Den zúčtování“, „Antago-
nie“...
vynikající technothrash s klarinetem 
a klávesami
Cena: 60,- Kč plus poštovné 
(posledních pár desítek kusů!)

BREATH OF DOOM Compilation
CD, MC (74:21)
průřez 13-ti nejlepšími českými doom 
metalovými kapelami - společně na jednom
CD!
Cena: CD 230,- Kč plus poštovné, 
MC 120,- Kč plus poštovné

MYTHOPOEIA 
„Scheps Ankh, Aesch Mezareph, Atropopaia,

Míchání“
MC (40:21)

druhé MC plzeňské „mix“ metalové kapely
(death / doom)

Cena: MC 70,- Kč plus poštovné

PROMISES „Understanding“
MC (21:41)

druhé MC, melodický doom rock metal 
(účastníci Breath Of Doom kompilace)

Cena: 70,- Kč plus poštovné
Coming out: debut CD (3/2000)

Objednávejte na adrese:
METAL BREATH PRODUCTION 

P.O.BOX 5
330 11 TŘEMOŠNÁ U PLZNĚ

kompletní distro katalog na této adrese

METALMETAL BREATH PRODUCTION presents:BREATH PRODUCTION presents:

ht tp ://rad io . s t rahov . cvu t . c z/mbp.h tm 

e-mai l :  meta lbrea th@pos t . c z

EPIDEMIE RECORDS PRESENTS:

V našem katalogu naleznete např. CD DYING FETUS, IMPETIGO, AGATHOCLES, GROINCHURN, 
HAEMORRHAGE, SEPTIC FLESH, SANITYS DAWN, DISGORGE, DEAD INFECTION, FLESHLESS, 

INGROWING, ROOT, FORGOTTEN SILENCE, R.E.T. a mnoho dalších.
Máte-li zájem o kompletní katalog distribuovaných titulů, stačí sdělit vaši adresu.

EPIDEMIE RECORDS, MARTIN ČECH, P.O.BOX 5, 396 01 HUMPOLEC
tel: 02 / 78 22 348, e-mail: epidemie@post.cz
http://www.mujweb.cz/www/epidemie/

MELANCHOLY PESSIMISM
Inconsistent World

Moravská kapela je tu po 3 letech s novým albem, aby 
obhájila své přední místo na domácí death - grind scéně!

CD 250 Kč MC 100 Kč

DECOMPOSED / PSYCHOPATHIA
split CD

Dvě z nejstarších moravských death - grind 
smeček na společném splitku.

CD 200 Kč

NAPALMED
Up To The Ears In Tinnitus

Vychází jako barevné picture LP ve
velmi limitované edici 100 ks, pouze
pro největší extremisty a sběratele!

picture LP 300 Kč

DEAF AND DUMB 
IMPERIAL FOETICIDE

split CD
Dvě přední death - grind kapely 

na společném split albu. 
CD 250 Kč

D.A.D.
...And Once We Will

Get Lost
Nadějná kapela 

z Jihlavy. Progresivní
gothic - doom metal.
Hudba plná pohádky 

a romantiky. 
MC 70 Kč

CLOSING
Virtual Laboratory Sadism

Absolutní bomba! Jedna z nejlepších grindcore kapel u nás v čele s osobitým vocalistou Chamusem!  MC 70 Kč

MENTALLY 
PARASITES
TESTIMONY
Dvě energické 

slovenské HC kapely
vychází na kazetě 

a vinylu.
MC 50 Kč 7“EP 50 Kč

HERMAPHRODIT
Fekal Party

Remastrovaná reedice kultovní grindcoreové kapely 
z Prahy. Bonus „Poševní výtok syrových jater“ demo 93.

Vychází pouze na CD 250 Kč
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Hodnocení koncertů podle stupnice 0 až 5.

SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY /
THE GATHERING, Praha, Roxy, 14.1.1999

Původně plánovováné miniturné Gathering
s Němci Sculpture po České republice se nakonec
opravdu „smrsklo“ pouze na jediný koncert, a to
v pražském Roxy. Navíc bez účasti druhých jme-
novaných, které ani spousta fanoušků nezná, a tak
je asi nikdo ani nepostrádal. Role předskokanů se
už podruhé zhostili moravští Silent Stream Of
Godless Elegy, když před více jak rokem a půl na
témže místě v rámci dvoukoncertního „Breath Of
Doom Tour 97“ předvedli tehdy ještě poměrně ne-
vyzrálý koncertní výkon. Situace se ovšem změni-
la k nepoznání, a tak druhá deska („Behind The
Shadows“) a hlavně hojné živé vystupování včet-
ně velkých letních festivalů jsou asi hlavní příči-
nou toho, že „Silenti“ byli po všech směrech „pro-
fesionálové“. Mělo to zkrátka svoji fazónu a oso-
bitou tvář, navíc s takovou image, za kterou by se
nemusela stydět leckterá skupina. Violoncellista
na pódiu společně s novým sex symbolem Zuzkou
coby houslistkou a vokalistkou v jedné osobě, k to-
mu uhrančivý Petr Staněk coby frontman a zbytek
kapely tvoří k jejich hudbě nepostradatelnou kuli-
su. Každopádně hudební set, který se nesl jasně ve
zcela pohodové atmosféře díky poměrně dlouhé-
mu času, kteří pořadatelé pro ně vyhradili, se musí
projevit jak na kvalitním výkonu kapely, tak i na
atmosféře, kterou vytvořili fanoušci, kterých podle
dostupných údajů bylo více jak šest set. Hodinové
vystoupení tvořila páteř loňské, už zmiňované,
dvojky „Behind The Shadows“ a samozřejmě ně-
kolik málo skladeb z prvotiny „Iron“. Přičteme-li
poměrně povedený zvuk a atmosféru koncertu (ka-
pela nakonec musela přidávat, i když to není zvy-
kem), je to jeden z lepších koncertů „Silentů“, kte-
ré mohli jejich fanoušci za celou jejich kariéru vi-
dět a hlavně slyšet. 
Po pauze, která se dala poměrně snadno překonat
(přeci jenom komornější klubová vystoupení bý-
vají bezproblémovější), se na pódiu konečně po ro-
ce a půl objevují znovu v plné záři holandští The
Gathering. Tentokrát sestava dozněla změn, chybí
jeden kytarista a nový bubeník to neměl před obe-
censtvem jistě jednoduché. Šlo totiž o vůbec první
koncert v rámci turné na podporu nového alba
„How To Measure A Planet?“, které se objevilo
teprve před loňskými Vánocemi. Anneke Van Gi-
ersbergen se představila také v nové image, když si
nechala ze svých dlouhých vlasů vyrobit blonďaté
dredy. Přesto jí to moc a moc slušelo, zvlášť když
se celý koncert smála a úsměvu měla přímo na roz-
dávání. Přibližně devadesát procent skladeb, které
zazněly, pocházelo právě z jmenovaného novinko-
vého alba. Ostatně přesně stejně tomu tak bylo i na
posledním koncertě, když se z devadesáti procent
věnovali tehdy novinkovému albu „Nighttime
Birds“. Každopádně Gathering neztratili nic, co
dělá Gathering Gatheringem. Tedy nádherný u-

hrančivý dívčí vokál, nádherné melodické a uklid-
ňující pasáže, které se v několika okamžicích změ-
ní v naprostý nářez (i když je novinkové album
spíše taneční než matalové) a ten je zase podložen
barvitými klávesovými pasážemi. Gathering jako
by ani nezestárli, byli stále v té nejlepší formě,
i když zde byla znát malá nervozita. Chyběla tomu
možná k dokonalosti druhá kytara, protože celý
gig vyzníval jaksi odlehčeněji a pohodověji, jako
by to ani metalová kapela nebyla. To ale možná řa-
da fanoušků ani nezpozorovala! Došlo také na ně-
kolik skladeb z předchozího „Nighttime Birds“
a světe div se, vzpoměli si i na výtečná alba z je-
jich minulosti: „Mandylion“ a hlavně překvape-
ním bylo „Stonegarden“ z „Always“, které tehdy
ještě Anneke nezpívala. Když totiž přišla do kape-
ly, odmítala zpívat starší věci (byly na ni moc tvr-
dé!). Samozřejmě po více jak hodinovém setu ne-
chtěli fanoušci Gathering pustit z pódia, a tak do-
šlo k několika přídavkům, ale to už bylo publikum
v jisté agónii. Gathering dokázali, že to svedou
i v budoucnu, držme jim pevně palce... -las-
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ROOT / BIG BOSS / ENTRAILS /
INGROWING / ASGARD / YBCA, Brno,
Yacht klub, 13.3.1999

Akce, na kterou jsem se hodně těšil dopředu,
dopadla pro mne stejně jako sedláci u Chlum-
ce. První věc, která mě zarazila, byla ta, že to
byl údajně koncert k desátému výročí skupiny
Root. Buď neumím počítat a nebo je chyba jin-
de? Vždyť oficiálně první demo Root vyšlo
v roce 1988 nebo ne? Odpověď se asi nedo-
zvím. Dalším šokem byl pro mě Yacht klub.
Mám velmi rád studentské prostředí a mám
k němu hodně blízko, ale tento klub je přece
stavěn pro tak odhadem padesát lidí?! Toho ve-
čera jich tam mohlo být nadupáno tak asi dvě
stě a to už je znát na prostoru, kterým se člověk
mohl pohybovat. Stál jsem s rukama natažený-
mi podél těla a jen těžko jsem se mohl posu-
nout o metr vpřed či vzad. Posledním hřebíč-
kem do rakve bylo pódium vysoké zhruba čty-
řicet centrimetrů, a tak kromě prvních dvou řad
neviděl nikdo nic (a to se nepovažuji za něja-
kého trpaslíka). Výroční koncert měl být uve-
den do exklusivnějšího prostředí! To byl asi
největší průšvih pořadatele (na druhou stranu -
dík, že vůbec taková akce je!). Chápete tedy ji-
stě, že popsat vám nějaké postřehy a atmosféru
koncertu je nad mé síly. Asgard, Ingrowing,
Entrails, Big Bosse a Root jsem pouze slyšel,
ale jakoby z vedlejšího sálu, takže nesoudím,
ale fanoušci byli zjevně spokojení se všemi zú-
častněnými (největší úspěch Root a Entrails).
Závěrečným zpestřením po Rootu (téměř
všichni odešli) bylo vystoupení projektu Ybca,
hrající covery třeba Tublatanky a dalších. Ško-
da! -las- 
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PROMISES / MORTIFILIA / V.A.R., Suši-
ce, Tradiční kloub, 20.2.1999

Do téhle recenze mě uvrtal kolega František
Březina. Přiznávám to bez okolků, že se mi ani
nechtělo popisovat tuto bezesporu sysifovskou
akci. Proč? Pořadatelem nebyl nikdo jiný, než
právě František! Cením si totiž nesmírně těch
lidí, kteří chtějí něco udělat pro místní region
a pořádat nějaké zajímavé kulturní akce (obec-
ně). Metalový koncert mezi ně určitě patří, ale
některé regiony jakoby ani netušily, že se píše
rok 1999 a že kultura nemá na růžích ustláno
a že je třeba ji podporovat. Když jsem viděl
převážnou většinu těch, kteří na trojkoncert za-
vítali, usoudil jsem, že bych podobnou akci ne-
mohl dělat. Čumilů se slovy: „My se jdeme je-
nom podívat...“ bylo více než těch, kteří byli o-
chotni zaplatit „vysoké“ 55,- Kč vstupné! Na-
konec se však sešlo přes osmdesát lidí, a tak se
vytvořila alespoň nějaká atmosféra. Večer za-
hájili stájoví koně Promises a nebyl to výstup
zrovna z těch povedenějších. Nazval bych to
slovy, že Promises neměli svůj den, ale přesto
odehráli se ctí svůj set. „Nová“ domácí death-
beatová skupina Mortifilia byla sice živelnější,
agresivnější, leč hudebně slabší. Dokonale to
však spravili liberečtí V.A.R., které osobně
moc z desek nemám rád, ale živě je to napros-
to dokonalá a profesionální skupina. V.A.R.
mají za sebou nespočet vystoupení, a to musí
být někde znát - právě na koncertech! Ti kluci
i přes nepřízeň tisku i firem prostě berou muzi-
ku tak, že to dělají především pro své potěšení,
a na nějaké okolky kašlou! Fantastický výkon!
Přídavky samozřejmě nechyběly a už jsem
myslel, že na ně ani nedojde, ale lidi se prostě
při V.A.R. trochu odvázali. Františku, zkus ješ-
tě další akce, je to potřeba! -las-
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Díky omezeným technickým možnostem
není vyloučeno řádění šotka.
Nevyžádané rukopisy, propagační mate-
riály, dema, MC, CD, fota nevracíme.
Logo METAL BREATH (R) je ochranou
registrovanou známkou a je chráněna
Úřadem průmyslového vlastnictví Praha.
Logo by Storm (C) 1991.
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Úvodník slouží u většiny časopisů jako 
ohlédnutí za uplynulým obdobím. Co se sta-
lo ve světě hudby, různá zamyšlení nad da-
ným stavem věcí. Breathovský úvodník se
většinou zaměřuje na Metal Breath, a tak to-
mu bude i nyní. Jsme zde trochu o něco dří-
ve, než jaká byla pauza mezi 40 a 41 číslem.
Našim cílem je skutečně vycházet přede-
vším pravidelněji. Stanovený cíl z let před-
chozích, aby vycházelo šest čísel ročně, se
asi nesplní, ale byli bychom rádi, kdyby 
alespoň vycházel Metal Breath tehdy, aby se
na něj nezapomnělo a aby vycházel tehdy,
kdy už je nejvyšší čas. Lhůta pro toto číslo
mohla být o měsíc dříve, ale všichni v re-
dakci pracujeme (někteří dokonce na civil-
ce), a tak není někdy času nazbyt.
Jsme rádi, že na předchozí číslo přišlo tolik
kladné kritiky nejen od našich čtenářů, ale
i dost dobrých ohlasů (ať už ústní, tak i pí-
semné) od kolegů z undergroundové branže!
Vidíte tedy, že se chceme a snažíme zařadit
mezi „ty lepší“ fanziny na scéně a hlavně na
sobě hodně pracovat. Doufáme, že tímto
dalším číslem se posuneme o krok dál. Pra-
cujeme na obsahu, stylistice, ale hlavně na
grafice!!!
Kolega František Březina (ale to jistě víte)
pracuje již dva roky na svém „odtrženém“
zinu Rinsing Stage, když dal nedávno do-
hromady již sedmé číslo, odpořádal několik
undergroundových akcí v Sušici, jakožto
svém bydlišti, a nakonec vydal stylem Do It
Yourself dva počiny - Napalmed a Mortifilii
na kazetách (viz recenze) a začínáme si me-
zi Metal Breathem a Rinsing Stage „strašně“
konkurovat. Bohouš Němec nechává své
zdraví již tradičně nejen v putykách, ale i na
práci týdeníku Big Beng! Za to mu patří
upřímný obdiv. Metal Breath Production ta-
ké vůbec nezahálí, v polovině března totiž
tomuto labelu vyšel čtvrtý počin - MC 
plzeňské experimentálně doomové Mytho-
poeii a chystá se debutové CD klatovských
Promises (možná, že dojde ještě na podzim
k vydání další kazety). Navíc přičtěme spo-
lupráci na tvorbě obalů loňského Hermaph-
roditu („Fekal Party“), Deaf And Dumb /
Imperial Foeticide (reedice), picture LP Na-
palmed (vše pro Epidemii Records), obal
Mythopoeii a spolupráci na připravovaném
tributu Master’s Hammer. Není to dost? Na-
víc distribuce, promotion, nové číslo Metal
Breath. Dóóóst!!! Tím nebudeme zatěžo-
vat... Děkujeme všem kapelám, se kterými
jsme přišli do styku a všem, kteří se alespoň
podíleli na sestavení tohoto čísla. Držíte 42
číslo Metal Breath... nechte si chutnat! -red-

Zdravím všechny v Metal Breath!!

Právě držím v ruce zatím poslední 41. číslo
a musím říct, že se fakt povedlo, hlavně
články se Silent Stream Of Godless Elegy
a Pandemií. Super!!! ... Toť v rychlosti vše
a držte se, ať Metal Breath vzkvétá!!! Mějte
se good! Honza Koumal, Brno.

Hello Pavle and Metal Breath!!!

Tady je Alex - Pandemia. Díky moc za po-
slání Tvého vynikajícího plátku. Tvůj zine
se mi skutečně velice zamlouvá. Již před ně-
kolika lety jsem si od Tebe několik čísel ne-
chal poslat. Nejsem si jistý, ale myslím, že
jste úplně první fanzin, co u nás vycházel,
v té době u nás bylo snad jen Metaliště a ješ-
tě fanziny fanklubů různých kapel... Dobře
jsem si početl, grafika šla taky nahoru, takže
budu vřele doporučovat. Co se týče našeho
interview, jsem za něj velice rád a děkuji Ti,
že jsi nám dal možnost se projevit. Snad ně-
kterým lidem otevře oči...
Tak si užívej života, zůstaň aktivní a stejně
kvalitně pracující jako dodnes. S přáním
všeho nejlepšího Tě zdraví Alex.

Hello!

Díky za Metal Breath zine č.41 (2/98). Byla
jsem docela překvapená že mi posíláš zina.
Sedla jsem si a spokojeně jsem četla, říkám
aspoň se dovím co je novýho atd. Až jsem se
dostala na recenze DEMAČU. V tu chvíli
jsem vylítla jako když mě štipne vosa a by-
la jsem strašně naštvaná. DEMO
MORTURA 98 . 1998 . Já jsem ti neposíla-
la demo abyste na něj udělali recenzi. Ale
přímo z (Pavlem Maňasem) jsem mluvila o-
hledně vydání kazety. Poslala jsem pracovní
nahrávku pochopitelně bez obalu (no pouze
pracovní) i z dopisem o co jde. A najednou
se dočtu že je na to recenze. No něco příšer-
nýho. Kapela MORTURA je silně rozhořče-
ná a myslím že právem. Čekali jsem na od-
pověď a místo ní jste uděla recenzi. Vy jste
případě nezájmu, měly kazetu buď vrátit,
nebo napsat. Ale né v žádném případě udě-
lat recenzi. Doufám, a byla bych moc ráda
aby jste v příštím čísle (to znamená) č. 42 u-
dělaly nějakou nápravu buď otisknout dopis
a nebo omluvu. V Březnu skupina vydává
debut album, které vám ohledně recenze
pošlu. To potom můžete zdrbnout!!! ale né
pracovní nahrávku. Jinak vám přeji hodně
úspěchů v práci. Management Jana H.
(dopis uvádíme naprosto přesně v původním
znění...)

Reakce na dopis Jany Holcmanové (Mor-
tura) ze 14.1.1999

Hello (nebo Jano?),

v lednu jsme od tebe obrželi stránkový
dopis, který nás po čase opět šokoval. Ad-
resovala jsi jej celé redakci, a tak jsem se
na něj rozhodl zareagovat já, autor re-
cenze na „demač“ Mortura „Demo 98“.
Na adresu Metal Breath jsi poslala zmí-
něnou kazetu za účelem posouzení pro
možné vydání materiálu u této firmy. Pa-
vel Maňas tě telefonicky s díky odmítl
(vydavatelství Metal Breath Production
se přece jen soustřeďuje spíše na doom-
metalové nahrávky (ale nejen je pozn.-
las-) a navíc má své počiny naplánované
hodně dopředu, tudíž by v nejbližší době
ani k ničemu rychlému dojít nemohlo...)
a navrhl, že tvé kapele může pomoci ales-
poň zveřejněním recenze na tuto nahráv-
ku, na což jsi s nadšením přikývla. Možná
sis v tu chvíli neuvědomila, že Mortura
může dostat i méně než maximálních 5
bodů (3,5 bodu), ale přesto, když si recen-
zi v klidu a v zažehnaném afektu přečteš,
zjistíš, že je velmi pozitivní. Přesto bych
se měl asi omluvit za naši snahu, práci
a podporu kapely. Naše troufalost je sku-
tečně bezbřehá a recenze píšeme přímo
příšerné. Vlastně po těch devíti letech ani
nevíme, jak bychom se měli chovat. Han-
ba nám!
Za nepochopení neděkuje František Bře-
zina a zbytek redakce Metal Breath.
PS: Jinak tobě i Mortuře přejeme taktéž
hodně úspěchů v práci a s debutem.

„...Váš fanzin Metal Breath pro mě nění
žádnou novinkou - poprvé jsem jej držel už
v červenci 1991 na čundru na Vranovské
přehradě, a když jej někdo sehnal, tak jsem
si ho přečetl...“. 

Milan Ruprecht, Zábřeh n.M.

Ahoj Pavle!

„...Když jsem z obálky vyndal #41, málem
se o mně pokoušely mdloby, ksakru to je
kvalita oproti #40, absolutní bomba!!! Tomu
už říkám profi úroveň, klobouk dolů... Je-
nom by mě zajímalo, kde je pravda u skupi-
ny Pandemia, okolo této kapely se to pěkně
mlží, stačí si přečíst rozhovor v MB #41 a je
mi jich skoro líto a vzápětí si přečtu rozho-
vor v Terra Aegra #2 a názor se mění. Ov-
šem to nezměníme ani jeden... Opět spousta
zajímavých informací, které se takhle pěkně
asi jinde než v MB nevidí... Rozhovory se
čtou velmi příjemně a nenudí a zaujmou a to
i v případě, že kapela mě po hudební strán-
ce moc neoslovila nebo s její tvorbou ne-
jsem dosud obeznámen. Profily, výborná
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věc, jen by jich mohlo být o něco více. Z ar-
chívu - vynikající, výborně jsem se pobavil
nad tím, čím jsme se bavili před x lety. Příš-
tě bych uvítal Exorcist (kult!) nebo jinou ka-
pelu podobného ražení z 80.-tých let. Disko-
grafie A-Z, u některých souborů 
opět nevím, o co go... nebo jen matně tápu
v paměti. Recenze jsou vcelku objektivní
(podle toho, co jsem slyšel na vlastní uši)
a splňují to, co recenze splňovat má, žádné
trapné shazování nebo naopak nemístné vy-
zdvihování svých „koňů“. Celkově vzato je
MB #41 na vysoké úrovni a patří mezi nej...
u nás. Jedinou chybou je dlouhá perioda me-
zi jednotlivými čísly, jinak To nemá chy-
bu!!! Aleš

Napsali o nás:

Metal Breath č. 41, 1998 (A5, 36 stran)
Metal Breath znovu vyšel a to již po 41!!!
A s dost dobrou kvalitou. Pěkná křídová 
obálka, příjemné čtení, přehledná grafika...
K úplné dokonalosti chybí už jen krůček,
a to - více propracovat grafiku, pohrát si
s jednotlivými stránkami a dávat pokud
možno co nejvíce obrázků. Je to i takhle su-
per dílko, konečně jeden z mála fanzinů,
který se rozhodl vtisknout své práci profi
kvalitu. 4 body z 5
Recenze fanzinu Payo č.7

• Směsici různých stylů, kde převažuje death
metal, produkuje skupina se zvláštním ná-
zvem ABSURD CONFLICT (působí už od
roku 1991, ale předtím jako Krabast, Gra-
ver, Ossuary, Deceased, Rotting Deceased -
to je změn názvů!!!). Ta nedávno vyprodu-
kovala s pomocí Boba Kramoliše debutové
demo s názvem „Hopeless Despair“ ve stu-
diu Poličná. Za 60,- Kč + poštovné objedná-
vejte na adrese: Patrik Ščudla, Sebranice 59,
Sebranice u Boskovic, 679 31 nebo na tel.
0501 / 462 815 nebo na adrese: Luděk Dvo-
řák, Kratina 3, Brno, 617 00. Dále skupina
Absurd Conflict oznamuje všem zájemcům,
že pořádá v Brně výměnné koncerty. Ozvě-
te se na posledně jmenované adrese.
• V minulém čísle jsme obsažněji informo-
vali o nových distribučních firmách. Jednou
z dalších je i Rotten Face distro, které se
zabývá výhradně styly: death, doom, black,
grind. Adresy: Jan Hasman, Větrná 107, Ho-
řovice, 268 01 nebo Michal Zoubek, Hus.
Náměstí 61, Hořovice, 268 01.
• Novinek od agilní firmičky Bizzare Lep-
rous Production je požehnaně! Nedávno vy-
dala svoje další tituly. Tím bylo split 7“EP

gore skupin CABAL a MUCUPURULENT
a aktuální sedmipalec našich grind šílenců
MALIGNANT TUMOUR s Brazilci 
VOMITO. S těmito EP-čky zároveň vychá-
zí kompilační EP s názvem Australian
Grindcore, které stojí 55,- Kč. Následně
Bizzare Leprous Production chystá konečně
dvě CD. Bude se jednat o splitko 
VAMPIRIC MOTIVES a NEUROPATHIA
a samostatné CD kapely UTOPIA. Kromě
CD-éček se chystají sedmipalcové split EP-
éčka MALIGNANT TUMOUR s TWISTED
TRUTHaGROSSMEMBER sANTICIPATE.
Ty můžete sehnat, stejně jako deset před-
chozích vydaných sedmipalců (seznam do-
stupný taktéž) za 45,- Kč přímo na adrese:
Bizzare Leprous Production, Roman Polá-
ček, Palackého 647, Lanškroun, 563 01 ne-
bo na tel. 0467 / 521 543.
• Po stále nabízeném CD splitku skupin 
DECOMPOSED / PSYCHOPATHIA,
vydala druhá kapela - tedy Psychopathia
svůj nový počin, a to desetiskladbový demáč
s názvem „Freedoom“. Tento totální výpla-
chový grind lze získat na adrese: Under-
world distribution, P.O.Box 40, Kojetín, 752
01.
• Do naší redakční pošty zavítal bezejmenný
debutový demosnímek plzeňské symfonicko
- doomové skupiny INTERITUS (viz rubri-
ka recenze). Jedná se o velmi nadějnou sku-
pinu, která se nikterak netají svými ambice-
mi, protože v letošním roce (99) by rádi vy-
dali hned další demosnímek nebo raději de-
butové CD. Krom toho Interitus hledají po-
dobně znějící skupinu, která by si s nimi rá-
da zahrála. Kontakt: Jan Davídek, Slovan-
ská alej 15, Plzeň, 307 04.
• Jednička tuzemského industrial noise,
mostečtí NAPALMED, vydali 8. listopadu
1998 DIY MC „Ma.Ho.Ra.Ko.“ a to pro-
střednictvím malého labelu Rinsing Recor-
ding. Kazeta rozdělená na studiovou a živou
část nabídne celkem pět tracků, 
v nichž se dočkáte mixů, práce se samply,
manipulace s efekty, živé performance
a dalších hlukových obrazců. Hodnota MC
činí 45,- Kč + 23,- Kč doporučeného poš-
tovného, tedy celkově 68,- Kč. Pokud si po-
čin objednáte se zároveň zveřejněným
šestým číslem Rinsing Stage (Asmodeus,
Radio Freedom, recenze, reportáže), zaplatí-
te celkově 95,- Kč. Zároveň si můžete psát
o seznam s dalšími nabízenými tituly. Vše je
možné obdržet nejpozději do týdne na adre-
se: František Březina, Villaniho 419, Sušice
2, 342 01.
• Á propos, NAPALMED. Den ode dne 
aktivnější kombo nedávno zveřejnilo nové
7“EP, o které se podělilo se stylově spřízně-
nými japonskými Government Alpha. Kro-
mě běžně dostupné edice tohoto počinu by-
lo pro sto nejrychlejších připraveno 100 ori-
ginálů vyznačujících se speciálně uprave-

ným vinylem a samozřejmě obalem. Na svě-
tě je také kompilační CD Anomalous Silen-
cer 3., kde se znovu představuje dvacet pět
hlukomilných těles z celého světa. O jaké-
koliv další informace a nahrávky pište na ad-
resu: Radek Kopel, Lipová 1123, Most, 434 01.
• Hardcoreové seskupení URSCHULLUM
pravděpodobně znáte ve spojitosti s jihomo-
ravskou bandou Shaark, protože v Urschullum
působí právě několik členů Shaarku. Toto
seskupení vzniklo už v roce 1991, ale jeli-
kož to byl dlouhá léta jen koncertní projekt,
došlo v historii pouze na nahrávání jediného
dema („WC Ženy, WC Muži“, 1991). Loni
se však Urschullum uzavřeli do studia a vy-
produkovali své debutové album, které nese
poněkud zvláštní název „Psycö noiz from da
psycö höad 666“ a vydala jej na podzim ro-
ku 1998 nezávislá firma 99 Records, která
se též stará o Shaark. CD, MC debutového
alba Urschullum získáte na adrese: 99 Re-
cords, Kamil Karlík, Nová čtvrť 817,
Nivnice, 687 51 nebo na tel. 0633 /
93600.

• Plzeňská formace MYTHOPOEIA se zvi-
ditelnila hlavně díky svému koncertnímu
vystupování a debutovému demu „Haara-
monia In Microcosmos“, kterého se za rok
a tři čtvrtě podle slov samotné Mythopoeii
prodalo na 550 kusů. Tento snímek je stále
k dispozici též na adrese firmy Metal Breath
Production. Už od minulého léta je natočen
snímek nový, který obsahuje celkem 9 kous-
ků v celkové délce necelých 42 minut. Jme-
nuje se „Scheps Ankh, Aesch Mezareph, A-
tropopaia, Míchání“. Zvláštní to název - e-
gyptština - živý obraz, hebrejština - oheň
tyglíku, řečtina - ochranná magická pomůc-
ka, čeština - směs. Jedná se podle samotných
členů o jakýsi mix metal - kombinování
snad všech metalových stylů. Firma Metal
Breath Production vydala tento materiál
pouze na MC dne 15. března 1999. Objed-
návat ji můžete na adrese redakce za 70,- Kč
+ poštovné. Další informace: Pavel Kusnia-
rik, Blatenská 12, Plzeň, 307 02.
• Pro skupinu ROOT bude rok 1999 oprav-
du úrodný. Nejprve si vybral na podzim Big
Boss první hrozen, když mu vyšla sólovka
„Belial’s Wind“ u Leviathan Records, v čer-
nu  vyšly v reedici alba „Zjevení“ a „Temple
In The Underworld“ na společném dvojCD
a koncem června dlouho očekávané nové 
album Rootu „The Book“. O vše se vydava-
telsky postará firma RedBlack / M.A.Bona.
Ještě tento rok se však objeví jedna reedice a to
„Zjevení“ v anglické verzi - tedy „Revelation“.
Tato pak vyjde u Sheer Records!
• Kromě toho Sheer Records chystá k vydá-
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PUNISHMENT „Now“ (Barbarella Pro-
duction) 1998

Kontakt: Jano Sroka, Fr. Formana 28,
Ostrava 30, 700 30.

Podle přiloženého dopisu je tato ostravská
skupina po více než dvouleté pauze opět
v provozu. Před dobrým rokem pořídilo
kvinteto v „domácím“ studiu Barbarella de-
mo „Now“, které jsme obdrželi až letos.
Kazetový počin skýtá na ploše 26 minut se-
dm songů, které vytvořily dvě kytary, basa,
bicí a anglický vokál Honzy Bumbálka, kte-
rý je jak zpěvný, hluboký, roztahovaný, ště-
kavý, dávivý, tak až ochraptělý. Stylově Pu-
nishment spadají k energickému hardcoru,
který se buď valí, thrashmetalově řeže nebo
(místy vyloženě rytmicky) příklepově útočí.
Určitě dobrý zvuk má nakonec jen tu vadu,
že při nejrychlejších pasážích jakoby znejis-
tí...
Některé z výše uvedeného nabídnutého po-
čtu songů vám již po čtyřech posleších zů-
stanou v hlavě, a to díky vyhrávkám nebo ji-
ným opakovaným kytarovým okamžikům.
Sóla jsou pak vítaným občerstvením. Dobrá
nahrávka, dobrá hudba, ale nic víc. Škoda,
že obal neobsahuje navrch alespoň texty. 
-FBB-
• • • 3

SAGITARIUS „Betrayal Immortality“
(Eternal Blackness Records) 1998

Kontakt: Eternal Blackness Records,
P.O.Box 30, Ostrów Wlkp. 2, 63-410, Po-
land.

Z Polska nechodí špatné demáče. No demá-
če! „Betrayal Immortality“ je deseti sklad-
bový materiál, který vyšel pod firmou Eter-
nal Blackness Records na oficiální MC s ba-
revným obalem. A jak už bylo řečeno, Sagi-
tarius je velmi nadějnou kapelou. Vcelku
pohodová hudba je směsicí doomu, blacku
a deathu (hlavně se to týká zpěvu, kde se
střídají minimálně tři polohy). Úvodní intro
jakoby vypadlo z oka některé doomové ka-
pele, ale další věc „Sextansis“ je spíše blac-
kovou. Třetí v pořadí „In The Darkness“ je
zase spíše death blacková s melodicko - at-
mosférickými vsuvkami. Zkrátka ode všeho
něco. Celý materiál je na poměry kvalitní,
samozřejmě i instrumentálně i zvukově, ale
nových nápadů zde moc není. Sagitarius je
však velmi nadějným spolkem a další mate-
riál může všestranně překvapit. Navíc je zde
cítit jistá rozháranost pramenící zřejmě z ne-
zkušenosti, ale ta se může, jak už bylo jinak
řečeno, velmi brzy vytratit. Hudba je podpo-

řena klávesami, které zde vytvářejí ony at-
mosférické pasáže. Některé blackové party
hodně připomínají sound norských kapel,
takže o nějaké originalitě není řeči! Daleko
lepší se jeví druhá strana demáče, kde napří-
klad úvodní věc „Retribution“ je rychlý
thrash s téměř čistým zpěvem nebo „The
God Of Dreams“, která je klasickou pěknou
doomovkou. Počkejme si však na další vý-
tvor této polské kapely. -las-
• • • 1/2 3,5

SARAPIS „The „Perfect“ World After
Us“ (Sarapis studio) 1998

Kontakt: Marcel Tala, Mánesova 1220,
Frýdlant n.O., 739 11.

Než začneme psát kritiky či chvály na adre-
su frýdlantské skupiny Sarapis, měli by-
chom přiblížit jeden fakt. Skupina Sarapis
totiž vznikla původně jako Countess Batho-
ry. Jste doma? Pokud ne, vězte, že tato sku-
pina vydala v roce 1996 výborné demo „In-
dians“, díky němuž se s jednou skladbou
prosadili na kompilaci „Breath Of Doom“.
Po určitých personálních problémech působí
Countess Bathory pod názvem Sarapis dále.
V polovině loňského roku tak natočili Sara-
pis své další demo, které se až tak moc neli-
ší od toho ze šestadevadesátého. Podobné
instrumentální a hudební aranže, skoro
shodný zvuk (točit v domácím studiu je sice
levné a byť dopadla nahrávka zvukově dob-
ře, občas by se vyplatilo vsadit na osvědče-
né studio) - díky tomu by možná nezůstalo
jen u dema, ne zrovna moc podařený a ná-
paditý zpěv, toť výčet těch hlavních atributů
dema. Rozhodně nazývat Sarapis doomem
by bylo poněkud od věci. Sarapis prostě hra-
jí melodičtější rock - metal a navíc jako
ozvláštnění používají ve své hudbě klarinet
a flétnu, které vytváří ty hlavní melodické
linky a jen těžko by hudba Sarapisu zněla
bez nich originálně. Kromě hudby zde vy-
zdvihněme ještě kvalitní textová temata,
která jsou na poměry zajímavá - „A.I.D.S.“,
„The Nature Is Dying“, „The Scent Of Life-
’s Descent“ a další. Jako nejsilnější skladba
se zdá kupodivu instrumentálka „April“
a další věc na druhé straně dema - „The Li-
fe“. Sarapis jsou o krok vepředu, ale za ty
dva roky to mohl být krok trochu větší...
Škoda. 
-las-
• • 1/2 2,5
TEARS OF BEGGAR „My Dreams“
(Studio A/B, Turecko)

Kontakt: Mete Carikci, Hocaalizade Mh.
Kocaali Sk., Kent Apt. D. Blok, No.:12
Setbasi, Bursa, Turkey.

Velmi přitažlivý obal s tematikou starého

Egypta (chrám Abú Simbel) dává už asi tu-
šit, o jakou že hudbu to půjde. I když není
Turecko metalově zaslíbenou zemí a ani
z Turecka nepocházejí nějaké výraznější
skupiny, přišla nám jedna kazeta s třísklad-
bovým demem „My Dreams“ od skupiny
Tears Of Beggar, která by mohla právě pro-
bořit ty zdi neznámým kapelám. Tears Of
Beggar totiž produkují zajímavé spojení 
death metalu a doomu, navíc s perfektními
instrumentálními výkony! Jak zpěv, tak 
ostatní nástroje (hlavně bubeník) jsou na
kvalitní úrovni. „My Dreams“, „The Rai-
nous“ a „Her Eyes“ (nejpomalejší spíše klá-
vesová a recitovaná, tak trochu zní jako sta-
rá tvorba My Dying Bride) jsou tři skladby,
které tvoří zajímavý pomalý materiál s pod-
barvením kláves a vytváří tak i další dimen-
zi doomu. Více se o tomto materiálu napsat
nedá, jelikož tři věci je na pořádné hodnoce-
ní málo. Navíc omluvte neuvedený údaj
o vydání dema. Nikde jsme se k datu nedo-
pátrali... -las-
• • • 1/2 3,5

VINCENT VEGA „Vincent Vega 97“
1998

Kontakt: Richard Aška, 1. máje 330, Že-
lezná Ruda, 340 04.

S touto skupinou jsem měl poprvé tu čest na-
živo před rokem na mochtínském Heavy Me-
tal Festu. Zde mě kapela nijak výrazně neo-
slovila, nicméně jsem si ji zafixoval jako po-
wermetalovou. Po poslechu jejího loňského
dema však shledávám, že velice obecně a ne-
přesně přiřčený styl je mnohem rozmanitější.
V půlhodině rozdělené na 10 zastavení nalé-
zám jak prvky zmíněného metalu, tak „uklid-
něnějšího“ hardcoru, ale i klasického bigbítu.
To vše v sobě ukrývají energické (pomalejší
nebo střední) nenáročné skladby jinak poně-
kud syrovějšího ducha. Zvukově dobrý demo
počin uvede latinsky zpívané intro („Ave
Maria“) z pera kostelního sboru, po němž vy-
slechneme třetinu skladeb v pokulhávající
a možná zbytečné angličtině. Zbytek songů
byl napsán v již srozumitelné mateřštině,
a možná i proto mezi ním najdeme trojici na-
bitou neoddiskutovatelným vyzařujícím fee-
lingem. Patří sem „odlehčená odpověď na
Boron“ („Mám strach“), nevkusně otextova-
ná „Sráč“ a hitově zavánějící „Zítřek je náš“.
Á propos, texty. Ty napsal, vyjma závěrečné
lokální „halekačky“ „Železná Ruda“, Petr
Korál, který tím odvedl většinou průměrnou,
ale ve dvou případech podprůměrnou práci
(při 7. a 8. čísle - „Sráč“ a „Sexuální show“ -
jsem krátce otáčel hlavou na obě strany...).
Lehce nadstandardní demo by mohlo zabrat
zejména v klatovském regionu, kde kapela
velmi řídce koncertuje. -FBB-
• • • 1/2 3,5
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lespoň mají nějaké rytmické spodky, ale zas
to ostatní je totální hluk - ne nadarmo má ta-
to škatulka „hudby“ název - noise! Dvě na-
hrávky, které nejsou pojmenovány, jsou live
produkcí ze dne 8. srpna loňského roku
a shrnují všechno doposud vyřčené... Jak
máme hodnotit něco, co není hudba, ale
hluk... Ostatně Napalmed (i jejich vydavate-
lé), i když jsme o nich napsali pár krátkých
zpráv, se nám zpravidla vyhýbali (asi vědí
proč), a teď jsme s nimi přišli do kontaktu
a nevíme si s nimi při hodnocení počinu ra-
dy. Necháme proto hodnocení na fanoušky,
kteří si toto dílko případně poslechnou, po-
případě slyšeli od Napalmed jinou nahrávku
-las-
Bez bodového hodnocení

PAGANUS DOCTRINA „Natural Inbio
Del Paganismo“ (C Prod. Studios) 1995

Kontakt: Raum Sardom, Apdo. Postal 77,
Barva, Heredia, Costa Rica.

Díky tomu nejpodzemnějšímu undergroun-
du se k nám se zpožděním dostal demáč kos-
tarické blackové kapely Paganus Doctrina.
Ta má na své kontě už i novější CD, ale za-
tím se do naší redakce proputoval pouze její
starší demáč. „Natural Inbio Del Paganis-
mo“,  jak už název napovídá, je nazpíván
v jejich rodné španělštině a opravdu to není
jen tak ledajaký demáč. Řeklo by se, že
black umějí hrát jen Norové, ale opak je
pravdou. Paganus Doctrina ze střední Ame-
riky vyvážejí kus dobře odvedené práce, a to
jak aranžérské, tak i instrumentální. Jejich
black metal je opravdu inteligentní a dobře
propracovaný. Spojen s některými kláveso-
vými intermezzy dostává jejich hudba úplně
jinou atmosféru. Navíc s klávesami, které
jen podbarvují jejich produkci, se tak Paga-
nus Doctrina přiřazují k těm zajímavějším
a originálnějším (a hlavně nadějným) blac-
kovým spolkům. To není vypočítavost, to je
hudba z jejich duší!!! 
-las-
• • • • 4

Parambucha Compilation Tape No. 3
1998

Kontakt: Petr Žibřid, na Větráku 328 /
16, Bílina, 418 01.

Velmi dobře fungující fanzin vydal další své
číslo společně s kazetovou kompilací, ma-
pující především domácí scénu. My jsme si
kompilační kazetu Parambuchy představili
už v minulých číslech. Nová kazeta - No. 3
obsahuje tentokrát celkem 14 skladeb růz-
ných skupin. Především se jedná o skupiny,
které vydaly v nedávné minulosti svá CD
(jmenujme Astral, Death Sentence, Aven-

ger, Shaark, Hypnotic Scenery, Unclean,
Dehydrated) a samozřejmě kapely, které tře-
ba vydaly svá dema (Promises, Decay, Gri-
de, D.A.D., Asgard, Bethrayer, Demimon-
de). Tato kompilace slouží a má sloužit pře-
devším těm fanouškům, kteří se třeba ještě
neorientují na naší undergroundové scéně, či
pro ty, kteří některé spolky zatím nezare-
gistrovali, a je to počin velmi záslužný. Na-
víc, pokud přičteme fakt, že se všemi skupi-
nami najdete ve fanzinu rozhovor, pak si fa-
noušek dokáže za doprovodu této kompilace
udělat svůj pohled na věc ze dvou stran, a to
je jen ku prospěchu věci. Nechápu ovšem
zařazení závěrečného rozhovoru, který je
naprosto zbytečný a pokud tím chtěli autoři
ozvláštnit číslo Parambuchy, pak se jim to
opravdu nepovedlo... -las-
Bez bodového hodnocení

PARASOPHISMA „Sole Light Point In
Void Tangle Of Luminous Rays Of In-
compatible Directions“ (Studio Poličná)
1998

Kontakt: Dalibor Figura, Dolní Lutyně
515, 735 53.

Parasophisma je kapelou, která má více
smůly, než štěstí. Než se stačila pořádně roz-
jet a vejít do podvědomí fanoušků, stačila se
v mezičase mezi posledním demem a tímto
demem, rozpadnout. Přitom jejich demáč
mohl uspět i u gramofirem. Nejinak je tomu
i u nového dema „Sole Light...“, které obsa-
huje celkem sedm skladeb doom - rock -
jazz ražení! Ano, tvorba Parasophismy se
totiž skládá především z doomových zákla-
dů (pomalé melodické pasáže, ženský vokál
střídající se s brutálním chropotem a čistým
melodickým vokálem Dalibora Figury, flét-
nové party), doplněných o netradiční jazzo-
vé (předposlední věc „The Law Of Double
Negation / Song Of Thirsty Dog“), ale pře-
devším rockové pasáže, čím je hudba o di-
menzi zajímavější. Flétna zde vytváří další
melodickou rovinu. Chytlavější skladby zde
možná chybí (trojka „The Vain Effort Of
Padanties“ a čtyřka „The Abscence Of How
To Understand“ jsou asi nejblíže, ale jedno-
tlivé jsou natolik zajímavé a občas i překva-
pující, že nakonec tvoří vcelku velmi origi-
nální materiál, navíc se skvělými texty! Je-
dinou podstatnější slabinou celého dema je
zvuk (i když studio Poličná už vyplodilo
spousty kvalitních nahrávek) a ne zrovna
moc vydařené kytarové aranže... Parasop-
hisma se možná v nejbližší budoucnosti za-
řadí mezi ty skupiny, které rádi 
experimentují a které neradi zůstávají uza-
vřeni v jedné škatulce a to je dobře. Tento
demáč je dobrým krokem vpřed! -las-
• • • • 4

PERVERSIST „Flirting With Disaster“
(Studio Hostivař, Praha) 1998

Kontakt: Roman Týgl, Krále Jiřího 29,
Karlovy Vary, 360 01.

Každý debut bývá něčím pozoruhodný, dů-
ležitý a zároveň tajemný, zvláště jedná-li se
o demáč. Jedná-li se o kapelu, kterou recen-
zent ještě nikdy ani naživo neslyšel, může
postupně usuzovat podle obalu, následně
pak po hudební stránce. Nejprve musím při-
znat, že první stránka tohoto dílka mě neod-
radila, a tak po přeskočení na tu další jsem
velice příjemně překvapen solidní, nápadi-
tou tvorbou těchto hochů z Karlových Varů.
Grindcoreová produkce v jejich podání je
pro mě velikým překvapením, i když už
jsem tak mohl předpokládat z názvu tělesa,
ale onen náboj a v první řadě zvuk, jenž
v Hostivaři již bývá zvykem. Jejich devíti-
skladbový počin je plný slušných nápadů,
rytmických zlomů, agresivity či brutality na-
vzájem, jak k tomuto stylu patří. Veliký plus
pro mě byla vsuvka ve španělském rytmu,
i když tomu název skladby napovídal, ve
„Viva la Corida“. Žádných záporů, alespoň
tedy markantních, na tomto dílku nenachá-
zím, vše je velice vkusně slito do jednoho
hyperbrutálního monolitu, jenž je rozhodně
dobrým reprezentantem Karlových Varů,
i když by mě velice zajímalo, co by tomu na
místní radnici řekli. -pch-
• • • • 4

PROVIDENCE „The Brink Of Eternity“
(studio neuvedeno) 1998

Kontakt: Robert Grgurinovič, Čechova
1266, Mladá Boleslav, 293 01.

Mladoboleslavská, nám doposud neznámá
skupina Providence zaslala na konci minulé-
ho roku do redakce promo pásek se svou po-
slední tvorbou. Čtyřsongový materiál, uvede
předurčující mluvené intro podmalované
hudbou spějící postupně k první a zároveň
titulní skladbě „On The Brink Of The Eter-
nity“. Již tato vyjeví později potvrzenou
skutečnost, že kapela produkuje progresivní
rock se zpěvem ve vyšší poloze. Tento, žel,
není zcela dokonalý a místy se, ve složitěj-
ších polohách, mírně „zhoupne“. Nahrávka
je prostoupena častými a někdy nečekanými
tempovými změnami, které mají rozsah od
vyloženě poklidných úseků k - ve svém sty-
lu - dravým kytarám. Velmi pomalé části
materiálu vám mohou dát svou náladou
vzpomenout na King Crimson. Zvukově
lehce nadprůměrný počin je určen přede-
vším potenciálním vydavatelům a jako ná-
pověda další budoucnosti skupiny. Doufej-
me, že „Na pokraji věčnosti“ zůstane ona
budoucnost, nikoliv hledání vydavatele. -
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ní další svůj počin - druhé album skupiny
SCABBARD!
• Italové FUNEREUM (emocionální death
metal) nabízejí své debutové mini CD „Ref-
lections In Metaphysica“. O vydání se po-
starala firma Nocturnal Music Records. Mi-
ni je dlouhé cca 22 min a je k dostání na ad-
rese: Nocturnal Music Records, Via B Lan-
go 211, Is. B Sc. D. Int. 5, I-80147 Napoli,
Italy (e-mail: noctura@tin.it)
• Polští brutální deathmetalisté CREATRIX
se zajímavým logem mají vydány už dvě de-
ma: „Disable“ a „Unearth“ (po pěti USD).
Kontakt: c/o Jan Brodowski, ul. Kaniowczyków
18 / 5, Pulawy, 24-100, Poland.
• Řeč nyní bude o frýdlantské skupině 
SARAPIS. Ta bude všem známa spíše jako
Countess Bathory, která se zúčastnila v roce
1997 kompilace „Breath Of Doom“ se
skladbou „Indians“. V této době už nastáva-
jí personální problémy, které vrcholí odcho-
dem většiny kapely a následným přejmeno-
váním na Sarapis. V loňském roce pak pod
novým názvem vzniká nové demo s názvem
„The „Perfect“ World After Us“ (viz Demá-
če), které můžete získat na adrese: Marcel
Tala, Mánesova 1220, Frýdlant n.O., 739
11.

• Skupina SICKNESS vznikla už v roce
1992 v sestavě: Martin Číhal - kytara, Dani-
el Burger - kytara, Josef Werner - basa a Lu-
děk Číhal - bicí. Ve svém počátečním reper-
toáru měla především skladby thrash / deat-
hového ražení. V roce 1994 se skupina roz-
rostla o klávesistku Veroniku Havlínovou
a díky ní se hudební zaměření posunulo
k doom metalu. První pětiskladbové demo
nechalo na sebe dlouho čekat. To vzniklo až
v polovině roku 1995 ve studiu Benas a do-
stalo název „The Spiral Of Life“. Další,
v pořadí druhá nahrávka vznikala dva roky
a mělo dojít k vydání na CD, leč dostala se
pouze na kazety. Nahrávka nese název „The
Storm Of Fate“ a je zatím aktuální. Sickness
ji nahráli ve studiu Miloše Doda Doležala
v Žirovnici v říjnu 1997. Toto sedmisklad-
bové demo (36 minut) nabízejí Sickness za
90,- Kč + poštovné na adrese: Veronika
Havlínová, Kladoruby 24, Letovice, 679 61,
tel.: 0501 / 47 49 97. 
• HOUWITSER je holandská deathmetalo-
vá kapela ve složení: Mike - zpěv (ex - Si-
nister), Michel - kytara (ex - Sinister), Aad -

bicí (Sinister) a Theo - bass (Judgement
Day). Loni si vydali své promo CD, které
nyní nabízejí firmám. Vy jej získáte za 7
USD na adrese: Theo Van Eekelen, Valkse-
weg 225, 3771 SE Barneveld, The Nether-
lands.
• V roce 1996 mexická blackmetalová kape-
la THE ZEPHYR, která se inspiruje kniha-
mi o okultismu, terorismu, horrorech autorů
Jamese Wadeho, Colina Wilsona a dalších,
vydala své debutové demo s názvem „Celes-
tial Evil God“. Za 6 USD jej získáte na ad-
rese: The Zephyr, c/o Ciro Gutierrez,
P.O.Box 86-275, C.P.14391, D.F., Mexico.
• Japonská distribuční firmička Pluto a její
šéf Mariko Ohkawa založili nedávno svůj
vlastní label, který nyní nese jméno Mink
Records. Svůj první titul vydal v březnu ro-
ku 1997, a to 7“EP split dvou skupin -
WORSORE (Austrálie) / UNHOLY 
GRAVE (Japonsko). Obě samozřejmě grin-
dové formace. Kontakt: Mariko Ohkawa, 17
- 59 Shimoimaike Morioka, Higashiura -
Cho, Chita - Gun, Aichi 470 - 21, Japan.
• Debutové demo vydala nová slovenská
skupina NOSTALGIA DREAMS „Invia“,
které obsahuje 22 minut doom - rocku s žen-
ským vokálem. Za 60,- Kč / Sk + poštovné
získáte na adrese: Michal Šichula, Šandal
20, Stropkov, 091 01, Slovensko.
• Opakem je taktéž nová slovenská skupina
- MYTHOS. Ta vydala také v loňském roce
debutové demo s názvem „Grinen Excep-
tum - Wandering“, které obsahuje stejně 22
minut, ale jiné hudby - black metal se sever-
ským nádychem. Kontakt: Mythos, Rázusa
11 / 6, Prievidza, 971 01, Slovensko (e-ma-
il: crimex@pobox.sk)
• Šestadvacet minut brutálního death metalu
prezentuje slovenská skupina TYPHOID na
svém debutovém demu „Intestines Of Im-
mortality“. Ten lze získat u našich 
undergroundových distributorů a nebo za
80,- Sk / Kč s poštovným přímo na adrese:
Roman Regina, Komenského 337, Nedože-
ry, 972 12, Slovensko.
• Burt Wolf si v roce 1994 založil malou 
distribuční firmičku Beowolf Productions
a Satans Candy Basket Zine. Pomáhá mo-
mentálně 219 kapelám, 68 zinům a 15 kom-
pilacím s propagací a prodejem. Kontakt:
Beowolf Productions, Burt Wolf, 644
E High Street, Apt.2B, Pottstown, PA 19464,
U.S.A., (e-mail: beowolfco@aol.com)
• Na české undergroundové scéně se loni
objevila zatím dobře fungující firma Copre-
mesis Records. Na trh totiž vyvrhla totiž
svůj první titul - slovenské 
DEHYDRATED a jejich samostatné debu-
tové album „Ideas“. Kontakt: Radim Týn,
Nám. Míru 155, Židlochovice, 667 01.
• Je až neuvěřitelné, že ještě dnes někdo při-
jde s tím, že hraje něco na pomezí speed
a thrash metalu. O to jsou to pak větší pře-

kvapení. Takovou skupinou je i skupina 
BEAST PETRIFY, která pochází ze Singa-
puru. Ta v roce 1997 vydala své demo „In
The Circle Of Time“. To získáte na 
adresách: Beast Petrify, Al Fahmi, Bik 345,
Yishun Ave 11, 06-173, Singapore 760345,
Singapore nebo na Total Holocaust Distro,
Stavros Iordanidis, P.O.Box 20031, Kala-
maria, 55110, Thessaloniki, Greece.
• Česká blacková horda INFERNO, která se
proslavila díky svému prvnímu demu, nato-
čila nedávno své druhé demo s názvem
„Temná poselství dávných předků“. Jak už
je patrné, demo je nazpíváno v češtině.
Krom toho je hudba podbarvena klávesami,
houslemi a tympány. 5 skladeb si můžete
objednat za 66,- Kč + poštovné na adrese:
Tomáš Trombík, Nedbalova 1713, Karviná -
Nové Město, 735 06 nebo na tel. 069 / 631
60 22.
• Nové demo, respektive MC album
„A Winter Solstice Eve“ nabízí skupina 
ETHEREAL PANDEMONIUM ze Slo-
venska. Jedná se o 8 black - doomových
skladeb v celkové délce 36 minut. Kazeta
má dobře zajištěnu distribuci jak na Sloven-
sku, tak i v Čechách. Za 80,- Kč / Sk + poš-
tovné si ji můžete objednat na adresách: Ere-
bos Prod., Peter Kmetík, Hlinská 18, Žilina,
01001, nebo Underworld Distro, P.O.Box
40, Kojetín, 752 01.
• Převážně blackmetalová distro firma je
From Dark To Black Distribution. Nabízí
kolem stovky titulů za přijatelné ceny. Kon-
takt: Jacek Korniluk, Powst.Wlkp. 30 / 10,
Lódz, 91018, Poland.
• A nyní přehled okolo slovenských zinů:
třetí číslo nabízí zin Mystic Momentum 
zine, formát A5, 44 stran (23 rozhovorů, 60
recenzí), kontakt: Peter Beňo, Višňové 663,
Žilina, 013 23, SR, taktéž třetí číslo nabízí
další zin Gwistexer zine, formát A5, 36
stran, kontakt: Alex Bröstl, Watsonova 1,
040 01 Košice, SR, debutové číslo vydává
Propaganda zine (formát A5, cena 20,- Kč
+ pošt.), kontakt: Števo Bajcar, Dolné Pla-
chtince 137, 991 24, Slovensko, taktéž prv-
ní číslo má i fanzin Coprologia zine (A5, 36
stran), kontakt: Coprologia zine, Viktor Ri-
ho, Textilná 5, Levice, 934 05, Slovensko
• Chebští deathmetalisté LIGHTLOST se
opět chystají do studia. V měsíci březnu
1999 v Tachově měl vzniknout jejich druhý
počin s názvem „Inner Weakness“. Kluci
nadále shánějí baskytaristu. Kontakt: Pavel
Kouba, Na Vyhlídce 20, Cheb, 350 02 nebo
tel. 0166 / 42 27 48 (Michal). Na této adre-
se je možné si objednat i první demo „Lone-
liness“.
• Další došlá zpráva do redakce hovoří
o thrash / death formaci z Prahy -
DIZORDERZ. Na post kytaristy Richarda,
který opustil řady Dizorderz, nastoupil nový
neřád - Jirka (ex - Anarchuz). Skupina nyní
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Sickness



pracuje na dokončení nového materiálu
a připravuje se na svou druhou studiovku,
jenž nese pracovní název „More Than The
Flesh!“. Kontakt: Kuchař, Jerevanská 8,
Praha 10, 100 00.
• V minulém čísle jsme informovali o české
formaci GODLESS TRUTH, která se 
dočkala svého debutového CD v zahraničí.
Jmenuje se „Desperation“, obsahuje téměř
tři čtvrti hodiny brutálního death metalu.
Kromě toho jsme se dozvěděli, že francouz-
ská firma Dead Sun Records měla nachystat
vydání druhého alba Godless Truth už na
přelom dubna a května 1999 s názvem „Bur-
ning Existence“!!!
• Před šesti lety vznikla skupina Kardiak,
která si prošla bigbítem k Metallice, což ji
motivovalo v cestě dál. Od roku 1994 zkou-
ší hrát zábavy, což však necítí jako to pravé.
Velmi důležité rozhodnutí se později týká
tvorby vlastních věcí s vlastním názorem.
Na začátku roku 1997 se po mnoha změnách
v sestavě formuje ta úplně původní jako
v roce 1993 a název se mění na CARDIAK.
V dubnu minulého roku skupina nahrává de-
butové demo „Heaven In My Hell“, které
v půlhodině zachycuje práce skupiny za po-
slední rok. Více se dozvíte v dnešní recenzi
na toto demo, stejně jako na adrese manage-
mentu: c/o Zdeněk Kumpan, Vrchlického
21, Hodonín, 695 01.
• Švédská firma Iron Fist Productions má
vydány teprve 4 tituly, z nichž dva poslední
jsou CD-éčka: HYPNOSIA „Violent Inten-
sity“ (thrash metal ve stylu Dark Angel a Sa-
dus, jedná se o šestiskladbové miniCD, cena
10 USD včetně poštovného) a MAZE OF
TORMENT „Faster Disaster“ (death /
thrash metal, cena 18 USD včetně poštovné-
ho). Iron Fist Productions, c/o Tomas Ny-
qvist, Finningevägen 72D, 645 42 Sträng-
näs, Sweden.
• V březnu 1999 vyšlo sedmé číslo sonické-
ho friendzinu Rinsing Stage. Několik roz-
hovorů doplnilo pár nových rubrik, několik
desítek recenzí a pět reportáží z živých kon-
certů. Veškeré další čerstvé informace obdr-
žíte na adrese: Rinsing Stage sonic friendzi-
ne, František Březina, Villaniho 419, Sušice
2, 342 01.
• Skupina DESCRUATH hrající death me-
tal připravuje nový druhý demáč s názvem
„Daimonium“. Kontakt: J.Mahdal, Komen-
ského 101, Nivnice, 687 51.
• Vydavatel vyškovského Darku Decadence
Agency nechal vzniknout nový fanzin s ná-
zvem Detonation Boulevard. Informace:
Decadence Agency, Hodějice 210, Slavkov
u Brna, 684 01.
• 8. února 1999 vyšel u D.I.Y. labelku Rin-
sing Recording další kazetový počin patřící
po Napalmed sušické deathbeatové skupině
MORTIFILIA (ex - Allhallows / Jack Da-
niels). Tzv. promo demo dostalo název „...in

your head“ a obsahuje 5 songů na ploše 23
minut. Oboustranně nahranou kazetu může-
te získat za 45,- Kč + 24,- (doporučené poš-
tovné). Pokud máte zájem o více různých ti-
tulů naráz, napište si nejprve seznam. Veš-
keré objednávky jsou vyřizovány nejpozději
do týdne. Kontakt: František Březina, Villa-
niho 419, Sušice 2, 342 01.
• Debutové demo „The Gate...“ nabízí ame-
rická blacková kapela EMBER. Kontakt:
Ember, c/o Pete Mlot, P.O.Box 2177, Dari-
en, IL 60561, USA.

• O maličké zemi uprostřed Středozemního
moře by mohli vyprávět Fleshless, kteří zde
zahráli nějaké ty koncerty. Mezi nemnohé
maltské kapely patří i BEHEADED, kteří
vydali u švédské firmy X-treme Records své
debutové album s názvem „Perpetual Moc-
kery“ (celkem deset skladeb v délce 45-ti
minut). Beheaded produkují hudbu na po-
mezí melodického, technického a brutálního
death metalu. Za 16 USD CD získáte na ad-
rese: David Bugeja, „Melbourne“ Pellikani
Street, Tarxien PLA 14, Malta.
• Ratíškovická death skupina SUCCUBUS
vychrlila své nové demo „The Bloodstai-
ned“ (6 skladeb, profi obal, 25 minut). K se-
hnání za 70,- Kč + poštovné na adrese: Jan
Gasnárek, Ratíškovice 1101, 696 02.
• Řecká brutal death / grind parta 
ATAVISM natočila své debutové demo
s pěti songy „Corpses Cataclysm“. Za 5
USD získáte na adrese: Atavism, 67 Thiron
str. - N.Ionia, Volos, 384 46, Greece.
• Hodně aktivní firma Shindy Productions
vydala před koncem loňkého roku dva titu-
ly, od kterých si hodně slibuje. Jedná se
o split 7“EP dvou grindcoreových šílenců -
INGROWING („Creation Of Another Fu-
ture“) a Španělů HAEMORRHAGE s bru-
tálním barevným obalem a následně pak de-
butové album jihočechů INGROWING
„Cyberspace“ (12.12.1998) na MC a CD.
Cd-éčko navíc obsahuje remastrované šesti-
skladbové demo „Deformed“, které kdysi
vyšlo pouze na MC jako split s Contrastic.
Dále je už na trhu také  limitovaná edice pic-
ture LP (opět s bonusy). CD Ingrowing „Cy-
berspace“ bylo vydáno ve spolupráci Tenta-
men Records a Shindy Prod. Na letošní rok
pak Shindy podle nepotvrzených zpráv
chystá debutová CD např. CONTRASTIC
a jiných kapel. Mezitím však ještě Shindy

Productions chystá vydání materiálu „Galli-
leo, Figaro, Magnifico...“ LOVE
HISTORY na MC, na který se čeká již dva
roky díky italské firmě Northern Darkness
Records, debutové album „Ashes To Ashes,
Dust To Dust“ skupiny AGONY (licenční
kazeta od Sheer Records)  a samozřejmě no-
vé album slovenských DEPRESY. O tom
však ještě budeme informovat. Další infor-
mace: Shindy Productions, Martin Brzobo-
hatý, Sadová 17, Adamov, 679 04, tel. 0506 /
446 700, e-mail: shindy@telecom.cz
• U nás v undergroundu známí Holanďané
CALLENISH CIRCLE, kteří mají na
svém kontě už debutové album „Drift Of
Emoathy“, vydali v loňském roce dvě alba.
Jedno mini CD s názvem „Escape“, které
obsahuje 4 doommetalové pecky v délce 21-
ti minut (můžete získat za 200,- Kč + poš-
tovné na adrese: c/o Radim (Alexandr No-
váček), Máchova 487, Rosice u Brna, 665
01) a druhé plnohodnotné album koncem ro-
ku. Ostatní informace na adrese: c/o Patrick
Savelkoul, Oude Baan 14, 6122 AL Buchten
(L), The Netherlands.
• Dalším projektem Petra „Blackoshe“ Hoš-
ka - kytaristy Rootu je blackmetalový
ENTRAILS. V březnu vyšlo debutové 
album s názvem „Serpent Seed“ u Leviathan
Records. Na albu kromě „normálních“ skla-
deb nalezneme také dvě cover verze. Během
prázdnin vychází pak u RedBlack Producti-
ons / M.A.B. Records tributní 
album Master’s Hammer, kde jsou Entrails
zastoupeni jednou skladbou „Jáma pekel“!
• Ve Finsku se zrodila nová blacková horda.
Tou je skupina WAGCHOR, která v loň-
ském roce vyvrhla na undergroudnový trh
své třískladbové debutové demo „Sodan Ju-
listus“. To můžete získat za 5 USD na adre-
se: Wagchor, c/o Striga, P.O.Box 43, 01620
Vantaa, Finland.
• Limitovanou edici 500 kusů 7“EP si mezi
sebe rozdělili dvě německé death / grind
skupiny - DEPRESSION (3 a půl skladby,
jejich část se jmenuje „Die Zeiten ander-
sich“) a MAGGOT SHOES (2 nové sklad-
by, „Smile honey baby“). Sedmipalec obsa-
huje i cover verzi „Heart Of Illinois“ od Im-
petigo! 7“EP seženete za 8 DM včetně poš-
tovného na adrese: Depression, c/o Kai Sat-
telkau, Am Knappenberg 99, Dortmund,
44139, Germany.
• Čurbyho firmička Obscene Productions
má vydány další dva tituly. A ne kdejaké! Je
jím split CD dvou grindcoreových veličin -
AGATHOCLES, kteří se zde prezentují
svou novou nahrávkou, a SUPPOSITORY
a také samostatné album severočeských řez-
níků FLESHLESS s názvem „Grindgod“
(na obrázku). Došlo i k reedici split CD
MALIGNANT TUMOUR / SQUASH
BOWELS s novým drsnějším obalem! Dal-
ší informace: Obscene Productions, Milo-
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INSEPULTUS „Promotape 98“ (Apel
Studio, Zemplínská Šírava) 1998

Kontakt: Rado Priputen, Puškinova 20,
Sabinov, 083 01, Slovensko.

Tak tito chalani se přihnali se vskutku zají-
mavým demáčem. Jejich death metal je ve-
lice technicky náročný, místy perfektně me-
lodický a to vše je podpořeno slušnými 
instrumentálními výkony ve všech čtyřech
skladbách. Rytmická sekce se svou přesnos-
tí v ničem též nezaostává, a tak se jen mohu
zmínit o slyšitelné inspiraci Death, i když
o plagiátorství zde hovořit nechci. Styl je-
jich tvorby však k tomu navádí. Za zvláštní
zmínku rozhodně stojí poslední čtyřka „Re-
quiem“ jež je velice citlivou baladou. Jedi-
ným záporem tak zůstává nevýrazný zvuk
a můžu se tak těšit na další demáč (či al-
bum?) -pch- (album už je venku -pozn. re-
dakce).
• • • • 4

INTERITUS „Interitus“ (Studio Accent,
Plzeň) 1998

Kontakt: Jan Davídek, Slovanská alej 15,
Plzeň, 307 04.

Interitus je na doomové scéně zcela nový
pojem. V dubnu loňského roku totiž natoči-
la tato kapela materiál, který se dá tvorbou
porovnat snad jen „překvapivě“ k jejich ro-
dákům - Plzeňákům Agnus Dei. Ti také to-
tiž produkují podobně laděný sound, když
propojují metal s vážnou hudbou. Interitus
se liší hned na první poslech tím, že má jiné
instrumentální obsazení. Kromě klasického
metalového složení jsou zde totiž dva netra-
diční nástroje, které především vytvářejí
další smýšlenou škatulku „symfonický do-
om metal“, a to flétna Katky Kohoutové
a viola Víta Hoška. Můžeme zde nejen sly-
šet prvky vážné hudby - „Loutny“ a „Svíce“
(povedené to dva kusy), ale i folkové hudby
(to zejména ve skladbě „Sirael“). Interitusu
skutečně nápady nechybí, i když má v ně-
kterých místech jednotlivých skladeb ještě
slabiny v aranžích a hlavně má taktéž pro-
blémy s frázováním češtiny. Ano demáč je
nazpíván v češtině (ehm, nazpíván, spíše na-
chrochtán!). Jinak ale Interitus udělali na
svém počátku velký krok k tomu, aby jejich
tvorba mohla mít v budoucnu úspěch a tato
naděje je hodně vysoká! 
-las-
• • • • 4

JOY’S „Rock’n’šok“ (Studio Poličná)
1998

Kontakt: René Mrštík, Čujkovova 54,
Ostrava - Zábřeh, 700 30.

Tak tito hoši nám poslali opravdu zajímavý
materiál. Jedná se totiž opravdu o jakýsi
rock and roll či spíše bych vše raději nazval
česky klasický bigbít. Jejich textová náplň
a celková pohoda kluky posouvá k forma-
cím typu Zvlášňý škola, Kabát, Alkehol,
Harlej apod. a mně nezbývá, než si položit
otázku, zda je ještě dobré se vůbec do něče-
ho podobného pouštět? Harlej s Alkeholem
a vlastně snad všechny tyto zmíněné spolky
album již mají, stále aktuálně do nás každou
chviličku nacpou novou desku a jejich kon-
certy nebo raději tancovačky jsou tak častý-
mi, že už zase tak moc vysokými návštěva-
mi neoplývají. Každopádně však tento de-
máč je plný veselých momentů, pohodové
oddychové hudby, jež obsahuje i spousty
známých melodií - „Rap o nás“ - Mr. Kryl
(RIP). Jasná nenucenost a jednoduchost je
zde střídána s přehledem, pohodou, jež se
stupňuje k místům s poměrně vysokým hu-
debním nábojem. Každopádně Joy’s přišli
s dobrou muzikou, která si svého poslucha-
če vždycky najde, i když jejich tvorba je o-
ním známým a pověstným nošením dříví do
lesa. -pch-
• • • 3

LANIENA MENTIS „Prohraná bitva“
(Studio 1. hudebního spolku v Děčíně)
1997

Kontakt: Tom Hendrych, Stružnice 213,
Jezvé, 471 08.

O tom, že finance jsou v undergroundu 
obvyklým problémem, svědčí i skutečnost
o rok později zveřejněného dema výše uve-
deného názvu a kapely, které bylo nahrané
v listopadu předloňského roku. Tento půlho-
dinový materiál uvede roztažené intro, po
němž nám skupina nabídne ve slabě zastře-
ném průměrném zvuku 9 dostatečně správně
dlouhých skladeb. V těchto jde především
o death metal, který pětice zvládá nejen in-
strumentálně. Jednotlivé songy lze od sebe
identifikovat, a to především patrnými změ-
nami motivů. Další pestrost je nabídnuta tře-
ba rozšířením písně o srozumitelný a osvě-
žující dívčí zpěv („Cesta koncem“) nebo
vkročením do příbuzného stylu, jímž je -
hlavně v „jezdících“ pasážích - black metal
(„Severní pláně“). Česky zpívaným textům
je jen velmi řídce rozumět, ale i z toho mála
rozpoznatelného lze usoudit, že půjde o sty-
lové klišé: „...smrt je mocná, jediná spraved-
livá, nikdo před ní neuteče...“ („Příchod
smrti“). Škoda, že jinak průměrný obal
s malým obrazem neobsahuje textový do-
provod. Pokud by se přiblíženému zajíma-
vému a nenudícímu materiálu vylepšil zvuk
a produkce, určitě by ode mne dostal o bod
více. Nicméně vy si jej můžete objednat na
originální kazetě za 70,- Kč + poštovné

u bubeníka Tomáše Hendrycha. -FBB-
• • • 1/2 3,5

MORTIFILIA „...in your head“ (Rinsing
Recording, live) 1999

Kontakt: František Březina, Villaniho
419, Sušice 2, 342 01.

Redakční kolega František Březina se také
dal na nevyzpytatelné dráhy vydavatelské,
a tak je tu v pořadí už druhý titul. Tím je de-
mosnímek sušické (poměrně nové) kapely
Mortifilia. Jak už je z názvu patrné, a tak
trochu je to i klišé, musí se nutně dojít k to-
mu, že Mortifilia nemůže hrát nic jiného než
death metal. Má to sice hodně blízko, ale
spíše bychom mohli říci, že se jedná o po-
měrně utahaný death / thrash. Proč utahaný?
První i druhá věc („Massacre“ a „Abigail“)
nabízejí „své“ zajímavé v první minutě
a další minuty se prakticky nic neděje, a tak
vyznívá převážná materiálu nezajímavě
a někdy i notně nudně. Připočteme-li hodně
jednoduché anglické texty (mohly být klid-
ně v češtině) a poměrně zábavově znějící de-
athový ploužák „Save Our Souls“, pak nám
musí jasně vyjít níže uvedená známka. Žád-
ný učený však z nebe nespadl a může se tře-
ba klidně stát, že za rok nás tahle kapela pří-
jemně překvapí. Kdo ví? Každopádně roz-
jezd není až tak průserový... -las-
• • 1/2 2,5

NAPALMED „Ma.Ho.Ra.Ko.“ (Rinsing
Recording) 1998

Kontakt: Radek Kopel, Lipová 1123,
Most, 434 01 nebo František Březina, Vil-
laniho 419, Sušice 2, 342 01.

Co k tomu říci? Už během první minuty
mám na rtech úsměv a ten mi zůstává po ce-
lou dobu, kdy „poslouchám“ Napalmed!
Napalmed jsou ve světovém noiseovém un-
dergroundu už velkým pojmem, ale i přes to,
já tuhle hudbu opravdu nechápu! Jsem za-
bedněnec? Možná ne, protože ani nevíte, co
se za produkcí Napalmed skrývá. Prvních
osmnáct minut (song se nazývá
„Ma.Ho.Ra.Ko.“) se na vás valí zvuky, jako
když ladíte rádio, nějaké bručení potencio-
metrů (asi nejpoužívanější nástroj Napal-
med) a prapodivné zvuky, asi takové, jako
když si pustíte nějaký sci-fi umělecký film,
který bývá zpravidla doprovázen „hudbou“
neidentifikovatelných zvuků!!! To jsou e-
lektronicko - noiseoví Napalmed, které tvo-
ří dva lidé - Radek Kopel a Martin Holý.
Kazeta, kterou vydal můj redakční kolega
František Březina jako limitovanou edici, je
poskládána z pěti „skladeb“, úvodní
„Ma.Ho.Ra.Ko“ doplňují songy „Best
(I.A.L. - mix)“ a „O.R. (gas mix)“, které a-
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Od úvodních tónů titulní skladby „No Ti-
me“ čiší z nahrávky určitá nejistota, ale dal-
ší „Smoke And Dust“ tento nedostatek 
eliminuje. Zásluhu na tom má velmi silná
melodie a nápad. Tyto dvě věci šumperským
melancholikům rozhodně nechybí. Jak jste
asi pochopili, Dying Passion produkují vel-
mi nápaditý, hodně pomalý doom metal.
Ano, je to debut, a tak ani nemůže být doko-
nalý. Jisté nedostatky naleznete v aranžích
a několika bodech celého díla, ale to doko-
nale přebijí dvě skutečnosti - ženský vokál
Zuzky Lipové (hraje zde prim podobně jako
u The Gathering) nad mužskými backingy
a zajímavě poskládaná hudba, která místy
přechází v jazzové sekce. Začíná se cosi šuš-
kat o vydavateli, ale určitě by neškodilo po-
řádně propilovat skladby obsažené na tomto
demáči, zrobit nové a s těmi pak přijít jako
s naprostou tutovkou někdy v příštím roce
k nějakému vydavateli. Rozpoznávacím
znamením kapely je rozhodně také hojně 
užívaná flétna, která opět dává další rozměr
muzice. Dying Passion se řadí k těm naděj-
nějším spolkům a jistě o nich brzy ještě 
uslyšíme. Každopádně start v podobě „No
Time“ se vydařil! -las-
• • • • 4

EBOLA JOY „Give Me a Medicine“
(zkušebna) 1998

Kontakt: Jiří Réda, Palackého 11, Znoj-
mo, 669 02.

Trio Ebola Joy, tajemné jako hrad v Karpa-
tech, nahrálo ve zkušebně na čtyřstopý mag-
netofon poměrně dobře ozvučený demosní-
mek, který dorazil do redakce společně s o-
statními velice příkladně zpracovanými pro-
pagačními materiály. Bezmála hodinová ka-
zeta vydaná formou D.I.Y. nabídne 10 songů,
které skupinu dostatečně představí. Anglický
i český a mužský i ženský zpěv společně s ná-
strojovým obsazením (klávesy, automatické
bicí a kytara) napoví, o co by smíšené trojci
mohlo jít. Deprese a negativní pocity ventilu-
jící songy evokují alternativní rock nebo
zrockovatělý pop ve formě blízké předěláv-
kám, kterými se nedávno proslavili Atrocity.
Ebola Joy však staví výhradně na svých zá-
kladech, které si sami pojmenovali alternativ-
ním gotickým metalem... Ano, na demu na-
lezneme i hustější skladby s až chraplavým
vokálem („Mr.Mephisto“, „In The Dark-
ness“), ale většina se nese v již naznačeném
nerozpadlém žánrovém šuplíku. Nejrepre-
zentativnější, nejvýraznější a nejhitovější
skladbou se jeví hned ta první, po níž je po-
čin pochopitelně pojmenovaný. Na závěr
skupina zařadila dvě koncertní kompozice,
jež se však ve zvuku od předchozích živých -
studiových nijak výrazně neliší. Ebola Joy
slušně odstartovala. Nyní záleží na tom, jak

se postaví ke koncertování a další budoucí
propagaci. -FBB-
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EVERLASTING DARK „Over Everyt-
hing“ (Bomb Jack Recording Studio,
Hranice) 1998

Kontakt: Aleš Hradil, tel. 068 / 535 1367

Alespoň pro mne nová skupina Everlasting
Dark vydala zkraje letošního roku výše uve-
dené demo zabalené v černobílém obalu, jenž
sice obsahuje texty, ale další důležité infor-
mace jaksi postrádá. Nás by však měla zají-
mat především hudba. Tu lze stylově přiřadit
ke šťavnatému a správnou dávkou 
energie opatřenému doom metalu podpořené-
mu atmosféru dotvářejícími klávesami či
houslemi. Nevýhodou počinu je jeho délka
(téměř tři čtvrtě hodiny) vzhledem k počtu
songů (6) a za hudební stránkou slyšitelně po-
kulhávající (téměř) výhradně ženský zpěv Ja-
ny Daňkové. Její místy kuňkavé frázování
(někde i s „ozvěnou“), ale i ostatní polohy
a podoby zpěvu jsou přinejmenším nejisté,
neřku-li zní téměř uměle. Zvukově poměrně
zdařilé demo zaujme především na druhé
straně, která je vůbec zajímavější. Nejvíce
výraznou se jeví úderná i klidná v pořadí pá-
tá titulní instrumentální skladba „Over Eve-
rything“, která má sice ke Skyclad daleko, ale
určitě se jim na několik okamžiků přiblíží.
Pokud jde o start, povedl se. -FBB-
• • • 3

HANNIBAL LECTER „Departure From
Normal“ (B+B Sound Studio, Stařechovi-
ce) 1998

Kontakt: Zdeněk Jasinski, Masarykovo
nám. 35, Kojetín, 752 01.

Mě doposud neznámé kojetínské trio Hanni-
bal Lecter se v tomto roce prezentuje demem
výše uvedeného názvu a níže uvedeného ob-
sahu a kvality. Úvod kazety obstará kláveso-
vé intro, které přejde „ve struny“ a skupina
nás přivítá několikerým vyslovením svého
názvu Hannibal Lecter. Dobrá, a o čem bude
dalších osm kousků? Registruji kytaru - seke-
ru, naštvaný zpěv,... Možná jsem vám tím na-
pověděl, že nejde o nic jiného, než o moderní
thrash / hard core. Budeme-li v nabízené
hmotě hledat vlastní nápady H.L., možná (!)
nalezneme okamžité kytarové záblesky či
stavbou songu zapamatovatelné úseky, ale
tím jsme na konci. Z kompozic utkví v hlavě
tlukoucí „Bad People“ a snad i závěrečná
„Born To Death“, kde je kromě již zmíněné-
ho užitý i srozumitelný zpěv. Á propos, vo-
kál. Pokud skupina touží alespoň po troše 
originality, měl by kytarista Lukáš Juřena
přenechat zpěv někomu úplně jinému. Jeho

nazlobený výraz, nepůvodní jako chuť sto-
krát vyvařené zeleniny, jaksi zakrývá ráz
hudby, která by mohla vyznít více zplna.
Demo uzavře deváté číslo „Chaos“, které-
muž názvu „outra“ nemusíte až tak věřit.
Kluci, zkuste si z mé recenze něco vzít.
Dnes jste mi vyzněli maximálně průměrně. 
-FBB-
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IBLIS „Catharsis“ 1995

Kontakt: Nino Cotone, Via Oltrecolle
15/a, 22100 Como, Italy.

Iblis je italský blackový projekt dvou lidí:
Moonbeama a Malignanta. Toto demo se
k nám dostalo stejnou cestou, jako demáč
Paganus Doctrina a pokud něco víme dále
o posledně jmenované skupině, pak o Iblis
zhola nic. Každopádně je demo Iblisu na-
hráváno podomácku někde v garáži, protože
zvuk je opravdu příšerný. Navíc instrumen-
tální dovednost, tak i nápady jsou někde hlu-
boko pod nějakou nepsanou normou. Kde
není nic, ani smrt nebere, a tak to platí
i o tomto demáči. Zpěvák a kytarista, basák,
houslista v jedné osobě chrčí klasickým
blackovým hlasem, slyšíte zde nějaké snaže-
ní se o rychlé kytarové beglajty a rychlé
bubnování, ale více toho zde opravdu není.
Ani náznak nějaké originality, zkrátka ten
nejtuctovější black, jaký můžete slyšet.
Snad jen klávesová mezihra „The Inviolable
Temple“ a následující skladba „Olipha“
s houslovým vstupem stojí za zmínku. -las-
• 1/2 1,5

INNER FEAR „...Delusive Eyes...“ (Stu-
dio „U Ivana“, Brno) 1997

Kontakt: Pavel Obst, Srbská 36, Brno,
612 00.

Velké množství klávesového blouznění, tak
bych asi nazval tento superčerný výtvor In-
ner Fear. Tento nestandardní nástroj je snad
bez přestání slyšet na úplně celém demáči
a to dokonce i v nejrychlejších pasažích. Po
hudební stránce bych snad ani nemohl mít
nějaké podstatné výhrady, protože melodika
i nepostradatelný náboj jsou zde zastoupeny
v hojné míře, jen si bohužel ani pod lupou
nemohu všimnout ani jednoho pořádného
nápadu. Napadá mi, že zde díky velkému
množství onoho klávesového blouznění ne-
ní ani jeden výrazný a zapamatovatelný mo-
ment, který by dílko vyzdvihl. Bohužel i po
zvukové stránce zapadá onen demáč do hlu-
bokého průměru, a tak se budu rozhodně tě-
šit na další, ve kterém by si kluci rozhodně
měli ujasnit, co vůbec chtějí. 
-pch-
• • • 3
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slav „Čurby“ Urbanec, Dolany 117, Opato-
vice nad Labem, 533 45, e-mail: 
obscene@pce.czcom.cz
• Své debutové album mají i Holanďané
PENTACLE „...Rides The Moonstorm“,
obsahující celkem 9 blackových nátěrů. Dal-
ší nosiče této skupiny a spousty dalších titu-
lů a informace žádejte na adrese: Damnati-
on, Hoge Larenweg 55, 1221 AK Hilver-
sum, The Netherlands.
• Německá death / thrash squadra 
INHUMAN má své debutové CD s názvem
„Inner Fears“. Album obsahuje 10 skladeb
(cca 40 minut) a objednávat jej můžete za 20
DM na adrese: c/o Andreas Bradl, Kirchen-
weg 5, D-92364 Deining, Germany.
• Severomoravká PARASOPHISMA je 
opět na scéně. Už po několika zprávách o je-
jím rozpadu se vždy dala do kupy a pokra-
čovala ve své práci. Nyní se představuje se
svým novým počinem „Sole Light Point In
Void Tangle Of Luminous Rays Of Incom-
patible Directions“, které vzniklo v září loň-
ského roku ve studiu Poličná. Demo obsa-
huje celkem 7 skvělých songů (viz recenze
v rubrice „Demáče“). Kontakt: Dalibor Fi-
gura, Dolní Lutyně 515, 735 53, e-mail:
lu@alpha.irsm.cas.cz nebo na tel.: 069 / 654
42 19
• Nenásilný vstup na domácí undergroundo-
vou scénu zaznamenala skupina pocházející
z východních Čech - ABDIEL. Jak sami
členové skupiny tvrdí, jedná se o doom /
rock. Abdiel totiž koncem roku 1998 natoči-
li svůj debutový demáč „Transitoriness“ (4
skladby, 21 minut, recenze viz Demáče).
„Transitoriness“ můžete objednávat za 70,-
Kč na adrese: Hana Ptáčková, Libušina 392,
Svratka, 592 02 nebo na tel. 0616 / 66 23 51.
• Speed Limit? No thanks!!! Pod tímto srando-
vním reklamním sloganem podporují grind /
goreoví Portugalci DOWNTHROAT své de-
butové demo „I’ve Got My Mothers Eyes“ z le-
tošního roku. Obsahuje 6 ultrarychlých skladeb
na ploše dvaceti minut. O demo si můžete na-
psat spolu se 4-mi USD na adresu: Downthroat,
Apartado 157, 3780 - 909 Anadia, Portugal.
• Míchání dvou a více hudebních stylů není
dnes nic neobvyklého. Doom míchaný 

s death a black metalem s lehkými melodie-
mi produkuje mladá polská skupina 
ELYSIUM. Ta vydala své debutové demo
s názvem „Sunset“ (7 skladeb, 35 minut, 4
USD). Kontakt: Elysium, Machal Maryniak,
P.O.Box 15, 50-950 Wroclaw 2, Poland.
• Nestoři polské death / doomové scény
CRYPTIC TALES se konečně dočkali své-
ho debutu. Hodinové CD „The Tales“ právě
vyšlo u Croon Records. MC je za 6 USD.
Kontakt: Cryptic Tales, Ul. Rzeczna 8/10,
37-700 Przemysl, Poland.
• O slovenské distribuční firmě Erebos Pro-
ductions jsme se již dříve zmiňovali. Mo-
mentálně nabízí především slovenské tituly,
z nichž vybíráme: MORGAIN „Frostbitten
Nakedness“ CD / MC, MC 
SANATORIUM „Autumn Shadows“
a „Necrologue“, DAYBREAK „Sentenced
To Suffering“ MC, Suffocate „Exit 64“ MC.
Pište na adresu: Erebos Productions, Martin
Belobrad, Bajzova 29, Žilina, 010 01, SR, 
e-mail: turcik@hotmail.com

• Severomoravská death / grind skupina 
DEFLORACE z Nového Jičína vznikla už
v roce 1992. Za dobu 6-ti leté existence 
odehrála více jak stovku koncertů po Če-
chách i na Slovensku. Po CD splitku s In-
growing loni natočila nový materiál „11
Murders“, které si napřed vydali ve vlastní
režii, aby teprve v lednu 99 vyšel tento ma-
teriál na CD u Leviathan Records. Současná
sestava Deflorace: Petr Vrbica - zpěv, Milan
Urbánek - kytara, Míra Mička - kytara, Pa-
vel Jurek - basa, Martin Krč - bicí. Novin-
kové CD (250,- Kč + pošta), MC (85,- Kč +
pošta) „11 Murders“ můžete objednávat na
adrese (stejně tak i starší tituly: dema: „Post-
mortal Abomination“ (45,- Kč + pošt.),
„Dreams Of A Serial Killers“ (50,- + pošta)
a CD splitko INGROWING / 
DEFLORACE (250,- Kč + pošta)) na adre-
se: Jiří Vrbica, Sedlnice 104, 742 56, tel.
0602 / 538 801.
• Ozvala se nám nová olomoucká skupina
s názvem EVERLASTING DARK, která si

do své produkce zařadila nejvíce prvky 
z doomového ranku. Vydala svůj první de-
máč s názvem „Over Everything“ (viz re-
cenze Demáče). Skupina pořádá i výměnné
akce, takže zájemci o ně a o demáč si mohou
psát na adresu: Martin Hartl, Kosmonautů
443, Mariánské Údolí, 783 65, tel. 068 / 53
52 447.
• Pořadatelé různých metalových akcí je zde
nabídka! Zasílejte data místa konání všech
undergroundových (nejen jich) akcí na adre-
su Martin Kučera (Chulio), Zikova 13, Pra-
ha 6, 166 00, e-mail: chulio@sin.cvut.cz.
Vaše akce bude zveřejněna na internetové
stránce http://www.sin.cvut.cz/chulio/kon-
certy s možností denní aktualizace!!!
• Grindovka BILATERAL FRATRICIDE,
která má za sebou D.I.Y. počiny u Brutal
Bird Production, má svou kontaktní adresu:
Radek Vicherek, Jaroslavice 48, Zlín, 760 01.
• Na vědomost se dává zvěst o zpravodaji ze
světa podzemního, jenž Ticho Bouře nazý-
vá se. K dispozici je již páté číslo (15,- Kč +
15,- Kč pošta) a v přípravě je šesté. Pod Ti-
chem Boře zine operuje i místní T.B. distro,
kde jsou k sehnání různé metalové materiá-
ly (dema, CD, ziny) Další podrobné 
informace na adrese: Josef Jůza, Morašice
32, 569 51.
• Přelom dubna a května se stalo nebezpeč-
ným pro jisté studiové prostory, kam se 
uchýlili bestiální romantici GOVERNMENT
OF PANSIES za účelem natočení nového
materiálu pod názvem „Krev za zrcadlem“.
Otázka na jakém nosiči se nový materiál ob-
jeví a u koho vyjde zůstává otevřená. Stále
je k dostání debutové demo „Obhájci psa“
na MC za 50,- Kč a CD 170,- Kč + pošta.
Další informace: Zdeněk Kalibán, Komen-
ského 1040, Litomyšl, 570 01.
• Holandská skupina SUSTAINED vrhla na
undergroundové kolbiště své debutové pat-
náctiminutové death / thrash demo (6 USD).
Kontakt: Erik Kwakernaak, Dr. A. Schweit-
zerlaan 88, 3771 XN Barneveld, Holland.
• Finská skupina NOMICON nás před ča-
sem informovala, že splodila tři originální
death / blackové tracky, které zvěčnila na
vypalovaném „Promo 98“ CD. CD získáte
za 6 USD na adrese: Nomicon, Tommi Lau-
nonen, Torkkelinkuja 4 A 2, 00500 Helsin-
ki, Finland.
• Skupina s klasickým českým názvem
MNICH vznikla už v roce 1990 jako duo -
bubeník Bob a kytarista Kamil. Během dal-
ších dvou let přichází do skupiny kytarista
Jim a za další rok už vystupuje skupina živě.
Až teprve v prosinci roku 1994 vzniká de-
butový demáč „Přivítej smrt“ ve studiu
Shaark. To je pak následováno až téměř za
dva roky v listopadu 1996 druhým demem -
„Impervious Gates Of Heaven“. Na jeho ko-
nečné podobě se už také podílí čtvrtý člen
kapely - basák Jirka. Od té doby proběhla už
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jen jediná změna a to na postu bubeníka -
Bob odchází a přichází Martin (ex - Tarta-
ros). Další informace: Kamil Hlavinka, Lu-
ká 138, Slavětín, 783 24.
• Jak už bylo nastíněno v dopise manažerky
MORTURY Jany Holcmanové, vzniklo de-
butové album (vypalované CD?, MC) s ná-
zvem „Brutal Feeling“, které bylo natočeno
v prosinci loňského roku ve studiu Hostivař
Zdeňka Šikýře. Kontakt: Jana Holcmanová,
Kosova Hora 306, 262 91, tel. 0603 / 579
645, 0304 / 87 54 86.
• Kontaktovala nás skupina INSIDE z Hole-
šova (okr. Kroměříž) a zaslala nám své třetí
demo „V prach se obrátíš“ k ohodnocení.
Předtím však Inside natočili už dvě nahráv-
ky - „Schody“ (1995) a „Interní záležitost“
(1997). Kontakt: Otto Šaler, Dobrotice 140,
Holešov, 769 01, tel. 0635 / 22 062 nebo
Michal Daniš, Dem. Mládeže 369, Pardubi-
ce, 530 02, tel. 040 / 631 01 07.
• A nyní koutek s fanziny! Trochu politický
fanzin pochází z USA. Jmenuje se Riversi-
de Art Scene. Kontakt: Riverside Art Sce-
ne, P.O,Box 638, Kenmore, NY 14217,
USA. Polský Eligor zine, o kterém jsme již
psali, má už 9-té číslo v obsahu 40 stran
a formátu A4 (v polštině) - z rozhovorů:
Stagnant (SR), Phantasma (SR), Insomnia
(B), Cerebral Turbulency, Inhumate (F) atd.,
kontakt: Sivy, Reja 1/1, Bytom, 41-902, Po-
land. Hammer Of War není jen zine, ale
i distribuční firmička. Kontakt: Koudaras
Kostas, Gravias 11, Menemeni 56122, Thes-
saloniki, Macedonia, Greece. Teprve druhé
číslo má za sebou kanadský Leather N’Spi-
kes zine (32 stran, francouzsky a anglicky, 4
USD) - z rozhovorů: Impaled Nazarene,
Brutal Truth, Martyr, Moonlyght a další.
Kontakt: Catherine Lachance, 35 Brousse-
au, Loretteville QC, G2A 2R2 Canada. Stej-
ný název jako jeden český fanzin má portu-
galský Pentagram zine (6 číslo, 3 USD) -
z obsahu: In Solitude (P), Mystic Circle (D),
Morbid Death (P), Krabathor, Bolt Thrower
(GB), Trail Of Tears (N), Night In Gales
(D), atd. Kontakt: Alexandre M.F.Almeida,
Quinta Das Recolhidas, Lote D, 1 C, Vila
Verde, 3080-653 Figueira Da Foz, Portugal.
Teprve první číslo českého Mortal Dimen-
sion vyšlo (20,- Kč + 15,- Kč pošta) - roz-
hovory - Inferno, Legion, Pandemia, Mona-
sterial Crypt... Kontakt: Jiří Holáň, J.V.Cho-
ráze 1491, Příbor, 742 58. Velmi zajímavý
je americký fanzin s názvem Metal Curse -
(11 číslo, CD zdarma, super zpracování, 750
recenzí, rozhovory s Mercyful Fate, King
Diamond, Jello Biafra, Unleashed, Hemdale
atd., 7 USD). Kontakt: Metal Curse,
P.O.Box 302, Elkhart, IN 46515-0302,
USA. Z Francie k nám přichází konečně
anglicky psaný fanzin s názvem Ocean
Morphique (třetí číslo, rozhovory s Mi-
santhrope, Death, Demimonde, Avulsion,

Agathocles, Edge Of Sanity, Dying Fetus...,
speciální reportáže o amerických blacko-
vých kapelách, scénách v Čechách a v Peru,
cena 5 USD, speciálně pro zájemce ještě ka-
zetový hodinový sampler se zúčastněnými
spolky v zinu (9 USD)). Kontakt: Ocean
Morphique, Maximilien Varnier, 161 Ave-
nue Alsace Lorraine, 52100 Saint-Dizier,
France. Až z daleké Malajsie k nám přichá-
zí už třetí číslo fanzinu Random, kde nalez-
nete rozhovory například s Forgotten Silen-
ce, Sacramentum, Heaven Grey, Catasexual
Urge Motivation a dalšími, cena 4 USD,
kontakt: Shahrizwan bin Samsudin, 224 Jln.
Abd. Rahman, Kav. Per. Melayn, Kg. Baru,
28700 Bentong, Pahang, Malaysia. Dalším
řeckým fanzinem je Frozen Hell (100 stran
ve dvou formátech A4 / A5, cena 4-5 USD),
kontakt: Xidas A.Michael, P.O.Box 20017,
Kalamaria 55110, Thessaloniki, Greece.
Americký Metal Mafia zine ve svém
šestém čísle přináší rozhovory s Lividity,
Garden Of Shadows, Skinned a dalšími (ce-
na 5 USD), kontakt: Dea Evenbeck,
P.O.Box 5101, Fostoria, OH 44830-5101,
USA. Zatím posledním českým zástupcem
v této rubrice bude Spawn Rebirth, který
připravuje sličná děva (108 stran, formát
A5, 35,- Kč + poštovné), kontakt: Katka
Trnková, Petrohradská 30, Praha 10, 101 00.
• V Bojkovicích (okr. Uherské Hradiště)
vznikla na začátku roku 1995 skupina 
GREAT. Death / doommetalovou partu
v tehdejším věkovém průměru 16 let tvořili
Libor Šopík - kytara, Michal Chytrý - kyta-
ra a zpěv a Tomáš Šopík - bicí. Za nějaký
čas přichází do kapely basák Petr Humpola
a z tria se tím stává kvarteto. V srpnu 1996
vydávají Great své první demo „Escape Be-
fore Death“, které bylo nahrané ve studiu
ASG v Uherském Brodu. Po zveřejnění de-
ma opustil skupinu dosavadní basový kyta-
rista, který byl záhy nahrazen Marianem
Zlatníkem. V poslední době přibyl ke Great
další člen, a to na postu manažérském. Stala
se jím Martina Kurtinová. U ní seženete vý-
še zmíněné demo za 50,- Kč (+ poštovné),
popřípadě se domluvíte na výměnném kon-
certu. Management: Martina Kurtinová, Li-
dečko 429, Horní Lideč, 756 12 nebo kon-
takt na skupinu: Tomáš Šopík, Bezručova
čtvrť 801, Bojkovice, 687 71, tel. 0633 / 64
24 43.
• Po rozpadu deathmetalové skupiny Abad-
don se v roce 1992 začaly tvořit základy
SAD HARMONY. První sestava tehdy no-
vé skupiny byla shodná s tou poslední z roz-
padlého Abaddonu: Jiří Sládek - basa, zpěv,
Petr Bíla - bicí, Johny Pleša - kytara a Jaro-
slav Sup - kytara. Sad Harmony začali hrát -
oproti svému předchozímu směru - melodič-
těji a pomaleji. Dokladem toho budiž debu-
tový demo snímek „Devoted To Sirens“ (li-
stopad 1994), který se nahrával v amatér-

ském čtyřstopém studiu Šopa v Lipově. Po
něm byla skupina přirovnávána ke zlatému
období Paradise Lost. V dalším roce přišly
personální problémy a do Sad Harmony
vstoupili nový kytarista Petr Sup (jeho jme-
novec Jaroslav skupinu opustil...) a zpěvač-
ka Lenka Bílová. O další rok později, v de-
vadesátémšestém, přišlo obrození kapely
a zároveň se projevil jistý stylový vývoj
a odklon. Hudba se stává více originální
a stylově hůře zařaditelná, neboť čerpá ze
stále většího okruhu hudebních stylů (viz.
např. alternativně jazzové pasáže, atd.).
Během tohoto roku je nic zlého netušící sku-
pina oslovena Jaromírem Tichým (agentura
Whiplash) s nabídkou zařazení dvou svých
skladeb na jeho „mystifikační“ sampler. Ten
pochopitelně nevychází a Jaromír dodnes
kapele nevrátil polovinu z jí zaplacené sumy
5000,- Kč. Druhé demo Sad Harmony „Ast-
ray“ (viz recenze v předchozím čísle Metal
Breath) je nahráno v únoru 1998 ve studiu
Shaark a skýtá pět nových skladeb. Tím se
dostáváme prakticky do současnosti. Na ja-
ře 1999 skupina nahrává skladbu „Můj hejt-
mane...“ na očekávaný CD sampler firmy
Redblack / M.A.Bona, kterým formou „tri-
bute“ alba vzpomeneme na tuzemskou
blackmetalovou legendu Master’s Hammer.
A budoucnost? Na druhou polovinu tohoto
roku je naplánované debutové CD, které vy-
dá rozbíhající se společnost Redblack. Zbý-
vá snad doplnit, že Sad Harmony za sebou
mají asi 50 koncertů po regionu i větších
festivalech a kdo by o nich chtěl vědět co-
koliv více nebo si objednat MC „Astray“,
nechť kontaktuje manažera Zdeňka Neusara
na adrese: Sokolská 1213, Bzenec, 696 81.
• Už čtvrté číslo vyšlo plzeňskému ortodox-
ně laděnému magazínu Orthodox. V tomto
čísle opět přibude dalších osm stran při za-
chování ceny časopisu 40,- Kč. Z obsahu to-
hoto čísla vybíráme: rozhovory Bolt Thro-
wer, Exhumed, Fleshgrinder, Deeds Of
Flesh, Edge Of Sanity, Groinchurn, Konk-
hra, 10 stran CD recenzí. Kontakt: Orthodox
Magazine Office, c/o Bárt, Tovární 7, Plzeň,
301 21, tel. 019 / 7235451.
• Díky velké náklonosti k brutálnímu death
grindu v americkém duchu dvou lidí - Bárta
(basa) a Martina (kytara), vznikla na přelo-
mu let 1997 a 1998 skupina se zajímavým
názvem GRIND 6,4. Není se co divit. Bárt
působí jako šéfredaktor magazínu Orthodox,
a tak k hudbě nebylo daleko. Martin dříve
působil jako kytarista industrialně - coreo-
vých Blackmailers. Sestavu postupně dopl-
nili dva hosté, a to zpěvák Honza ze spříz-
něné kapely Feeble Minded a taktéž ze stej-
né skupiny i automatický bubeník! A co vů-
bec znamená název Grind 6,4? „Tento název
je hodnotou označující největší provozní
hrubost užívanou při soustružení. Název
sám tedy plně vystihuje žánrový směr kape-
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soudobým zkreslováním - zlidovělý loňský
Kreator evokující - song „Zpátky k stádu“,
silně procítěná, pomalejší, ale důrazná
skladba „Tango na žiletkách“, šleha „Requ-
iem pro prasečí hlavu“, hustý a mrazivý kus
„Pod vodou“ nebo znovunahraná a součas-
nější „Poslední sen 2“, kompozice, která se
objevila na sampleru „Ultrametal I.“. Po-
slední tři čísla tvoří možná trochu zbytečný
(ač povedený) bonus v podobě cover verzí.
Od koho pocházejí a jak je hodnotím? Od
Black Sabbath (1.), Kiss (2.) a Dr. Feelgood
(3.). Nutno dodat, že jsou opatřeny, stejně
jako celá deska, českými vůbec ne špatnými
texty. Pouze název desky a jednotlivých
songů shledáte kromě češtiny v angličtině
a němčině.
Liberecké léty neměnné kvinteto kdysi pří-
sahající na pivní thrash metal nabídlo „roz-
hodující“ kolekci plnou tvrdého a netrendo-
vého „thrashe namíchaného s Black Sab-
bath“, stylu, ke kterému svým způsobem
vždy inklinovalo. Nejsem však přesvědčen,
zda bude tento návrat v dnešní „honbě“ po-
chopený. Přál bych si to. -FBB-
• • • • • 1/2 5,5

Hodnocení demo počinů podle stupnice 0 až 5.

ABDIEL „Transitoriness“ (Studio Strelice)
1998

Kontakt: Hana Ptáčková, Libušina 392,
Svratka, 592 02.

Oproti šumperským Dying Passion, kteří jsou
také debutanti a náladotvůrci, jejichž recenzi
naleznete o kousek dál, jsou Abdiel mnohem
pozitivněji naladěni. Z hudby se line veselost
a hravost, až to člověka chytá a chce si hned
zapařit. Čtyřskladbové demo mne natolik zau-
jalo, že bych jej hned pasoval na demo měsíce,
leč jednu velkou chybu má. Tou je zpěv a to
jak mužský, tak i ženský, které jsou zde za-
stoupeny tak sedmdesát ku třiceti procentům.
Jsou totiž falešné až to tahá za uši. Hudba je
ale vynikající a nápaditá. Jistě ještě o Abdiel u-
slyšíme, ale chce to setsakra zpívat a zpívat
a pilovat!!! Invence v podobě dobrých aranží
(hlavně klávesy), které předvádějí je totiž vel-
kým příslibem do budoucna. Navíc přičtěme
k dobru výborný zvuk a instrumentální výko-
ny. Škoda toho zpěvu... -las-
• • • 1/2 3,5

ALBION „Zradný raj“ (Studio Power
Sound, Lučenec) 1998

Kontakt: Robo Mazánik, Majerská 4 / 7,
Prievidza, 971 01, SR nebo Roman Šupi-

ta, Družstevní 403, Ždírec n. Doubravou,
582 63.

Při poslechu tohoto dema spousta lidí asi
vzpomene na demáčové skupiny z let 1990 -
1991. Tehdy totiž vznikala hudba, která
v sobě nesla prvky zábavových kapel osm-
desátých let a thrash metalu přelomu deseti-
letí. Albion složil totiž hudbu přesně stejné-
ho ražení. Žádný učený z nebe nespadl, ale
debutové demo v tomto případě ani jiné být
nemůže. Albion je silný v melodických ná-
padech, leč v aranžích silně pokulhává. Ne-
mluvě o zpěvu Miloše Haraga, který se ja-
koby hledá v několika hlasových linkách
a tu a tam hodně hapruje. Po úvodní (asi nej-
povedenější skladbě „Nádej“) se totiž kvali-
ta silně zmenšuje s postupující stopáží de-
máče. Klobouk dolů, smekněme tomu, že
někdo v současnosti zpívá ve svém rodném
jazyce, ale o to by měly texty být kvalitněj-
ší, leč nejsou. Frázování je další stinnou
stránkou demáče. Navíc některé pasáže jsou
jaksi doplňující a zbytečné (například klišo-
vitá „Zatupil som ti čepeľ“). Nepomiňme
však fakt, že z hudby jde upřímnost a ji-
stě celý Albion své hudbě věří a to je
sympatické! -las-
• • 1/2 2,5

CARDIAK „Heaven In My Hell“ 
(R-Audio, Otrokovice) 1998

Kontakt: Zdeněk Kumpan, Vrchlického
21, Hodonín, 695 01.

Zhruba šestileté trio Cardiak (někdejší Kardi-
ak) nahrálo v dubnu minulého roku půlhodi-
nové debutové demo, které po intru otevře ti-
tulní skladba, z níž je patrné stylové zaměření
této relativně nové skupiny. Kazeta nabízí
pestrotempovou fúzi heavy / thrash metalu při-
zdobovanou hudebními i zpěvnými melodie-
mi přinášejícími nahrávce další rozměr. V po-
dařeném zvuku je patrná dobře fungující, pro-
nikavými změnami, charakteristická rytmika,
řezavé „přerušované“ riffy či původní bigbíto-
vé cítění korunované jednou z několika rovin
zpěvu Martina Kratiny (především na druhé
straně počinu). Mezi intrem a outrem nalezne-
me čtyři delší songy (průměrně mají sedm
a půl minuty), z nichž má každý svůj výraz
a svého ducha. Co bych měl vytýkat kapele,
která je svá? -FBB-
• • • • 4

DARK FUTURE „Promo 99“ (Studio Li-
ve & Loud, Praha) 1999

Kontakt: Ládys Hošek ml., Sekyra 2006,
Rakovník, 269 01.

Ještě minulé demo se stylově přibližovalo
hodně doom metalu, ale nový materiál je už

opravdu jinde. Dark Future se vůbec nebojí
experimentovat a jít trochu dál, než některé
jiné domácí uskupení. Hned úvodní věc
„Stoled Wings“ vás naladí na vlnu tzv. got-
henburského death metalu! Death metal je
však v tomto případě pojem trochu mimo. Je
to vlastně jakési propojení hard rocku s de-
athovým vokálem s velmi melodickými
(a hlavně chytlavými) kytarovými linkami.
Deathový vokál se však často mísí s čistým
zpěvem, a tak vytváří vcelku zajímavou ku-
lisu! Nejzdařilejší skladbou je rozhodně dru-
há - „The Final Day“ s melodickým intrem
a velmi chytlavým refrénem. Další dvě
skladby jakoby pohltila inflace nápadů, a tak
kvalita klesá s přibývající stopáží. Rozhodně
je to však krok správným směrem! Velmi
nadějný materiál! -las-
• • • • 4

DRASTIC „Thieves Of Kisses“ (Beyond
Production, Itálie) 1998 Demo měsíce!

Kontakt: Chris Buchman, Via Morosini
23, Sottomarina (VE), 30019, Italy.

Leckdy se stane, že letáčky v undergroundo-
vém prostředí nelžou a něco vás opravdu do-
stane. Skupina pocházející z Itálie, o které
toho víme opravdu málo, nám poslala svůj
poslední počin s názvem „Thieves Of Kis-
ses“ (demáč nebo CD?). Ale jaký počin!
Osm skladeb překypuje nápady a hlavně šo-
ky. To je skutečně skupina míchající snad
nemožné. O úvod se postará poměrně zdaři-
lá deathmetalová vypalovačka, aby se pak
následně změnila v elektornický hardcore
s ženským zpěvem! Navíc během skladeb se
pak následně vystřídají opravdu snad všech-
ny možné styly metalu (black, doom, death)
kombinované s elektronikou, popem, jaz-
zem a jinými škatulkami. Základ hudby tvo-
ří výtečně pravděpodobně naprogramované
bicí společně se spoustou klávesových partů
podpořených nadupanými kytarami. Nad to
je postaven mužský vokál, který má podobu
jak deathového chropotu, tak i čistého zpěvu
a ženský vokál srovnatelně kvalitní! Neuvě-
řitelné a naprosto originální!!! Každá sklad-
ba vás zvedne ze židle a prohlásíte, že to ani
není možné. Má tato kapela už svoje CD?
Pokud ne, je to přímo hřích! Taková skladba
jako je například „Blue Light Prisoners“ na-
prosto výtězí - je to totiž rychlá symfonicko
blackdoomová skladba, naprosto nesrovna-
telná s ničím, co jste slyšeli! A mnoho ji-
ných. Co dodat? Demo měsíce! 
-las-
• • • • • 5

DYING PASSION „No Time“ 1998

Kontakt: Zuzana Lipová, Čajkovského
38, Šumperk, 787 01.
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vepředu. Nikoliv stylově - toho se skupina
nedotkla, ale stále rozmanitější členitostí,
lepšícími se nápady s trvanlivou jedinečnos-
tí. Ke cti budiž sběři přičteno neustálé pocti-
vé ortodoxní pojetí death metalu, který je -
jak to jenom jde - zajímavý. A to ať už vý-
tečnou prací s kytarami, zábleskovými vy-
hrávkami nebo změnami rychlostních (!!!)
rovin. Pokrevní bratři Krabathoru předhazu-
jí ve výborném zvuku songy - komplety a-
grese a inteligence zároveň. Narozdíl od de-
butu „Cross The Styx“ zde rozeznáte kaž-
dou jednu věc, a pokud mám z těchto vybrat
reprezentativní, pak to může být například
pecka „Enslaved The Weak“. Ve svém žán-
ru čtvrtá vývojová etapa je u konce. Jsem
potěšený, že jsem se setkal - v daném stylu -
s téměř dokonalou deskou. Překoná ji ta
příští? Nechme si ještě malou rezervu... -
FBB-
• • • • • • 1/2 6,5

SINNER „The Nature Of Evil“ (Nuclear
Blast Records / M.A.Bona) 1998

Sinner je skupinou, která byla kdysi už na
svém vrcholu v době rozmachu speed meta-
lu koncem osmdesátých let. Pak dlouho sko-
mírala a koncem loňského roku vychází její
novinkové album u Nuclear Blast Records!
Už těžce klišovitý „metalový“ obal á la
„Number Of The Beast“ či „Life After De-
ath“ od Iron Maiden napoví, o co se asi jed-
ná. Mnozí fanoušci speedu samozřejmě vě-
dí... A hudba? Hned úvodní „Devil’s River“
vás nenechá na pochybách, že posloucháte
německý speed metal. A to ten klasický ze
jmenovaného období, snad jen s výjimkou
nově znějícího zvuku. Jinak se žádné pře-
kvapení nekoná. A pokud budeme důslední,
pak HammerFall jsou asi tak o dvě třídy ná-
paditější a originálnější ve všech směrech.
Nejhůře však vyznívá zpěv, který je už sku-
tečně za horizontem, a to samé se týká auto-
ra a performera klávesových partů, protože
za to by se měl skutečně stydět - zkrátka
hrůza a děs! Většina skladeb je zbytečně sto-
páží dlouhá, navíc když se ve skladbě skoro
nic neděje („Justice From Hell“). Mezi má-
lo těch, které stojí vůbec zařeč, lze označit
titulní skladbu „The Nature Of Evil“ a něko-
lik málo dalších spíše z druhé půlky alba.
V Německu Sinner slaví nemalé úspěchy,
ale asi jinde už ne... -las-
• • • 1/2 3,5

SOULFLY „Soulfly“ (Roadrunner Re-
cords) 1998

Sepultura se „nerozpadla“, ale pokud od té-
to úspěšné skupiny odešel její charakteris-
tický předák Max Cavalera, ztratila na své
jedinečnosti postupně budované každým no-
vým albem. Vrcholové „Roots“ budiž nád-

hernou tečkou staré party a zároveň pevným
výchozím bodem, od kterého upřímný „od-
padlík“ nasměroval svoji novou skupinu
Soulfly. Po vyslechnutí její debutové stejno-
jmenné desky se přikláním k názoru, že by
takto klidně mohlo znít další album Sepultu-
ry, nedošlo-li by k nabourání vztahů uvnitř
této brazilské jednotky. Za vyřčeným fak-
tem stojí i některé ze čtrnácti songů, které
jakoby (?) byly na „Roots“ odjakživa. Hud-
ba Soulfly je pořádně těžký vydatný thrash
metal / hard core v té nejneprvotnější a stále
nadčasové originální podobě. Nadupaná
deska se vším všudy obdařená surovým
a špičkově hutným zvukem obsahuje drsné,
hravé, ostré i experimentální kytary, pře-
hledně odbíjející bicí, vkusné perkuse a Ca-
valerův mnohapolohový zpěv, který je ve
většině případů promyšleným řevem 
z plných plic. Co do jednotlivých songů, set-
káme se s paletou rozmanitých barev. Od 
opravdu nařezaných kusů jsou tady apoka-
lypsu věštící pasáže, kmenové nápěvy, ne-
vinné předehry nebo ke konci vláčné kom-
pozice. Pokud mám z avizované čtrnáctky
některé vybrat, pak to bude určitě úvodní
výpal „Eye For An Eye“, peprně ostrá a me-
lodická, snad nejchytlavější hitová skladba
„Umbabarauma“, která trochu paradoxně
nepochází od Soulfly, následující sympatic-
ky nářezová „Fire“ a třeba „The Song Re-
mains Insane“, na jehož totálním hardcoro-
vém duchu spolupracovali Maxovi přátelé
z prastaré brazilské kultovky Ratos De Po-
rao. Výtečná deska, při níž se nelze nudit, je
přinejmenším současná, ale lépe nadčasová.
Uděluji ji plný počet bodů, jako v devadesá-
tých letech téměř všemu, co bylo napsáno
Maxovým rukopisem. -FBB-
• • • • • • • 7

THY SERPENT „Christcrusher“ (Radiation
/ Nuclear Blast Records / M.A.Bona) 1998

Dva ohromné oslnivě zářící rozvětvené
blesky na obálce tohoto počinu dávají tušit,
o čem tento bude. Kdo míní, že Thy Serpent
bude především black metal, má pravdu.
Povšechně melodické, šlapavě rytmické ne-
bo goticky laděné prvky blíže specifikují
dnes velmi rozsáhlý žánr, uvnitř něhož
v tomto případě zaznamenáme tempové
změny kompozic i jejich pasáží, a to od po-
mala a poklidna (Např. „Curtain Of Trea-
chery“) až po rychlo a zničujícno (např. prá-
vě titulní seversky nahněvaná „Christcrus-
her“). Veškerému uvedenému jsou adekvát-
ní rovněž vokály, které můžeme rozdělit na
opravdu zpěvné a stylově černé. Osmisklad-
bový opus podmalovaný honosnými kláve-
sami má jen tu nevýhodu, že při patřičném
nesoustředění vám některé kompozice sply-
nou. Nejzářnějším příkladem tohoto faktu
jsou úvodní „Chambers Of The Starwat-

cher“ a závěrečná „Calm Blinking“, písně,
které když si pustíte po sobě, nedohledáte
změn... Jinak jde však o ve svém ranku zda-
řenou záležitost. -FBB-
• • • • 1/2 4,5

URSCHULLUM „Psycö noiz from da
psycö höad 666“ (99 Records) 1998

Urschullum již existují od roku 1991, ale
vždy byli trochu ve stínu „mateřského“
Shaarku, odkud pocházejí hlavní leadeři to-
hoto uskupení. Urschullum původně totiž
vystupovali jako příležitostný projekt vedle
Shaarku, ale nedávno se Urschullum „trhli“
a konečně po dlouhé době něco natočili. Pů-
vodně to mělo být jen demo, ale nakonec se
vydání zhostil Kamil „Carlos“ Karlík z no-
vého labelu 99 Records, který má též na sta-
rosti vydání druhého Shaarku. Teď už ale
k samotným Urschullum. Ano, to, co se pí-
še, tedy že jde o nadupaný hard core, to je
pravda. Album s pomalu nečitelným ná-
zvem totiž obsahuje celkem 14 skladeb (na
CD o dvě víc) a je víc než pestré. Některé
skladby („B - Attak Of Da Hölls döwölzz“)
se hodně podobají americkým hardcoreo-
vým spolkům, ale Urschullum jsou kluci ná-
padití a veselí, že je nikdo nemusí srovnávat
s Amerikou. Navíc, vnáší do svého hard co-
ru notnou dávku legrace. Hudba je pro po-
bavení, či ne? O instrumentálních výkonech
nemá cenu hovořit (jde o jednu z nejlepších
HC nahrávek z posledních let) a o zvuku už
vůbec ne (studio Shaark je přeci jenom už
více než známé...). Co více psát inteligentní-
ho, když jde o hudbu fakticky k pobavení
(a to by mělo jít ve větší míře), a to je z ce-
lého alba a ze všech jeho míst znát. Urs-
chullum vydali svůj debut a je výborný. Pos-
louchejte takové pecky jako „X-Rayzz De-
moniac Dezolazion“, či „W.a.r! Off! Döst-
roy! - Plouk“ a řadu dalších, stojí 
opravdu za to. 
-las-
• • • • • 1/2 5,5

V.A.R. „Pod vodou“ (1. K Record) 1998

V.A.R. letos zveřejnili svoji třetí řadovou
desku, která je zároveň první post - alkoho-
lickou. Bezesporu nejvážnější počin jejich
diskografie byl nahrán v květnu v Doležalo-
vě Haciendě v Žirovnici. Přes tuto záruku
kvality se výsledný zvuk nachází v obtížněj-
ší rovině stravitelnosti. Zpěv, který mohl být
klidně dotlačený výše, splývá s instrumenty,
což vyvolává pocit přeřvanosti. Jde však
především o zvyk.
Jak jsem naznačil v úvodu, texty již přestaly
opisovat „krásy opojení“, ale věnují se vý-
hradně postřehům ze života jako takového.
A tím se mi ještě více zalíbily. Z dvanáctky
zručně a vyhraně podaných skladeb zaujme
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ly a v souvislosti s jeho významovým obsa-
hem koresponduje i tématické zaměření ly-
riky (pracovní úrazy a bezpečnost práce, po-
dáno s humorem a patřičnou dávkou nadsáz-
ky). V září roku 1998 dostává Grind 6,4 na-
bídku na vydání sedmipalcového split EP od
vydavatelství Copremesis Records. Společ-
nost by jim měli dělat holandští Houwitser
(Mike a Michel - ex-Sinister, Aad - Sinister
a Theo - Judgement Day). Koncem září je
v berounském studiu Ram natočen čtyř-
skladbový snímek nesoucí název „Professi-
onal Sometimes Goes Off Arm Too“. Na sa-
motné 7“EP jsou však určeny pouze tři
skladby. Ke konci roku 1998 odchází voka-
lista, který se chce naplno věnovat své do-
movské kapele a post je obsazen díky neče-
kanému rozpadu skupiny Animal Hate, z je-
jichž řad do Grind 6,4 nastoupili zpěvák
Martin a bubeník Pepé. 7“EP u Copremesis
Records by mělo být v těchto dnech na trhu.
Kontakt: Copremesis Records, Radim Týn,
Nám. Míru 155, Židlochovice, 667 01, tel.
05 / 47238649.
• Mexickému labelu The Art Of Dreaming
neunikla pozornost a zaměřila se na portu-
galskou skupinu z Madeiry REQUIEM
LAUS, které v šestadevadesátém vydala de-
mo s názvem „For The Ones Who Died“.
Skupina podle vlastních slov produkuje kla-
sický melodický heavy metal s výraznými
prvky death, doom a black metalu. Demo
získáte za 5 USD na adrese: c/o Jorge Cast-
ro, Rua dos Arrifes, 8, 9000 Funehal, Made-
ira, Portugal.
• Z tábora ostravských doomařů LOVE
HISTORY nám přišla konečně dobrá zprá-
va. Album „Gallileo, Figaro - Magnificó...“,
které mělo původně vyjít na CD u italské fir-
my Northern Darkness Records a které
pravděpodobně ani nebude díky nespicifiko-
vatelným problémům. Realizace proběhne
alespoň na MC u Shindy Productions někdy
během července. Love History však nespí.
Podepsali už totiž smlouvu s americkými
The End Records a nové album spatří světlo
světa u této značky v říjnu tohoto roku. Al-
bum by se mělo natáčet už během prázdnin.
Kontakt: Love History, Richard Chrobok, 26.
dubna 219, Ostrava 27, 725 27.
• Velmi nadějnou skupinou se zdají být
šumperští DYING PASSION, kteří nás ne-
dávno oslovili se svým debutovým demá-

čem (který ovšem nabízejí i na vypalova-
ném CD) „No Time“. Historie skupiny se
začala psát, když se potkali Standa a Aleš
(dnes Return To Innocence) a a zakládají
doom / deathmetalový spolek Sinners. Píše
se začátek roku 1997 a skupina se přejme-
novává na DYING PASSION, když působí
v sestavě: Standa Jelínek - kytara, zpěv, Pa-
vel Biro - basa, Zuzana Lípová - zpěv, Dmit-
rij G.Michajlov - klávesy, Zdeněk Směšný -
bicí. Po čase mizí z kapely klávesák, ale za-
se na druhou stranu do skupiny přichází Ve-
ronika Skrottová - flétna a Jarda Řoutil - ky-
tara. Teprve na podzim Dying Passion ko-
nečně natáčejí debutový materiál „No Ti-
me“ (7 skladeb plných zasněných a melo-
dických melodií v délce 40-ti minut s barev-
ným bookletem a českými texty). Kontakt:
Zuzana Lípová, Čajkovského 38, Šumperk,
787 01, tel. 0602 / 794 736.
• Teprve začátkem května vyšlo druhé 
album skupiny MELANCHOLY 
PESSIMISM s názvem „Inconsistent
World“ (CD, MC) a které obsahuje celkem
15 nových skladeb v duchu brutal death /
grindu. Vychází pod značkou Epidemie Re-
cords. V případě zájmu o vystoupení této
kapely kontaktujte managera Lukáše Ma-
cháčka na tel. 0507 / 211 13 nebo 0603 / 715
383.
• V květnu také vyšlo picture LP „Up To
The Ears In Tinnitus“ mostecké industrial
noise kapely NAPALMED ve velmi limito-
vané edici 100 kusů - určeno pouze pro sbě-
ratele a příznivce té nejxtrémnější hudební
podoby. Vyjde na značce Epidemie Re-
cords, která momentálně také připravuje li-
mitovanou edici 7“EP pražské skupiny
SKROL a jde údajně o industrial v duchu
starých Laibach. Kontakt: Epidemie Re-
cords, Martin Čech, P.O.Box 5, Humpolec,
396 01.
• Seskupení DARK FUTURE je již poměr-
ně známým pojmem na naší undergroundo-
vé scéně. Nedávno natočila pražském studiu
Live and Loud „Promo 99“, které se nyní ro-
zesílá na všemožné firmičky. Demo obsahu-
je velmi kvalitní pětiskladbový materiál.
Kontakt: Dark Future, Ládys Hošek jun.,
Sekyra 2006, Rakovník, 269 01.
• V Ostravě - Zábřehu má rozložen svůj stan
skupina JOY’S, jenž se zabývá veselým
bigbítem a natočila vloni demáč „Roc-
k’n’šok“ (viz rubrika Demáče). Kontakt:
René Mrštík, Čujkovova 54, Ostrava - Zá-
břeh, 700 30, tel. 069 / 37 05 84.
• V červnu letošního roku by se mělo debu-
tové demo slovenských NO PROMISES
objevit jako split album (CD, MC) společně
s DUST COMPENENTS z Malajsie. Vy-
dat by jej měla malajská společnost Psychic
Scream Entertainment. Kdo by měl zájem
distribuovat tento materiál, je vítán, výměna
možná také přes Psychic Scream Ent. Sku-

pina momentálně shání kytaristu (nejlépe
z jižní Moravy nebo z jižního Slovenska).
Kontakt: No Promises, Palo Šebesta, Nešpo-
rova 14, Skalica, 909 01, Slovensko, tel.
00421 / 801 / 646 606.
• Skupina FLOOD vznikla po rozpadu bze-
necké kapely Terminator (škoda!!!) a jako
datum vzniku udávají 1. ledna 1998. Sesta-
va kapely je následující: M. Laga - bicí (ex -
Terminator), P. Laga - kytara (ex - Termina-
tor), T. Rakvica - zpěv (ex - Flies, Black He-
aven), R.Hílek - basa (ex - Terminator, Kra-
bathor). Oficiální nahrávka dosud neexistu-
je, i když jsme na posouzení do redakce do-
stali jejich pracovní nahrávku. Kontakt:
P.Laga, Sídliště 814, Uherský Ostroh, 687
24, tel. 0603 / 575 605 nebo M.Laga, Bze-
nec 761, 696 81, tel. 0631 / 384 047.
• Skupina POPPY SEED GRINDER exis-
tuje od minulého roku a letos konečně nato-
čila svůj výborný debut s názvem „Brutalli-
zed“. Pokud by měl o tento demáč někdo zá-
jem, nechť napíše na níže uvedenou adresu.
Skupina se snaží také pořádat výměnné ak-
ce, kontaktujte: Jarda Dohnal, Chrást n.S.
74, Týnec n.S., 257 41, tel. 0301 / 704 374.
• Skupina RENEWAL existuje už od roku
1994, ale teprve v roce 1998 natočila svoji
prvotinu - demo „Depressed“ ve studiu Po-
ličná. Skupina se sestává momentálně
z těchto lidí: Dan - kytara, zpěv, Ondra - ba-
sa a Helmin - bicí. Kontakt: Monika Barcu-
chová, Dolní Lhota 146, Lhota u Luhačovic,
763 23.
• Na úplně stejné adrese se můžete něco ví-
ce dozvědět a sehnat nahrávky trochu utaje-
ného uskupení SPLASHING AND
FRESH, což je grind noise záležitost. Po-
sledním jejich počinem je 3 way split se
spřízněnými Poláky INCARNATED
a NEUROPATHIA. S.A.F. se zde předsta-
vují 18-ti skladbami s humorným podtex-
tem. Kromě tohoto splitka mají na svém
kontě ještě „Ichtl 97“ - debutové demo
a „Herpes Live 1+1+1“ z roku 1998 - split
live. Jednotlivé nahrávky lze získat za 40,-
Kč + poštovné na adrese: Ládys Hošek jun.,
Sekyra 2006, Rakovník, 269 01.
• Druhé demo crossoverově death kapely
STIGMA „Trust No One“ bylo natočeno sice
už loni, ale svého oficiálního vydání se dočka-
lo teprve letos na jaře. Demo obsahuje celkem
šest slušných nářezových skladeb. První demo
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se jmenovalo „Ugly Target“. Kontakt: Luboš
Martan, Skalice nad Svitavou 119, 679 01.
• Nová distribuční firmička Holocaust Squad di-
stribution se v dubna prezentovala katalogem,
který obsahuje cca třicet undergroundových titulů
ze světa včetně domácích demáčů. Kontakt: Holo-
caust Squad, Petr Kouřil, DP - Podvesná
XVII/3833, 760 01 Zlín.
• Debutové demo „1st demo“ hlásí turecká grind-
coreová formace BRUTAL DISSECTION.Cena
3 USD. Kontakt: c/o Caner Köse, , Bilkent Ankuva
Is Merkezi No:15, Bilkent, Ankara, Turkey.
• Francouzský label Season Of Mist vydal ne-
dávno další dva zajímavé počiny. Prvním je CD
švédských OXYPLEGATZ „Worlds And
Worlds“, což je nový projekt ex členů At The
Gates a jedná se o experimentální death / black
metal. Druhým je norský dark metal s flétnou -
BETHZAIDA - CD s názvem „Nine Worlds.
Navíc tato firmička chystá už další zajímavé po-
činy dvou norských skupin - KAMPFAR
a DIES IRAE. CD za 13 USD. Kontakt: Sea-
son Of Mist, 8 Bd Paul, 13005 Marseille, Fran-
ce.
• Sedmé číslo zajímavého francouzského maga-
zínu vyšlo s názvem Decibels Storm, které při-
náší na 80-ti stranách psané anglicky rozhovory
s Paradise Lost, Cannibal Corpse, Impaled Na-
zarene, Sepultura, Sadist, Amorphis, Immolati-
on a spoustu jiných metalových záležitostí. Ná-
klad 5000 kusů a prvním třem stem zájemcům
nabízí magazín CD My Dying Bride. Ještě ad-
rese: Decibels Storm Magazine, BP 25, 83501
La Seyne sur Mer Cédex, France.
• Další turecká thrash / death skupina - NO
MAN’S LAND vydala své debutové demo
s názvem „Silent Birth In Solitude“ (5 skla-
deb, 20 minut, 4 USD). Kontakt: Bahariye
PK.18, Kariköy, Istanbul, Turkey.
• V létě tohoto roku se dočkají vydání taktéž
na sedmipalcovém vynilu dvě slovenské ka-
pely a to EDITOR a PRÍPAD EWI
BURDOVEJ. Editor se budou prezentovat
dvěma novými skladbami. Mělo by vyjít na
značce Metal Age Productions.
• Slovenská populární grupa LUNATIC
GODS, která má na světě aktuální album „Sit-
ting By The Fire“, natočila v polovině března
cover verzi „Phantom Lord“ od Metalliky, kte-
rá by měla vyjít na prestižním dvojkompaktu
jako pocta Metallice u italského vydavatelství
Energie Records. Tato skladba vyjde také na
sedmipalci, kde strana B bude vyplněna zcela
novou skladbou „Cuckoo“.
• Skupina T.O.O.H.! vydala druhé s názvem
„Sen to není, nesmí“, které nabízí za 70,- Kč
+ poštovné. Kontakt: Schizoid Veselý,
P.O.Box 10, Libice n.C., 289 07.

Root jakoby se odmlčeli. Ano, nějakou
dobu o nich nebylo skutečně nic slyšet, ale
od roku 1999 se věci začínají znovu hýbat.
Zdánlivý klid bude již brzy zapomenutý.
Druhý rozhovor s brněnským kultem
v historii Metal Breath proběhl v únoru
tohoto roku. Na mých šestnáct připrave-
ných dotazů odpovídal Jiří „Big Boss“
Valter, neodmyslitelná postava této sku-
piny. 

„Které období nebo fáze Root pro tebe
byla nejšťastnější a která naopak nejkri-
zovější?“
„Nevím, jestli bych měl nutně vyhledávat
nejkrizovější období, neboť muzika je můj
život a život je nádherný. Jasně, přicházejí
krizová období, ale tím mám na mysli pouze
tvůrčí krizi. Jinak Root je vlastně „krizová“
kapela, protože nikdy neměla stabilní sesta-
vu. Osobně za nejhorší období považuji do-
bu kolem let 1994 - 1996, kdy jsem Root roz-
pustil a rozhodl, že již nechci mít nic společ-
ného s touto smečkou. Nenávist mezi mnou
a Blackiem dosáhla nezvládnutelných roz-
měrů.“
„Od zatím poslední desky „Kärgeräs“ již
uběhlo několik let. Zhodnoť je vzhledem
k předchozím třem studiovým albům...
Která z vašich čtyřech desek byla ve
všech směrech nejúspěšnější a proč?“
„Deska „Kärgeräs“ byla velice náročná
pro Blackieaihohuhe (kurva, jak se to má
skloňovat?) hudebním ztvárněním, protože
to byl totální odklon od předchozích placek.
Jenže v tom to právě vězí. My jsme se nikdy
neřadili a nebudeme řadit do nějakých ška-
tulek. Hrajeme a budeme hrát vždy jen to, co
budeme cítit, že sedí k textu. Po vydání
„Kärgeräs“ nás mnoho blackmetalistů za-
tratilo, ale jsem rád, že daleko více jich zji-
stilo, že o „tom“ to právě je! No a nejúspěš-
nější ve všech směrech? Nejvíce se prodalo
„Zjevení“, nejznámější je „Temple In The

Underworld“ a „Kärgeräs“. Je zajímavé, že
dost opomíjená deska je „Hell Symphony“.
Možná je to naše vina, neboť z této desky na
koncertech nic nehrajeme.“
„Po vydání zmíněného alba „Kärgeräs“
jste ty i Blackie pracovali na svých sólo-
vých projektech. Pod tvým jménem Big
Boss vyšlo nedávno již druhé CD nazvané
„Belial’s Wind“. Připouštíš, že se jím -
oproti minulému - přibližuješ své domov-
ské skupině? Co tě k tomuto trochu neče-
kanému kroku vedlo?“
„Možná jsem podvědomě pokračoval v des-

kách „Zjevení“ a „Hell Symphony“. Prav-
dou je, že po natočení jsem tu podobnost ne-
připouštěl, ale teď, když ji poslouchám, je
mi to také jasné. Od desky „The Temple...“
se Root a jeho dvorní skladatel věnuje spíše
epické muzice (což je dáno texty), takže ta
průrazná jednoduchost mi spíše chyběla. Já
velice miluji jednoduché zabijácké rytmy
a rify. Proto je moje dvojka tak ocelová.“
„S již zmíněným Blackiem máte navzá-
jem neustálé problémy. Jde takto spolu-
pracovat na společném materiálu? Není
jeho příprava mnohem náročnější? Jsi
přesvědčený, že vaše soukromé spory nel-
ze urovnat?“
„Myslím si, že právě ten věčný a trvající
konflikt v nás probouzí, básnicky řečeno, in-
spirační múzu. Po dlouhodobém boji jsme
pochopili, že se s tím musíme naučit žít a na-
opak toho využít a nikoli se vyčerpávat ne-
konečnými a nikam nevedoucími hádkami.
Daří se to. Nahrávání to nijak nekompliku-
je. A co se týká skládání, děláme to formou
kazet a diskuzí u piva. Naše spory opravdu
nelze urovnat, neboť v podstatě žádné ne-
máme. My se prostě nenávidíme tak hlubo-
ce, až se máme rádi a obráceně. Nikdo z nás
neví, proč. Anebo to někdo ví?“
„Obsah pátého CD Root „The Book“ by
měl být v této chvíli hotový. Kdy se vy-
pravíte do studia? Jakou máš představu
o tomto CD?“
„“The Book“ je opravdu hotová a do studia
jdeme hned po koncertě k desátému výročí
Root s tím, že ji budeme s přestávkami točit
do konce dubna. Deska bude polokoncepční.
Jeden starý muž najde tajemnou knihu a čte
z ní jakási poselství, která zde kdosi zane-
chal. Nechávám na každém, co si v jakém
textu najde. Jsou mnohovýznamové, jinotaj-
né a mystické...“
„“Kärgeräs“ bylo koncepční dílo, „The
Book“ bude polokoncepční. Kdo tě nejví-
ce inspiroval v psaní koncepčních de-
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Na mnoha místech jsem se v poslední době
dočetl, že tento německý a mnohými zatra-
covaný band se zabývá death metalem. Pro-
to tedy hned v úvodu tohoto krátkého za-
myšlení musím všechny z vás ujistit, že se
tito berlíňané zabývají thrash metalem a ne
ledajakým. Jejich druh kovu sahá do konce
osmdesátých let, kdy se ještě thrashovalo
všude na plné obrátky. Bohudík si kluci ne-
hledali přehnaný image a jsem rád, že z je-
jich tvorby je sžitost s tímto dřevním stylem
cítit. Na celém tomto jejich třetím albu se dí-
ky jejich výrazům ocitáme hned v mnoha
polohách a to hlavně díky zpěvákově výra-
zu, kdy od deathmetalového chropotu se
přes skoro čistý hlas dostává až k blackme-
talovému strašení. Pestrá je i hudební strán-
ka alba, kdy posluchače hned zaujme mno-
ho výborných melodických motivů i poměr-
ně zajímavé riffy (i když se mi občas nezda-
jí při podpoře bicích zrovna nejpřesnější).
Svěží a dynamická hudba je tedy rozhodně
kladem tohoto opusu a jestliže si uvědomíte,
že každá skladba je opravdu jiná, i když
všechny postupně tvoří jednolitý a skvěle
zkomponovaný celek, musíte být onou roz-
manitostí unešeni. Jedinou výjimku toho, co
jsem dosposud napsal, tvoří úvodní skladba
„Epitomize“ a z ní vytvořený závěrečný
„Epitath“, který je jen úletem vytvořeným
z prvního kousku, či spíše pouze jinak zaz-
pívaným. Bohužel si Postmortem neodpusti-
li i jinak trapné jamování až po úplném zá-
věru alba (i po cca 3 minutách trvající odml-
ce), které mi připadá naprosto zbytečným
a celé dílko shazující. V závěru mi nezbývá
než se zmínit o jedné coververzi od AC / DC
a to „Sin City“. Čest práci! -pch-
• • • • • 5

PROMONTORY „The Hill Of Hope“
(Leviathan Records) 1998

Možná si po poslechu tohoto alba řeknete,
že jde jen o „předhůří“ doommetalu, ale
zkuste se na věc podívat jinak. Stylový po-
čin nabídne sedmero songů, z nichž sálá pře-
devším energie a život. Navíc jsou tyto pro-
cítěné právě tak jako individuální lidská exi-
stence člověka, který dokáže pochopit, na-
pomenout, pochválit, opravit nebo dokonce
uzdravit. I takové účinky, vlastnosti nebo
schopnosti má krásná hudba Promontory.
Dovede být přirozeně hrubá, stejně jako až
téměř nadpřirozeně citlivá a ohleduplná. O-
hleduplná v tom smyslu, že svým záběrem
a jeho nejrůznějšími okamžiky přináší kaž-
dému z široké vrstvy posluchačů daného
žánru to, co se týká právě jeho. Zvuk alba by
šel zcela určitě vylepšit, ale na dané pod-
mínky ruského studia příznivého pro tam-
nější undergroundové seskupení, jsem s ním
spokojen. Kapela se zkrátka snažila a dělala
vše, co bylo v jejích silách a možnostech,

jak nejlépe jen dovedla. Ano, „Vrch doufá-
ní“ je řadový počin, který osloví jen okruh
„přidělených“, ale zní zcela upřímně tak, ja-
koby znamenal něco pro celý svět. Čtveřice
mladíků má za sebou slušný start, za který
se vůbec nemusí stydět. Ba naopak. Má před
sebou budoucnost! PS: Tuto, žel, v den psa-
ní této významově možná dvojznačné recen-
ze, ztratila v Kristových letech nejmenovaná
doktorka veškerého lékařství, kterou měli
všichni „oslovení“ rádi. -FBB-
• • • • • 1/2 5,5

PURULENT SPERMCANAL „Legalize
For Cannibalism“ (Leviathan Records)
1998

Tak toto je druhý počin těchto masových ší-
lenců, jenž se mi dostal do rukou. Jediná
věc, která mě na něm zaráží je ta, že po jas-
ných dvaceti skladbách asi snad následuje
zvláštní bonusový program s názvem „Sper-
man“, který má na bookletu svůj obal.
K nim bych se jak už to u mě bývá u Puru-
lent Spermcanal, trochu vyjádřil, protože
v našich končinách jsou něčím nebývalým.
Titul „Legalize For Cannibalism“ je repre-
zentován mužem, jenž se nám mele v maso-
vém strojku a jeho snad pravděpodobně syn
se tomu směje, až se za břicho popadá. Vše-
mu pochopitelně přihlížejí skrz okno vydě-
šení sousedé. Druhá část „Sperman“ je ja-
kousi parodií Supermana jehož „hlava“ eja-
kuluje do obličeje sochy svobody - že by
snad vzpomínka na aféru Monika - gate?
Nechme se raději unést nahraným materiá-
lem, jenž je pochopitelně přednější. Klasic-
ký grind core, jenž je zastoupen v devěta-
dvaceti skladbách při celkové stopáži cca 31
minut. Je jen velice průměrným a myslím si,
že tito recesisté s ním oproti minulému albu
o něco klesli. Skoro všechny skladby jsou o-
pět pochopitelně doplněny o svá intra, jenž
jsou v mnoha případech jen chaotickým dis-
harmonickým blouzněním, či útržky něja-
kých monologů a rozhovorů. Celkový do-
jem z alba díky své úchylnosti však není
špatný a je spíše skvělou perličkou do sbír-
ky každého zarytého posluchače. -pch-
• • • 1/2 3,5

RAISE HELL „Holy Target“ (Nuclear
Blast Records / M.A.B. Records) 1998

Velice rychlý thrash, jenž se v mnoha oka-
mžicích svým tempem dostává až do hard-
coreových dimenzí, to je hlavní atribut, na
který vsází mladíčci Raise Hell. Velikým
potěšením pro mě je však fakt, že se jedná
o kov velice prastarý svým přirovnáním,
a tak se díky zpracování ocitáme v dobách
nezapomenutelného testamenťáckého „The
Legacy“ apod. Velice jasná a přímočará
hudba s velikým množstvím melodických

a rychlých sól a vlastně i německý dialekt,
jenž se na přes hranice nejvíce rozšířených
propašovaných thrash prvotinách západních
sousedů objevoval, je skvělou vzpomínkou
na časy dávno minulé. Foto kapely, jenž je
na bookletu silně okována a polita krví, vše
umocňuje. Jen zvuk, i když není ledajaký, je
svým způsobem příjemným oživením této
staré klasiky. Vše je skvěle „naštekáno“ též
po vzoru jiných thrash bohů. Všech devět
kousků tak uplyne jako voda a vy zíráte, že
už je konec. Veliký spád podpořen velikou
rychlostí ve mě nic nového nenechal, a tak
se už můžu klidně rozloučit... I když ona no-
stalgie je konec konců taky zážitkem a já se
budu muset hlouběji ponořit do svých šuplí-
ků apod., jestli mám ještě to a nebo ono...,
a nebo že bych si ještě pustil Raise Hell? 
-pch-
• • • • 1/2 4,5

S.C.A.L.P. „Through Eternity“ (Rest In
Prace Production / Leviathan Records)
1998

Abecedně další ruskou kapelou dostávající
se k nám prostřednictvím exklusivní distri-
buce Leviathan Records, S.C.A.L.P., navští-
víme vlny doommetalu, ale tyto budou mís-
ty poněkud rozbouřené. Disk „Through
Eternity“ načne atmosférické uvedení, po
němž zazní první z pěti možná příliš dlou-
hých kompozic (průměrná délka dobrých 9
minut, nejdelší má bez tří minut čtvrt hodi-
ny), které, ač jsou členité, bez soustředění
splývají v jednu nedostatečně výraznou zá-
ležitost. Členitostí songů rozumím paletu
nálad veškerých nástrojů, stejně jako mluve-
ný, zpívaný nebo řvavý hrdelní projev basá-
ka Rizhenocka. Tímto se dostáváme k finál-
ní konkretizaci výsledného žánru, který ne-
jen díky řvavému vokálu navštěvuje říši 
deathmetalu. Nastíněnou deskou odkryla
čtyřka S.C.A.L.P. skutečnost, že jí chybí
jasnější výraz, na kterém by se skupina
shodla jako celek... Snad příště. -FBB-
• • • • 4

SINISTER „Aggressive Measures“ (Nuc-
lear Blast Records / M.A.Bona) 1998

Po třech letech od své třetí desky spustili Si-
nister další nálož, která po gradujícím intru
(to mi subjektivně připomnělo můj někdejší
oblíbený flipper) připomíná osmifázovou
explozi. Přesně tolik správně dlouhých son-
gů se totiž vešlo do půlhodiny, kterou se ve
formě své čtvrté desky prezentuje zlověstná
holandská parta. Ta aktuální kolekcí vypro-
dukovala dílo, které je v její diskografii jed-
noznačně nejsilnější. Tímto tvrzením nechci
snižovat neoddiskutovatelnou vysokou kva-
litu desek „Diabolical Summoning“ a „Ha-
te“, ale novinka je přece jen o další krůčky
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„Konflikt probouzející 
inspirační mízu“



pouze jako split s Contrastic na MC). Ingro-
wing zkrátka ani nyní nezklamali a ten, kdo
očekává kvalitní grind core (na koncertě i na
jejich deskách), nemůže být podveden ani
zklamán!!! -las-
• • • • • 1/2 5,5

INSANIA „Virtu-rituál“ (Indies Records) 1998

Kontakt: Cult Insania, Pod nemocnicí 7,
Brno, 625 00.

Brněnská kultovka Insania má od podzimu
998 další své řadové album s názvem „Vir-
tu-rituál“. A ne kdejaké. Obsahuje celkem
15 záseků a pokud bych měl jen tak v pár
větách o nich něco říci, je to velmi těžké, ale
zkusím to. Každopádně je „Virtu-rituál“
optimističtější a veselejší album než u před-
chozích počinů. O tom svědčí veselejší
a šlapavější songy. Ostatně - to se týká i tex-
tové tématiky. Každá z patnácti skladeb je
svým způsobem „stylově“ jiná. Některé jsou
hardcoreovky, další pak ploužáky, další
thrashový nářez, zkrátka album je nadmíru
pestré, navíc, přičteme-li k tomu fakt, že
zhruba půl na půl jsou skladby zpívány
v češtině respektive v angličtině (vyjímku
tvoří „Hardcoremos Latinos“ - asi tušíte,
v jakéže to řeči bude)... Insania 998 srší ná-
pady a optimismem. Jakoby příchod nového
basáka Klímy vlil novou krev do fungování
kapely. Každopádně je „Virtu-rituál“ nejlep-
ším albem, jaké Insania zplodila a jelikož by
bylo asi dost obtížné najít zde nějaké slabší
místo - to prostě nejde, navíc je Insania
svým způsobem originálním seskupením,
vyhněme se jakékoliv kritice na adresu hu-
dební a aranžérské stránky. Pokud je ještě
většina skladeb tzv. „zpěvných“, kdy si mů-
žete zanotovat společně s kapelou, je to ta
absolutně nejlepší výhozí pozice, jaké může
skupina dosáhnout. Za favority desky lze 
označit například „Ze tmy k ohňům“,
„I.C.U.“, pomalejší „Máj“ nebo třeba „Hush
Now - Sunny Light“. Určitě budete tentokrát
překvapeni, jaké že si to kluci vybrali hosty
na tento počin... Ale už dost! „Virtu-rituál“
je na světě! -las-
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MALEVOLENT CREATION „The Fine
Art Of Murder“ (System Shock) 1998

Na konci minulého roku vyšel americkým
Malevolent Creation úctyhodný šestý regu-
lérní albový nářez. Bezmála hodinové CD
ukryté za obalem s (nejen) válečným moti-
vem, který koresponduje s názvem a texto-
vou složkou, nabídne třináct jednotlivých
instrumentálně a zvukově precizních kom-
pozic, jež jsou - oproti někdejší přestálé kri-
zi - dozrálé. Tuto skutečnost lze však rovněž
přičíst znovuobnovenému a v historii skupi-

ny nejefektnějšímu rukopisu kytaristy Phila
Fasciany a zpěváka Breta Hoffmanna. Barva
hrdelního projevu druhého vzpomenutého
a jeho jedinečné frázování - to je charakte-
ristický vokál, podle kterého původní a vždy
osobité Malevolent Creation bezpečně iden-
tifikujete. Co do součástí aktuální sbírky, ta-
to vedle převahy s ortodoxním nasazením
podaných deathmetalových čísel obsahuje
i několik „oddechovějších“: volnou, ale i až
na doraz dotahovanou (nebo naopak?)
„Mass Graves“, následující stupňovanou,
změnami tempa charakteristickou a zlověst-
nou titulní „The Fine Art Of Murder“ nebo
„vybrnkávanou baladu“ „Fracture“, jež,
stejně jako vláčná úvodní a závěrečná část
předposlední „Day Of Lamentation“, možná
netolerantní ortodoxní fandy mírně naježí.
Zhodnotím-li desku po měsíčním poslechu ja-
ko celek, pak musím uvést, že se vedle fantas-
tického debutu „The Ten Comandments“ jed-
ná o zřejmě nejsilnější počin v diskografii
Malevolent Creation. Takhle dobrý death
metal jsem v současné době slyšel naposle-
dy snad jen na desce „Aggressive Measu-
res“ od holandských Sinister. -FBB-
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MUNDANUS IMPERIUM „The Spectral
Spheres Coronation“ (Nuclear Blast Re-
cords / M.A.Bona) 1998

Pod pojmem Mundanus Imperium bychom
si zřejmě mohli představit nejspíše nějakou
blackovou kapelu z Norska. Vězte však, že
tomu tak není. Firma Nuclear Blast se po-
stupně přeorientovává v multistylovou fir-
mu, protože ještě před nějakými třemi, čtyř-
mi lety vydávala především deathmetalové
hordy a nyní si to hasí po úrodných doomo-
vých, speedmetalových a jiných kolejích.
V neposlední řadě také ve vodách progresiv-
ního metalu! To je něco. Přesně takovou
skupinou je Mundanus Imperium, kteří za-
tím tvoří světlou výjimku! Debutové album
Mundanus Imperium sice nepřináší nic no-
vého pod slunce, protože takovou tvorbu už
zde nastínili takoví Dream Theater, Queens-
ryche, Fates Warning a spousta dalších. M.I.
především čerpají z toho, co už tu bylo. To
znamená, že stavějí především na kvalitních
instrumentálních výkonech, nepřeberném
množství zajímavých aranží, 
inspirují se vážnou hudbou (i když zde není
zastoupen jediný živý klasický nástroj - vše
je obstaráno klávesami) a samozřejmě též
stavějí na tvrdém metalovém základě. Často
však používají v jednotlivých opusech stej-
né (v některých partech též klišovité) postu-
py a to trochu znehodnocuje celý počin. Pro
mnoho fanoušků tak mohou Mundanus Im-
perium být jen skupinou, která svou hudbu
jaksi přeplácává, staví na kytarových a me-
lodických onaniích a ječivém (byť velmi

kvalitním zpěvu) projevu zpěváka. Munda-
nus Imperium jsou zkrátka skupinou, která
se pravděpodobně nemůže nikdy zavděčit
tak pestrému vkusu tvrděrockových fanouš-
ků, ale pokud si poslechneme například
„hymnu“ „Beyond The Earthly“, musí nám
být jasné, že máme před sebou velmi dobrou
a nadějnou skupinu. -las-
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PLANET ARSENAL „Your World Is
Our War“ (Hate Cubes Records) 7.5.1998

Kontakt: Planet Arsenal, P.O.Box 483,
Hays, KS 67601, U.S.A.

Díky tomu, že je náš plátek společně s fir-
mou Metal Breath Production prezentován
na internetové stránce, dostali jsme do re-
dakční pošty zásilku z amerického Kansasu.
Tam působí velmi zajímavá a hlavně vyni-
kající kapela Planet Arsenal. Stejně jako
i u nás, tak i v USA si skupiny začínají své
debutové desky vydávat na vlastní náklady.
Planet Arsenal tak učinili! A neudělali špat-
ně. Jejich něco přes půlhodinové CD přináší
směsici sedmi výborných songů na pomezí
hardcoru a power metalu let devadesátých.
Říkáte si jistě: no to musí být další řady těch
klubových záležitostí a současného trendu!
Možná, že to není tak daleko od pravdy. Je
nabíledni, že Planet Arsenal nepřínáší nic
novátorského do světa tohoto stylu, ale už
jen to, že samotné songy jsou vynikající (ať
už je to „Blueprint“ nebo „Blistered Soul“ či
pomalá hardcoreovka „Virus“) a hlavně pro-
pracované k dokonalosti (jak po stránce hu-
dební, tak i zvukové), že by si jistě zaslouži-
la větší pozornost hudebního společenství.
Skvělá řezavá kytara a ostrý nabroušený
zpěv Jaymze Berryho, naprosto nadupané
škopky Jacyho McCanna a basa Mike Free-
da předvádí skutečně výbornou šlapavou,
skočnou a nářezovou hudbu. -las-
• • • • • • 6

POSTMORTEM „Repulsion“ (Morbid
Records) 1998
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sek?“
„Koncepčnost mých textů spočívá v neome-
zené fantazii mého geniálního mozku. Poč-
kej si na dvojcédé „The Legend Nizostra-
tio“, kde vystupuje asi padesát postav, a po-
tom ti bude vše jasné. Ale do té doby je ješ-
tě čas, neboť se jedná o tak rozsáhlé dílo, že
nemá v našich dějinách metalu obdoby. I fir-
ma RedBlack musela uznat, že s vydáním se
raději ještě počká.“
„A s RedBlack souvisí i moje další otázka.
Právě novinka vyjde u této brněnské
(pouze divize M.A.B. Records -pozn.red-)
firmy. Kdy se tak stane? S touto firmou
jste podepsali exklusivní smlouvu na tři
desky. Byla nabídka RedBlacku tak vý-
hodná nebo jaký fakt vás vedl k této sku-
tečnosti?“
„“The Book“ by měla vyjít v dubnu nebo
v květnu. Předtím vyjde ještě dvojcédé „Zje-
vení“ + „The Temple...“ s různými bonuso-
vými skladbami, a to jako předkrm před pět-
kou. Proč zrovna RedBlack? Jednak jsme
chtěli konečně zakotvit v Brně a druhak na-
še jednání bylo vedeno jasně, stručně
a rychle. Všichni jsme věděli, co chceme
a o co nám jde. Žádné kličkování, úhybné
manévry a podrazy.“
„Po delší době jste v minulém roce absol-
vovali více koncertů a festivalů. Jak často
v současné době koncertujete a jakých 
reakcí se vám - ve srovnání s minulostí -
dnes dostává?“
„Momentálně jsme koncertování zase ome-
zili, neboť jsme hrozně líní a nechce se nám
jezdit. Navíc se blíží natáčení, máme své
projekty... atd. Reakce fandů jsou obrovské
a kdo byl například na Noci plné hvězd, mo-
hl se přesvědčit na vlastní oči. Letos nás
fandové budou moci vidět na Noci plné
hvězd již na „A“ scéně! Při této příležitosti
bych chtěl upozornit všechny zájemce o na-
še koncerty, že veškeré sjednávání koncertů
Root se již vyřizuje přímo se mnou na adre-
se: Jiří Big Boss Valter, Tábor 6, Brno, 616
00.“
„Kde se nachází vaše nejlepší publikum?
Kolikrát jste se ve své historii představili
zahraničním příznivcům? Jak velký 
okruh lidí má o Root v zahraničí pojem?“
„V zahraničí jsme nikde nebyli, neboť ne-
hodláme přistoupit na vyděračské podmínky
zahraničních pořadatelů! Nejsme žádné
„klobásy z balíkova“, abychom hráli za pá-
rek v rohlíku a spali u někoho ve zkušebně
na zemi. Konzultoval jsem tento postoj třeba
s klukama od Moonspell a Anathemy a dali
mi za pravdu. Naše nejlepší publikum? To se
přece nehodí. Milujeme a nenávidíme všech-
ny naše fandy a oni milují a nenávidí nás 
úplně stejně!“
„Na třináctý březen roku 1999 chystáte
do brněnského Yacht clubu akci „Ten
Years Of Root“, jejíž slavnostní smysl je

z názvu patrný. Co všechno mohou fan-
dové od tohoto koncertu očekávat?
„Ano, už je to tak. V sobotu 13. března 1999
slaví Root 10 let své existence. Na koncertě
fandové uvidí všechny historické sestavy Ro-
ot, uslyší oba naše projekty - Blackieho pro-
jekt Entrails a můj projekt Big Biss. Budou
hrát i hosté, a to brněnští Asgard a českobu-
dějovičtí Ingrowing. Budou zde všechny ča-
sopisy zabývající se muzikou, bude zde točit
točit TV atd. A hlavně: bude se hrát, chlas-
tat a žrát!!!“
„Není obvyklé, že se v Root střídají hu-
debníci rok od roku. Má i to nějaký vliv
na směr vaší tvorby nebo vždy platí
„disktátorská rovnice“ Big Boss + Blackie
= ROOT?“
„Odpověděl sis sám, platí diktátorská rovni-
ce Big Boss + Blackie = Root. To už musí
být fakt něco, aby nás dotyčný přesvědčil, že
jeho skladba bude na desce. Jako například
Evilova skladba „Old Woman“ na „Kärge-
räs“.“
„Co, kromě psaní textů, skládání hudby
nebo jiných činností spjatých s muzikou,
patří mezi tvé záliby? Máš vůbec čas vě-
novat se ještě něčemu dalšímu?“
„Samozřejmě, že se věnuji i jiným věcem.
Dělám u firmy Videoboss, velice aktivně se
věnuji alkoholu a masturbaci.“
„Kde se v současné době nachází
Církev Satanova, kterou jsi 1.říj-
na 1991 založil v tehdejším Če-
skolovensku? Funguje stále ve
svém původním duchu?“
„Funguje stále a stále dobře. Již
existují pobočky, z nichž nejak-
tivnější je pražská. Zajemci o in-
formace mohou napsat na moji
adresu.“
„Dozvěděl jsem se, že kromě
všeho máš ještě „další“ skupi-
nu sestavenou z úplně jiných
lidí než Root. Premiérové vy-
stoupení v Brně je prý již za
vámi... Odhal roušku tajem-
n a
okolo této formace...“
„Ano, jedná se právě o můj
projekt Big Boss, u kterého
je kuriozní to, že jej nahráli
jiní lidé, než kteří v něm
v současné době hrají.
Dnes hraje v projektu
Big Boss tato sestava:
geniální bubeník Martin
Škaroupka, superbasista
a šéf FC Krabathor Igor
Hubík, multikytarista Ma-
rek Šmerda a nejdlouho-
vlasatější kytarista našich
končin, Libor Fausek, ji-
nak bratr bubeníka
Pandemie. Jsou to fakt

řezníci a když hrají, tak já sám z nich na je-
višti seru magi! Stal jsem se jejich fanouš-
kem a asi jim povedu FC. Zájemci o koncer-
ty se opět mohou ozvat na mou adresu.“
„Jaký je tvůj vztah k alkoholu a drogám?
Myslíš, že mohou člověku něco přinést,
případně jej něčím obohatit?“
„Drogy já osobně nenávidím, ale každý ať
si dělá co chce. Je pravdou, že alkohol je ta-
ké droga a právě proto to říkám. Já osobně
chlastám jako to prase, takže vím, o čem
mluvím. Co může přinést? Mě osobně uvol-
ní, rozváže mi jazyk (protože jinak jsem dost
nespolečenský netvor) a když se opiju, tak je
se mnou vcelku příjemné pokecat - alespoň
dle vyjádření spolualkoholiků. Texty však
píši zásadně střízlivý, protože alkohol jaksi
uzavře brány do mé říše fantazie... Psát pod
jeho vlivem nelze, alespoň já to neumím.“
„Jak na závěr nahlížíš do budoucnosti
Root? Co byste rádi stihli ještě v tomto ti-
síciletí a jaké máte plány do toho, které se
nezadržitelně přibližuje?“
„Budoucnost Root vidím naprosto jasně.
Bude existovat, dokud bude jeden z nás dvou
(já nebo Blackie) dýchat. Chystáme ještě
spoustu desek, ale ať se nikdo neplete, ne-

boť do nového tisíciletí zbývají
ještě celé dva roky, protože

nové začíná až 1. ledna
2001. A do té doby
stihneme alespoň ješ-
tě jednu desku Root
a po jedné nebo
dvou deskách se
svým projekty. Za
všechny členy Ro-
ot i projektů přeji

Tobě i všem
č tenářům
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hodně sil do dalšího boje proti všem, kteří
metalovou muziku nemají rádi.“

Připravil a zpracoval: -FBB-

Forgotten Silence nejsou na naší scéně ne-
známou. I když tato formace zatím nikdy
nevystupovala živě, má na svém kontě ve-
leúspěšné demo a dvě CD. To poslední
s názvem „Senyaan“ je dokonce dvoj CD-
čkem a to není v našich končinách tak
moc zvykem! Ve 34-tém čísle Metal Bre-
ath jsme zveřejnili rozhovor s touto kape-
lou, ale od té doby se toho stalo tolik, že to
vydalo na celý hodinový rozhovor. Zde je
jeho záznam... Proti Pavlovi z Metal Bre-
ath zasedli Alexandr Nováček alias Krus-
ty coby zpěvák a basista a Hanka Nogolo-
vá jako novopečená zpěvačka... Rozhovor
proběhl ještě předtím, než se uskutečnilo
u Forgotten Silence něco nevídaného - ži-
vý koncert (3. dubna 1999 v Brně). V do-
bě tohoto rozhovoru ještě nebylo o kon-
certě nic známo...
„Stručná historie. To je vždycky jasný za-
čátek rozhovoru. Kdy jste vznikli, jak se
vyvíjela vaše kariéra...“

Krusty: „Všechno začalo na podzim roku
1993, tehdy jsem hrál na basu v Saxu a zpí-
val a hrál též na basu v kapele Remembran-
ce, v Saxu působil kytarista Pavel „Měd-
věd“ Urbánek a z jeho hlavy vyšel nápad -
udělat něco trošku odlišnějšího, než byl
thrash metal v Saxu, tak si mě přizval k rea-
lizaci tohoto nového projektu a začali jsme
přemýšlet, co dál... Pak se k nám připojili li-
di z Remembrance a asi po půl roce (v květ-
nu 1994) jsme vydali první demáč „The Na-
meless Forever... The Last Remembrance“,
potom se kapela totálně rozpadla, zůstali
jsme já s Mědvědem.“
„Z jakého důvodu?“
Krusty: „To dodnes nevím... Pak jsme vy-
střídali strašně moc lidí - hlavně na postu
bubeníka, tak jsme se na to raději vykašlali
a začali jsme skládat nový materiál. Tehdy

se k nám připojil klávesák Marty a bubeník,
kterýmu se říkalo Bismark (dnes v kapele
Wohnout), začali jsme se připravovat na na-
táčení druhého demáče (mělo se natáčet
v Barbarelle), ale asi tři týdny před natáče-
ním nám Bismark tehdy řekl, že na to kašle,
ale povedlo se nám sehnat náhradu - bube-
níka z bývalého Saxu a v téhle sestavě jsme
šli do Ostravy (konec prázdnin 1995), de-
máč se jmenoval „Thots“ a tehdy na něm
hostovala z tehdejších Love History, zde pří-
tomná Hanka a náš současný bubeník Chro-
bis, který tam citoval tehdy pár pasáží. De-
máč se natočil, pak zase byly problémy se
sestavou - odešel nám klávesák a samozřej-
mě bubeník. Vzápětí se k nám ale připojil
Chrobis z Love History... Za rok poté se nám

ozval Čurby z Obscene Productions, že byl
měl zájem tento demáč vydat na CD. Skoro
do roka a do dne se podařilo ve spolupráci
se slovenskými Metal Age vydat „Thots“ na
CD! Ještě předtím vyšlo splitko s Dissolving
Of Prodigy (7“EP / MC). Hledání nového
klávesáka nám trvalo strašně dlouho, ale
nakonec další počin vyšel začátkem roku
1997. Jednalo se o splitko s Agony (Obsce-
ne Productions), klávesy obsluhoval Lauda
(ten byl následně vyhozen), přišla Hanka,
která u nás působí dodnes. Začali jsme se
připravovat na natáčení třetího dlouhohra-
jícího materiálu - to byl „Senyaan“, který
jsme točili ve studiu Audio Line v Brně (na
podzim roku 1997), ten vyšel v březnu 1998
a v současné době máme na kontě dvoj CD
„Senyaan“, které vyšlo u firmy Redblack
Production a M.A.B Records a jsou na něm
nějaké bonusy. Je to náš poslední počin.“
„Zaráží mě jedna věc. Existujete 4 roky
a za tu dobu jste neměli jediné živé vy-
stoupení. Proč?“
Krusty: „Možná to byla chuť udělat to ob-
ráceně, než to dělají všechny ostatní kapely.
Není mi po chuti předvádět živě písničky na
koncertech, aniž by je lidi předtím neznali.
Prvně jsme natočili demáč (bez koncertu),
zalíbilo se nám to a děláme to do součas-
nosti...“
„Ale čtyři roky být „jen“ studiovou kapelou?“
Krusty: „Celkem pohoda. Největší problémy
byly se sestavou. Forgotten Silence prošlo
celkem sedm bubeníků, čtyři klávesáci a ten
koloběh učení materiálu pro jiný lidi, to je
unavující. Na koncerty se konečně chystá-
me, připravujeme to delší dobu, vypadá to
nadějně.“
„Zkus odhadnout, kdy by jste mohli ode-
hrát první koncerty...“
Krusty: „Nechtěj po mě žádný termíny. Po-
čítali jsme letos v zimě, ale vypadá to spíše

na jaro, ale to bude už na 100 %.“
„Pavel Urbánek byl šéfem Saxu, který
produkoval klasický thrash metal. Jak se
vůbec od týhle muziky dá dostat k experi-
mentální hudbě Forgotten Silence?“
Krusty: „Možná je to experimentální doom
metal, ale já osobně tam ten thrash ještě sly-
ším dnes! Dostali jsme se k tomu jednoduše.
Začali jsme tuhle hudbu poslouchat, prole-
tělo nám to hlavou, něco se zachytilo, něco
se nám líbilo... Hodně poslouchání jiných
stylů...“
„Mohli byste vůbec prozradit současnou se-
stavu? U vás bylo vždy nejméně šest lidí...“
Krusty: „Momentálně je nás oficiálních čle-
nů pět zatím - tzn. Krusty - basa, zpěv, Měd-
ved - kytara, Hanka - zpěv, Chrobis - bicí

a druhá Hanka - klávesy. Na koncerty by
k nám měl přibýt do kapely druhý kytarista
Jiří, který už s námi zkouší. V současné do-
bě tedy šest, ale můžu už prozradit, že na
koncerty budeme mít ještě sólového zpěvá-
ka. Necítím se na koncerty, abych kromě ba-
sy obsluhoval ještě zpěv.“
„Vrátím se ještě k začátkům. Už na prv-
ním demu „The Nameless Forever...“ jste
označovali strany kazety zvláštním ná-
zvem. Stejné je to i u posledního dvojkom-
paktu „Senyaan“. Proč? Zvlášť, když jste
všude tvrdili, že vaše materiály jsou jedno-
lité a nedají se vytrhnout z kontextu...“
Krusty: „Ber to tak, že každý náš počin je je-
den příběh, koncepční záležitost o dvou dí-
lech. Jedna strana navazuje na druhou. Pro
jednu stranu je charakteristický ten daný
název a pro druhou také... Pro „Senyaan“ je
to disk 1 a disk 2. Nehledej v tom, ale něja-
ký hlubší filosofický význam.“
„Nakousl jsi to a otázka je nabíledni.
Vím, že o tom nerad mluvíš, ale ve všech
třech počinech je vždy jeden ucelený pří-
běh. O čem jsou? Jsou abstraktní a nebo
jsou konkrétní? Směřuje to někam?“
Krusty: „Já jsem se tomuto tématu chtěl vy-
hnout. Nechci být nějakým ideologem a ne-
chci někomu nutit svoje vize a názory. Já
chci, aby lidi, po přečtení našich textů zapo-
jili sami svoji vlastní představivost a aby se
dosadili do těch příběhů a vymýšleli si sami
konce těch příběhů. Nikde to není stopro-
centně přesné - ani na jednom z našich po-
činů...“
„První dva příběhy, které jsem si mohl pro-
studovat, byly podle mého abstraktní...“
Krusty: „Já mám pocit, že všechny tři mate-
riály se moc od sebe neliší... V případě
„Thots“ tě musím opravit. Tam to nebylo
abstraktní, to nebyl vymyšlený příběh. Byl
jsem zde inspirován knihou a filmem „Dům
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ENTRAILS „Serpent Seed“ (Leviathan
Records) 15.3.1998

Zajisté jste slyšeli alespoň v kusých zprávič-
kách, že vrchní skladatel a kytarista v Root
Petr „Blackie“ Hošek, opět chystá další svůj
projekt. Po Cales je tu tedy další - s názvem
Entrails si Mr. Blackie zachtěl kousnout do
ranku zvaného black metal. Ale nikoliv do
toho nejjednoduššího, ale naopak do moder-
ního severského stylu. A to ještě není tak 
úplně přesné, protože tvorba Entrails je kro-
mě black metalu spojena také s death meta-
lem a hlavně - se svým osobitým ksichtem,
který vytvářejí skvěle udělané aranže (Made
In Blackie!). U nás tuhle tvorbu u nikoho ji-
ného nenajdete a ve světě byste možná našli
pár podobně znějících skupin. Samozřejmě
Blackie rukopis tu stále slyšet je, ale ne tak
zásadně, jako tomu bylo u Cales... Entrails
kromě Blackieho tvoří další dvě persony -
Igor Hubík - basa a backing a jistý Marthus
na bicí a klávesy a musím uznat, že tito se
svého úkolu přímo vynikajícně zhostili
(backingový host - Alesh). Základ desky
„Serpent Seed“ tvoří hlavně šlapavé a velmi
rychlé songy, z nichž ty nejpovedenější jsou
v úvodu a ke konci desky desky. Navíc 
album obsahuje dvě cover verze - „Nightde-
mons“ a „The Way Of Destruction“ (víte od
koho?). Entrails, o kterých se mluví bezmála
dva roky, jsou tedy na světě s debutem. Uvi-
díme jak se jim bude dařit. Myslím, že vel-
mi dobře. Záleží na nich samotných, zda
chytí svoji šanci za pačesy. Ty živé koncer-
ty dělají úplné zázraky... -las-
• • • • • • 6

EXCELSIS „Kurt Of Koppigen“ (Excel-
sis) 1998

Kontakt: Stefan Ruef / Fiat, P.O.Box 163,
Koppigen, CH - 3425, Switzerland.

Taktéž díky naší firemní internetové stránce
jsme dostali do redakce výtečné CD švýcar-
ské skupiny Excelsis. Excelsis mají za sebou
už druhou desku na CD, ale stále ještě ne-
mají podepsanou smlouvu s nějakou vý-

znamnější firmou. Proto neváhali a svá alba
si vydávají na vlastní náklady. Produkci Ex-
celsisu lez zařadit na pomyslný piedestal
speed metalu. Některé části (např. „Grimhil-
de“ a další jiné) skladeb se nápadně podoba-
jí třeba Blind Guardian, ale to nemění nic na
faktu, že Excelsis se snaží 
opravdu vnést do své hudby originalitu. To
dokazují ostatně na celkově třinácti výteč-
ných kusech. Už výborným faktem je to, že
celé album je naprosto tématicky koncepční
a je postaveno na místních příbězích daného
regionu (Koppigen), ovšem nezoufejte, na-
příklad má sílu dobýt či být naprosto srov-
natelým tématem například s již zmiňovaný-
mi Blind Guardian a jejich „Pánem prste-
nů“. Epické básně o hrdinech spojené s me-
talovou hudbou vytváří pěknou melodickou
kulisu, zvlášť když je instrumentální, zvu-
ková i aranžérská stránka dotažena do doko-
nala (navíc, když některé party jsou vylože-
ně progresivně metalové a nikoliv speedo-
vé). Pět členů Excelsisu opravdu překvapují
svými nápady a především svým umem.
Měli by se jich konečně všimnout některé
firmy. Je to poklad! Spousta lidí totiž vůbec
nemůže tušit, kolik se po světě pohybuje ta-
lentovaných skupin, které možná navždy zů-
stanou utajeny. -las-
• • • • • • 6

GROINCHURN „Fink“ (Morbid Records)
1998

V minulém čísle Metal Breathu jsem z těch-
to jihoafričanů a z jejich debutu byl maxi-
málně unešen. V tu dobu jsem však ještě ne-
tušil, že po pár měsících budu mít v ruce je-
jich další placku a mohu tvrdit, že ještě lep-
ší. Oproti minulému výtvoru je zde až pře-
kvapivě k slyšení několik vynikajících me-
lodických motivů, rytmika a ultrarychlá hy-
perbrutalita naopak vůbec nevyčpěly, a tak
přidáním mnoha thrashových poloh se dá
tento opus zaškatulkovat někam mězi thrash
/ death / grind. Chápavý posluchač si však
jednoduše obraz ihned vytvoří. Veliký spád
alba může i zároveň jednoduše doložit i fakt,
že na cca pětatřiceti minutách stopáže je na-

sekáno i včetně všech možných instrumen-
tálních intermezz jednadvacet skvostných,
nápaditých a dynamických songů. Bohužel
kousky číslo 16, 19 a 20 (jejich názvy jsou
stejně bezpředmětné) jsou pouze hlukovým
experimentováním a borci si je rozhodně
mohli odpustit. Nezbývá mi než si trochu
pošťournout do slyšitelných sympatií k Se-
pultuře, i když o žádném kopírování nemů-
že být ani zmínky a rozloučit se s očekává-
ním dalšího superdílka. -pch-
• • • • • • 1/2 6,5

INGROWING „Cyberspace“ (Tentamen
Records / Shindy Productions) 1998

Stačilo by možná říci: „Konečně se dočka-
li!“. Kdo? No přece Ingrowing! Už jen díky
svým koncertním aktivitám a nesporné fa-
nouškovské základně si prostě Ingrowing
debutové album museli zasloužit! Hudebně
je kotouč nabitý jedovatými grind coreový-
mi výpaly, které Ingrowing v rámci svých
momentálních sil a možností dotáhli skuteč-
ně do stádia, kdy se za svoji tvorbu nemuse-
jí před světem vůbec stydět, ba naopak!
Zvukově je totiž toto dílko (studio Hostivař)
velmi zdařilé a pokud bychom ho měli srov-
nat s jinými podobnými díly ve světě, pak je
jednoznačně na vyšší úrovni. Nebojme se
tak veřejně říci, že Ingrowing jsou s Flesh-
less naší grindovou jedničkou!!! A to strčí
do kapsy spoustu zahraničních kapel. Škoda
je jen, že Ingrowing jsou z Východu! Měli
bychom tu možná už prvoligovou světovou
kapelu... „Cyberspace“ tak trochu boří zaži-
tá klišé v této oblasti hudby, protože do ní
vnáší trochu jiná textová témata (viz rozho-
vor) a i to je již nápadné na naprosto nety-
pickém grindovém obalu (plastická počíta-
čová montáž). Nemá větší smysl posuzovat
jednotlivé skladby zvlášť, protože to u grin-
du ani není možné, uveďme jen, že je „Cy-
berspace“ povedeným počinem. TO jasně
vystihuje kvalitu desky. „Cyberspace“ je na
CD doplněn zremastrovaným sedmisklad-
bovým materiálem „Deformed“ z roku
1997, který je zařazen jako malý dárek fa-
nouškům (do té doby se dočkalo vydání
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a klidný black metal“. Ano, je to black me-
tal, trochu to připomíná ranou tvorbu právě
Root, ale nic náročného v tom opravdu ne-
hledejte. V některých skladbách najdete za-
jímavé a absolutně netradiční rytmy (auto-
mat?) - např. v „The Vision - Lucifer“ v ná-
sledující „Dream“ nebo v „The Gift Of Life“
či zajímavě upravený (?) zpěv páně Big
Bossův! „Highpriest“ a „Memories“ jsou
songy asi nejbližší k tvorbě Root a právě
proto možná nejlepší z celé desky
„Belial’s Wind“. Stejně podobně ponuře ná-
ladová je i titulní věc, třetí v pořadí na opu-
su. Na sólové album se dostaly i dvě sklad-
by, které by měly asi patřit právem na spíše
připravované reedice starších desek Root.
Tou jednou a jasnou je „The Song For Sa-
tan“ z desky „Zjevení“ (zde v anglické ver-
zi) a „Stín prokletí“ z dema „Messengers
From Darkness“, která tu sice tak nevyční-
vá, ale spíše by se hodila jako bonus 
k reedicím... Big Boss se pomalu, ale jistě
stává sám sebou a hudebně i skladatelsky
jde nahoru, byť pomaleji než zbytek Rootu,
ale o to tady ani vcelku nejde. Ono, o co
v black metalu jde? O umění? -las-
• • • • 4

CONSOLATION „Stahlplaat“ (Displeased
Records / M.A.Bona) 1998

Metalová procházka, kterou absolvuje kaž-
dý, kdo vyslechne počin „Stahlplaat“, smě-
řuje ponejvíce smrtící větví (slyš kupříkladu
úvodní trojici „Fireblade“, „Motocation“
a „Cold Blooded Cold“ nebo krátký výpal
„Killjoy“), z níž nenásilně uhýbá k úderné-
mu zániku (slyš tomuto faktu nejbližší „Ca-
mel Song“) až přejde k příjemně rubajícímu
černě zakalenému kovu (slyš žánrové kusy
„Route 666“ nebo kvarteto „Hellwalker /I.-
IV./“) a odtud třeba k prolínání veškerých
větví dohromady (slyš „Funeral Pyre“,
„Speedstar“,...). Nápadité stylové cestování
má na svědomí nepravověrnost počinu, kte-
rý je však na druhou stranu svou úderností
a tvrdostí přímo ortodoxní... Třetí album
Consolation je čtrnáctiskladbové koncepční
dílo, které kromě již vyřčené zajímavé hu-
dební masy obsahuje rovněž kvalitní sound
a pěkný netradiční 
obal. Takto nějak si představuji desku, do
které bych investoval. -FBB-
• • • • • 1/2 5,5

DEFLORACE „11 Murders“ (Leviathan
Records) 1998

Kontakt: Jari Vrbica, Sedlnice 104, 742 56.

Tak se po letech dočkala debutu i Deflorace.
Ten si nejprve vydala na kazetách vlastním
nákladem, aby posléze vyšel v CD podobě
u Leviathan Records. Deflorační kvinteto se

od svých minulých demo produktů postupně
propracovalo ke své skutečně vlastní tváři
a to jak hudební, tak vlastně i textové. Ne-
kompromisní zvířecky drsný, ale zajímavý
a stravitelný death metal nepostrádá nic, co
byste u něho očekávali, ba naopak: každý
z 11 songů má svou tvář, nápaditý okamžik
nikterak neubírající na ortodoxnosti výsled-
ného projevu, správnou délku (od 2 do 4 mi-
nut) a tím vším dokáže zaujmout po celou
svou dobu. A to platí jak o jednotlivých
skladbách, tak o počinu jako celku. Z jede-
nácti kompozic rozmístěných v silnější půl-
hodině nadchne třeba ve všech směrech sil-
ná věc „It Was Václav Mrázek“ nebo závě-
rečná nejdelší „A kilogramme Of Meat
From Fritz“ s vtipným ukončením sebe sa-
ma a zároveň celého alba. Co musím jinak
velmi dobrému debutu vytknout, je alespoň
zpočátku nahrávky přinejmenším zvláštní
a neobvyklý zvuk podezřele slabé intenzity.
-FBB-
• • • • • 5

DYING FETUS „Killing On Adrenaline“
(Morbid Records) 1998

Vynikající, skvělé, převratné. Takové je to-
to již třetí album deathbohů z Marylandu -
Dying Fetus. Každý, kdo si pochutná na 
opravdu velice rychlé, tvrdé a agresivní hud-
bě, si na tomto opusu přijde na své. Je totiž
správným zástupcem známé floridské školy.
Všech osm songů je velice precizně a vy-
rovnaně zpracovaných, jejich vynikající ryt-
mika a dynamika je něčím neskutečným.
Milovník těchto stylů hudby si při poslechu
ani chviličku nevydechne, protože každým
okamžikem se ocitá v jiných a jiných di-
menzích, které hudbě dodává nepřeberné
množství zvratů, různých kytarových zběsi-
lých výjezdů či množství pasáží, jenž po-
souvají onen death metal až ke grind coru.
Jestliže si však někdo myslí, že zde jistě bu-
dou mnohé známé pasáže a že už death ni-
koho s ničím novým nepřekvapí, pak je na
omylu. Četnost a rozmanitost oněch zvratů
je opravdu bombastická. Jediným jemným
záporem na tomto death vrcholu minulé se-
zóny je trochu nečistý zvuk, ale nic jiného
vytknout nemohu. -pch-
• • • • • • 1/2 6,5

DYSANCHELY „Tears“ (Leviathan Re-
cords) 1998

V minulém čísle Metal Breath jsem si po-
vzdechl, že promo materiál, jenž jsme od
Dysanchely dostali, je velice zvukově ne-
kvalitní. Dodal jsem též, že se těším na oka-
mžik, kdy CD vyjde a že se vše vyjasní.
Onen okamžik právě nastal, a tak vězte, že
„Tears“ je velice dobré doommetalové 
album a tito Martinčané vytáhli z aparátů

studia Exponent v Hlohovci úplné maxi-
mum. Všechny dnes již klasické doom atri-
buty, jakými jsou ženské vokály, nepřeberné
množství klávesových partů atd., jsou na
tomto materiálu velice silně podpořené
skvělou rytmikou a zpěvnou melodikou, vo-
kalistův chropot jasně evokuje postupný ko-
nec světa. Překvapivé jsou pro mě u této
skoro neznámé kapely velice dobré instru-
mentální výkony při poměrně náročných ně-
kterých partech. Bohužel jediným, co zde
nenacházím, je nějaký pořádný nápad, či
překotný motiv, kterým by se vše vrylo do
paměti. I tak je „Tears“ skvělým albem, 
plným množství rytmických i melodických
zvratů a nezbývá než tento band pochválit
a těšit se na další materiál, který určitě bude
ještě lepším než tento výborný. -pch-
• • • • • • 6

ENOCHIAN / ISACAARUM „Satanic
Ceremony“ / „For Blood Is Life...“ (Levi-
athan Records) 1998

Vydat někdejší demo počiny ve formátu CD
je téměř vždy věcí ošemetnou, zvláště pak
když se jedná o interpretry, kteří se ke svým
prvním stříbřitým kotoučům dostali relativ-
ně nedávno. Jiná věc je, když vyjdou na CD
téměř zapomenuté demosnímky skupin
s dlouhou historií a řadou vydaných desek.
V této recenzi jde však o situaci, kterou cha-
rakterizuje první vyřčený model. Vydávající
firma Leviathan Records chrlící cédéčka
rychlostí větru rozdělila tento svůj 19. počin
mezi své stájové kapely Enochian a Isacaa-
rum, které před dvěma, resp. jedním albem
vydaly právě po jednom demu. Zvukově
pravověrné undergroundové víceméně sou-
časné blackmetalové počiny charakterizuje
v obou případech začátečnická jednodu-
chost, ale zároveň (alespoň v případě Isaca-
arum) nepřeslechnutelný „feeling“ a cit pro
„to své“ uchopení žánru. Více se o společ-
ném počinu není třeba rozepisovat, protože
jeho oba díly jsou zdejšímu blackmetalové-
mu fanouškovi dostatečně známé, a to ať už
ze samostatných kazet nebo jen z mnoha re-
cenzí, které se objevily ve fanzinech. 
Je neoddiskutovatelné, že split-počin jest zá-
ležitostí především pro sběratele. Škoda te-
dy trestuhodného minima údajů v „bookle-
tu“ disku. Což si dát příště práci a zdroj in-
formací vybavit texty, historiemi, diskogra-
fiemi, fotografiemi nebo např. kopiemi do-
bových recenzí, atp.? 
-FBB-
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duchů“, možná že to bylo popsáno abstrakt-
ně, ale to nedokážu posoudit. Psal jsem to
tak, jak jsem to viděl já. Co se týče prvního
demáče a posledního CD, mají hodně spo-
lečného, ale zároveň se ty příběhy odehrá-
vají jinde a jinak... Je to složité.“
„Každý váš materiál byl nějak nazván, vy-
světli alespoň názvy jednotlivých počinů...“
Krusty: „“Thots“ - to je hodně jednoduché
- znamená to „The House Of The Spirits“
a „Senyaan“ - je to vymyšlené slovo, nic to
neznamená, ale je to něco, co všichni hledá-
me. Pro někoho je to jenom název, duševní
harmonie, totální svoboda, nezávislost, to co
nemáme a po čem toužíme, to je „Senya-
an“!“
„Dobrá. Asi to z tebe nedostanu. Vím, že
jsou to odpovědi na tvé duševní pocity, ale
přesto můžeš alespoň uvést jeden příklad
za všechny?“
Krusty: „Když ten text takto technicky zná-
silním, tak co se týče posledního CD - ode-
hrává se to v blíže neurčené budoucnosti,
začíná jakási věčná zima, tedy období, které
už v té době neznají, hrstka lidí se rozhodne
pro dlouhou cestu přes lesy a řeky (zní to ja-
ko pohádka) a vydají se hledat v životě něco,
co jim chybí, o čem například četli v knihách
a v tomto případě je to metafora (říše, země,
město, zvané Senyaan). Nakonec po různých
veselých dobrodružstvích to přežije jenom
jeden - ten Senyaan najde, ale nenajde vlast-
ně žádné bájné bohaté město plné harmoni-
ea vyrovnaných lidí, ale najde vlastně jenom
ruiny, na které padá sníh...“
„Texty jsou především tedy tvým dílem, ale
jak se ostatní například podílení na tvorbě
hudby? Jak vůbec vznikají tak dlouhé
skladby v délce až dvaceti minut?“
Krusty: „Tak ty hlavní melodický nápady
a rify skládá kytarista Mědvěd, něco já, ale
v žádném případě nechci tvrdit, že jsme je-
dinní. Finální podoba vzniká vlastně na
zkouškách a podílí se na nich všichni...“
„Jdete připraveni vždy do studia s finální

představou a nebo něco doděláváte ve
studiu?“
Krusty: „Snažíme se chodit do studia při-
praveni, ale ne vždycky to vyzní, jak jsme si
to řekli ve studiu. Používáme ve studiu růz-
né efekty, ať už je to na hlas, na kytary, na
bicí... Výsledná podoba se možná trošku liší
od té původní, ale není to taková tragédie.“
„Jak jste vůbec přišli na nápad skládat
takovou hudbu v úplných prvopočát-
cích?“
Krusty: „Mimoto, že jsme hráli poměrně
tvrdou muziku, Mědvěd thrash - death, já
trochu doomu, deathu, hodně jsme toho po-
slouchali a tam se to možná zrodilo. Poslou-
cháme strašně moc stylů, posloucháme dob-
rou muziku, nijak to nedělíme...“
„Já mám teď otázku na Hanku, jakožto
na krásnější část kapely Forgotten Silen-
ce. Zeptám se tě teď stejně, jako jsem se
ptal flétnistky a zpěvačky Dark Hedviky.
Takže jak se ti žije me zi muži v kapele,
potažmo v metalové?“
Hanka: „Už kolikrát se mě na to spousta li-
dí ptalo, ja to můžu vydržet. Tak zvykám si,
někdy si připadám jako chlap. Na druhou
stranu je dobře, že přišla druhá Hanka, že je
tam druhá baba, takže takový ty ženský věci
můžeme spolu probrat. Na jednu stranu to
není špatný. Kluci jsou trošku jiný než žen-
ský a jsou takový přímější. Asi lepší, než
kdyby nás bylo šest bab!“
„Teď jsi mě dostala, protože přesně to sa-
mé mi odpověděla i Hedvika. Vím o tobě,
že jsi byla členkou dvou severomorav-
ských kapel - Love History a Endless. Jak
si se dostala vůbec k tvrdé muzice a po-
tažmo členkou takových skupin?“
Hanka: „Mě bylo tehdy šestnáct a já jsem
hrozně chtěla někde začít zpívat. Chodím
ještě dnes do lidušky, kde se jednou objevil
inzerát, že kapela shání zpěvačku a to byli
Love History. Tam jsem přišla a vůbec jsem
nevěděla, o jaký styl půjde. Byl to doom me-
tal, vůbec jsem to neznala, posluchala jsem
tehdy takové Pearl Jam, Soundgarden, ale
zůstala jsem tam, pak jsme odešli a přes
Endless jsem se dostala k Forgotten Silence.
Nejvíce dnes poslouchám tuhle muziku a zji-
stila jsem, že je to prostě moje!“
„Co považujete vůbec za největší úspěch
v dosavadní kariéře Forgotten Silence za
čtyři roky působení?“
Hanka: „Pro nás je asi největší úspěch, že tu
muziku můžeme dělat a pak asi, že jsme na-
šli Tomáše (Preka - Redblack Prod. - pozn.
red.), který nám to vydal na dvoj CD. Jaká-
koliv dobrá recenze a reakce je pro nás dob-
rá motivace.“
„Ty jis hodně známý tím, že udržuješ vel-
ké kontakty po celém undergroundovém
světě...“
Krusty: „Nechvalně...“
„Proč nechvalně?“

Krusty: „Ne... To byl pokus o vtipný žert...“
„OK. Jak vydíš obecně celou tuhle 
undergroundovou komunitu? Překvapí tě
něco a nebo vzprudí?“
Krusty: „Já myslím, že to jedna velká poho-
da. Není nic lepšího, než když přijdeš z prá-
ce a doma máš osm dopisů od různých ká-
mošů a samozřejmě od tisíců neznámých li-
dí. Občas je to sice rutina, to přiznám,
zvlášť když se dělá promotion po vydání no-
vého počinu. Jsou to stovky obesílání balíč-
ků do světa a nemůžu si nepostěžovat, že je
to i záhul na pěněženku, pošta není nejlaci-
nější. Zatím mě to asi natolik baví a myslím,
že je to užitečná záležitost a je to potřeba dě-
lat...“
„Setkal jsi se někdy s nějakou špatnou si-
tuací, ohledně rozesílání promo věcí?“
Krusty: „Jestli myslíš známé „RIP OFF“,
tak možná, že jsem měl štěstí, ale ani já ani
náš bubeník Chrobis jsme se s takovým člo-
věkem nesetkali, kromě nějakých drobností.
Většina nám jich však pomáhá, převažuje
zatím ta poctivější většina...“
„Váš „Senyaan“ nejprve vyšel na kazetě,
ale už při vydání bylo celkem jasné, že
tento materiál na samostaném CD nikdy
nevyjde díky stopáži (85 minut) a tedy ne-
možné vydat na jednom CD. Pak přišla
nabídka od Redblack / M.A.B. na dvoj
CD a díky tomu jste něco ještě nahrávali
ve studiu. Co to tedy bylo?“
Krusty: „Loni v září jsme šli do AudioLine
studia, kde jsme natočili skladbu „Dia-
monds Of The Night“ a „Wild Roses“, což
je takový cover na Enyu, tu jsme točili
u Mědvěda v takovým malinkým soukromým
studiu. Chtěli jsme využít stopáž těch dvou
CD zařazením těchto dvou věcí, který podle
nás celkově již natočený materiál nerušil
a zapadají do celkového koceptu. To dvoj
CD má necelých sto minut...“

Diskografie:
The Nameless Forever... The Last Re-
membrance (4/94) 1994
Thots (5/95) 1995, CD Obscene Productions
/ Metal Age 1996
Clara - The Clairvoyant / Damocles Gla-
dius (Dissolving Of Prodigy) 7“EP / MC
Obscene Productions 1996
The Hills Of Senyaan Pt II. / Black Velvet
(Agony) 7“EP / MC Obscene Productions
1997
Senyaan MC 1998, 2CD Redblack Pro-
duction / M.A.B. Records 1998

Kontakt: Alexandr Nováček, Máchova
487, Rosice u Brna, 665 01.

připravil -las-
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Insania loni na podzim vydala v pořadí
svoje třetí album „Virtu-rituál“. Vždy
když se objevilo nové album, dali jsme si
s Petrem „Polym“ Pálenským sraz a zplo-
dili k nové desce rozhovor. Proto neporu-
šujeme pravidlo, a tak činíme...

„Co se událo od doby, kdy jsem s tebou
dělal rozhovor naposledy, tedy od doby
vydání alba „God Is Insane... Join
Him!“?“
„Teď jsem se od tebe dozvěděl, že naše bý-
valá firma Taga Records už neexistuje. Mys-
lel jsem totiž, že alespoň funguje na jedné
noze. Je to překvapení... Původně totiž měla
Taga Records vydávat i tuhle desku (aktuál-
ní „Virtu-rituál“), ale jelikož začala mít
problémy, hledali jsme narychlo novou fir-
mu. Nakonec jsme se domluvili s brněnský-
mi Indies Records, že to vydají. A co se 
událo od té doby? Řekněme, že jsme ode-
hráli spoustu koncertů a pokročili v našem
hudebním vývoji zase kousek jiným směrem
- nicméně, pořád základem zůstává hard co-
re s tím, že vstřebáváme nové vlivy. Vstřeba-
li jsme především černý humor a cynismus
a podobný další vlivy. Nejsme už tak chmur-
ní a depresivní, ale spíš je to cynický, dělá-
me si legraci z vážných věcí, které by asi o-
statní nikdy nenapadlo. Naše první deska
„Crossfade“ byla totálně depresivní. Tam
se odrážely naše podzimní depresivní nála-
dy. Byla celkově ovlivněna „Pánem prste-
nů“ a těmito tématy a navíc trochu mým sty-
lem života. Nedokázal jsem v těch časech u-
nést jistý věci, v podstatě jsem byl dost de-
presivní osoba. Potom pro mě nastaly vese-
lejší časy, takže jsem se hodně změnil
a „God Is Insane...“ měla už daleko větší
nadhled a nejvíc ironie lze objevit na po-
slední desce. Insania má už takový nadhled,
že nám ho občas i lidi vytýkají! Prostě my
jsme lidi daleko veselejší, snažíme si dělat
legraci ze všeho, z čeho to jde.“
„Trochu jsi mi sebral otázku z úst, proto-
že vaše druhá deska byla hodně depresiv-
ní a z té nové čiší veselost a hravost... Ale
abych navázal, mě překvapuje, že vůbec
nevíte o ukončení činnosti vaší bývalé fir-
my! To jste vůbec nebyli v kontaktu?“
„Víceméně to nebyla potřeba. Míra Kovář
se nám neozýval a navíc jsme měli dostatek

našich nosičů, abychom je mohli prodávat
na koncertech, takže to nebylo nutné...“
„Každopádně je otázka nasnadě. Považu-
jete se za undergroundovou kapelu? Jste
spokojeni s prodejností Vaší druhé desky

„God Is Insane...“, i když na tu prodej-
nost moc nekoukáte?“
„Velkou částí ještě spočíváme v underg-
roundu, nicméně o to, kolik desek prodáme
se aktivně zajímáme, protože s tím souvisí
strašně moc věcí. Například jak je spokojen
člověk, který si naši desku koupí, jaké jsou
reakce, kolik lidí chodí na koncerty. My
v podstatě jsme zažili Tagu v její nejživější
aktivitě, kdy jí fungovala distribuce, kdy jí
fungovala propagace. U nich jsme vydali
desku, když to bylo opravdu rozjeté a byli
jsme nadmíru spokojeni. Taga Records nám
prodala přes dva tisíce nosičů, což je zhru-
ba náš průměr. Tolik prodáme od každé des-
ky, co vydáme. Viděli jsme nějaké inzerátky
v časopisech, něco se dělo a dokonce jsme
viděli naši desku prodávat na benzinkách,
což je úlet, ale alespoň jsme viděli, že ta fir-
ma funguje. Druhá věc je ta, že Mirek měl
spoustu mimohudebních aktivit, takže na ty
zřejmě dojel. Naší deskou byl natolik spoko-
jen, že nám nabízel vydání téhle třetí desky,
ale to už byl na tom špatně. Pro nás už to ne-
bylo zajímavé...“
„Byli jste dlouhou dobu v kontaktu s Jel-
lo Biafrou, jezdili jste na koncerty do za-
hraničí. Dostali jste také nabídky od něja-
kých undergroundových firmiček ze svě-
ta?“
„My jsme víceméně byli vždy orientováni na
zahraničí. Svého času jsme opravdu projeli
skoro celou Evropu, nicméně jsme si řekli,
že bychom byli rádi, kdyby nám lidi rozumě-
li především u nás. Vždycky jsme se snažili
zpívat anglicky, ale na nové desce je skoro
polovina skladeb zpívana česky a myslím si
do budoucna, že jich budeme zpívat ještě ví-
ce česky... My jsme koupili materiál, který
jsme natočili ve studiu a pokud by o to někdo
projevil venku zájem a trval na tom, aby ty
texty byly anglicky, tak je na ty pásy nazpí-
váme anglicky. Dostali jsme samozřejmě ně-
jaké nabídky z venku, ale tak neseriózní, že
jsme se báli. Jsme v poslední době hodně o-
patrní a řekli jsme si, že budeme třeba jezdit
na koncerty do zahraničí pouze na nějaké
prestižní záležitosti a pořadatelsky dobře
zajištěné akce. Těch dobrodružství se chce-
me už vyvarovat...“
„Právě to je věc, o které jsem chtěl mlu-
vit. Po druhé desce jste hodně koncerto-

vali venku. Můžeš o tom obšírněji něco
povědět? Jaké jste z toho měli pocity
a třeba váš největší úspěch?“
„My jsme po Evropě hráli nejvíc ještě v do-
bách Skimmed a potom ještě po vydání prv-

ního alba „Crossfade“. Pak jsme hráli
v Polsku, ve Švýcarsku a v Německu a v pod-
statě v Polsku (debut vyšel u Malárie Re-
cords, která má v Polsku silné aktivity), to
bylo asi nejživější. Hráli jsme tam v jedné
továrně, kam přišlo třista lidí a vpředu s ná-
ma lidi zpívali texty. Od tý doby jsme ty za-
hraniční štace hodně omezili už kvůli vzpo-
mínaným věcem a až nyní jsme kývli na tu
lákavou možnost jet hrát turné asi deseti
koncertů do USA v březnu, která je snad
dobře zajištěna a kde nehrozí nějaké průse-
ry. To turné samotné by mělo proběhnout po
západním pobřezí USA a navíc budeme hrát
v San Franciscu, kde bychom se měli sejít 
osobně i s Jello Biafrou, protože zatím si je-
nom píšeme a voláme... Další nabídku máme
ještě na turné po Německu, ale o tom bych
se raději nezmiňoval, protože to ještě vůbec
není jisté. O těchto větších nabídkách ale
člověk musí přemýšlet hlouběji, protože pro
našeho bubeníka by to třeba znamenalo dát
výpověď v práci. Já myslím, že Insania hra-
je docela dost. Vem si, že hrajeme ročně tak
60 koncertů, víceméně hlavně po klubech,
čtvrtek, pátek, sobota. K tomu si vem, že
všichni normálně pracujeme, takže hrát de-
set týdnů v kuse je docela drsný.“
„Vraťme se konečně k samotnému albu
„Virtu-rituál“. Proč jste zvolili takovýto
zajímavý název?“
„My jsme přemýšleli o názvu, který za prvé
bude víceméně mezinárodně srozumitelný
jak anglicky i česky mluvícím lidem, tak za
druhé, aby především charakterizoval ten
myšlenkový koncept alba. Dříve jsme byli
hodně ovlivněni Tolkienem a přírodní mysti-
kou, dneska pátráme pořád po mystice, fas-
cinuje nás, že ji hledáme v něčem jiném. Za-
jímá nás kyberpunk, virtuální realita, astrál-
ní záležitosti, šamanismus, psychodelie. Vy-
mysleli jsme tenhle název. Je to zkratka -
virtuální rituál - v duchu Timothy Learyho,
jak on jej vytvářel, záleží, kdo si co pod tím-
to názvem představí. Je to i slovní hříčka
a zároveň by to mělo charakterizovat o co
na tom albu jde. Je to o prolínání dvou svě-
tů. Rituál - to by mělo znamenat ten dřevní
šamanismus, prales, ohně, bubny, voodoo,
tance a rituály a virtu - to je ta dnešní doba,
čtvrtý rozměr internetu, virtuální svět, který
tady vzniká, který bude čím dál tím dokona-
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1995 - Gurd
1996 - Addicted
1997 - D-Fect

Hodnotíme podle stupnice 0 až 7.

ARAKAIN „Thrash The Trash / Schizofrenie“
(Sony Music / Bonton) 1998

Tak jsme se konečně dočkali! Kohosi na fir-
mě, která vlastní práva na první dvě dlouho-
rající alba naší metalové legendy, to koneč-
ně napadlo! Album „Thrash The Trash“ se
tak skoro po necelých deseti (!!!) letech
(myslíme od natočení) dočkalo vydání na
CD nosiči! A to nejen kvůli tomu faktu, že
se Arakain nikdy nedočkal zlaté desky prá-
vě za debutové album, kterého se jen na LP
a MC prodalo podle tehdejších údajů Sup-
raphonu 114 000 kusů! Dnes by to byla dvo-
jitá platina, na druhou stranu, tehdy vládla
jiná situace... Nerozumím pouze tomu, proč
vyšlo „T.T.T.“ společně se „Schizofrenií“
na dvoj CD. Myslím, že je to zbytečné.
A navíc „Schizofrenie“ na CD vyšla a ti kdo
ji už mají, tak musí dát znova ty samé (ne-li
větší) peníze za to, aby si mohli koupit žá-
danou jedničku na CD. Takto budou mít dvě
shodná CD!!! Shodná?! To je 
opět relativní, protože obě alba jsou samo-
zřejmě dobře zremastrována. Takže babo
raď! Mám si koupit či nikoli? Toť přede-
vším otázka skalního příznivce Arakainu.
Velkým plusem mohou být dva bonusy za-
řazené na „T.T.T.“, a to singlovky „Orion“
a „Ku-Klux-Klan“, které ještě nebyly zařa-
zeny ani na „patnáctky“. Na jednu stranu
skvělý doplněk do naší CD sbírky, ovšem
„Schizofrenie“ tuto devizu opět sráží (bude
rozhodovat patrně jen cena takového poči-
nu). Nemá cenu polemizovat o tom, jaké
kvality mají obě alba, protože je všichni fa-
noušci Arakainu notoricky znají, možná jen
pro mladší generaci uveďme, že se jedná
o nejkvalitnější thrashová alba (zvláště pak
„Schizofrenie“), která vznikla v té době
u nás. Přece jen - srovnáme-li tvorbu Araka-
inu tehdy a nyní, je patrno, že Arakain jsou
už skutečně jinde. Každopádně jsou jak jed-
nička, tak i dvojka výpovědí své doby a se
slzou v oku můžeme vzpomínat jen na staré
dobré thrashové doby Arakainu!!! PS: Jirko-
vi a celému Arakainu: Je to určitě dobře, že
se zúčastňujete všech projektů a tzv. pohlí-
dání si svých počinů, ale bylo možná někdy
vhodné, kdybys zkusil už nechat práci zpra-
cování obalu profesionálním grafikům (vím,
o čem mluvím...). -las-
• • • • • 5

ASHES YOU LEAVE „The Passage Back
Of Life“ (Morbid Records) 1998

Opět jeden pozoruhodný počin se povedl
Morbid Records, když si do svých stájí ne-
chal přivézt nového koně Ashes You Leave.
V létě 1998 totiž vydal jejich debut „The
Passage Back Of Life“. Kapela už v tu dobu
však měla natočenou i dvojku „Desperate
Existence“, kterou tento label před nedáv-
nem vydal. Ashes You Leave jsou snad je-
diným mně známým zástupcem Chorvatska
na evropské metalové scéně. Věnujme se
však již zmíněnému debutu. Klasický poma-
lý doom metal, jenž nás všchny svojí atmo-
sférou přivádí do vysokých chrámových lo-
dí kostelů, je svým zpracováním velice jem-
ným a idylickým. Všech sedm kousků se ce-
lým dílkem nese ve velice poklidném tem-
pu, jednotlivé  houslové či klávesové party
jen vše podpořují, jen velice zřídkakdy a jen
slabě a citlivě se rychlost zlomí v trochu vět-
ší běsnění s death chropotem. Ale to oprav-
du výjimečně. Celý debut se tak zdá být
pouze relaxační hudbou, ne však nějakým
pořádným nosičem, na kterém si každý po-
sluchač najde ten svůj kousek. Za onu mo-
notónnost a ne moc špičkový zvuk to budou
pouze čtyři bodíky. -pch-
• • • • 4

ASMODEUS „Vchod do kruhu“ (Avik) 1998

Kontakt: Miloš Bešta, Pod vrškem 494,
Klatovy, 339 01.

Asmodeus je jedna z mála posledních tzv.
„starých kapel“, která se zatím jen velmi
těžko prosadila na naší scéně. I když jejich le-
gendárního thrashového debutu „Prosincová
noc blíže neurčeného roku“ z roku 1992 se
prodalo dnes neuvěřitelných tři tisíce nosi-
čů, mají jejich souputníci daleko lepší pozi-
ci (jmenujme Root či Dark). Vzpomeňme 
alespoň s úctou na už rozpadlá seskupení -
Master’s Hammer, Vitacit, Tortura, Dai,
Terminator a řadu dalších. Proto musíme
smeknout, když Asmodeus stále ještě žije,
natáčí desky a sporadicky i koncertuje. As-

modeus se vždycky snažil přijít s něčím no-
vým a neokoukaným a taková je i nová v po-
řadí třetí deska „Vchod do kruhu“. Odklon
od ortodoxně thrashového stylu naznačil už
CD maxisingl „Den zúčtování“, druhé al-
bum „Příjezd krále...“ byl experimentem ve
smyslu spojení metalu a středověké hudby
(i lyrika byla monotematická - středověká)
a „Vchod do kruhu“ je takovým dalším ex-
perimentem - hudebně  Asmodeus zas až tak
neodskočil od posledního opusu, možná tro-
chu přitvrdil. Sound a tvorba je více tech-
nicky propracovaná, o čemž svědčí rytmika
celého alba, která je lichá, což se hned tak
nevidí a už jen tím je album zcela originální.
Stopáže skladeb se blíží pěti minutám, což
v případě Asmodea nikdy nebylo zvykem,
a vůbec se nedá říci, že by některá skladba
neměla co říci. Navíc Miloš Bešta - zpěvák,
kytarista a dvorní skladatel Asmodea, to má
setsakra vymyšlené až do posledního puntí-
ku. Tedy i po stránce textové, která je asi
nejdůležitějším článkem desky. Monotema-
tický koncept o záhadách, mimozemských
a ztracených civilizacích otevírá další mož-
nosti metalové hudby. Přičteme-li to, že al-
bum je natrackováno pouze lichými sklad-
bami (1,3,5,7...), deska je dotažená do doko-
nalosti. Jak už to však bývá, Asmodeus ja-
koby předbíhal každým svým dalším albem
dobu, a tak si řada fanoušků může říci, že
Asmodeus je anachronická záležitost. Mož-
ná je, možná není. Takové skladby jako
„Hypnóza“, „Na Ickfield Moor“, „Dotknout
se řetězu“ nebo „Roswell, předevčírem,
19:33“ jsou perlami české rockově metalové
scény. Bohužel svět toto album asi nikdy ne-
docení díky textům v češtině. A propos.
Změna textaře (bývalý Petr Korál byl vymě-
něn Janem Petričkem) byla jistě k něčemu
dobrá, leč některé Petričkovy obraty vzbu-
zují někdy úsměv na rtech, byť se text jeví
nesmírně vážný. Toto je však asi jediným
negativem desky. Album „Vchod do kruhu“
je rozhodně jedním z nejlepších vzniknuv-
ším materiálem roku 1998 u nás. Nároční fa-
noušci experimentální hudby by měli roz-
hodně zbystřit pozornost a tuto přes půl ro-
ku starou desku alespoň trochu okusit. -las-
• • • • • • 1/2 6,5

BIG BOSS „Belial’s Wind“ (Leviathan
Records) 1998

Zdá se, že podzim roku 1998 a celý rok
1999 bude zasvědcen v českých krajinách
především Rootu. Před novou deskou a ně-
kolika reedicemi totiž frontman Rootu Big
Boss opět nelenil a udělal si malý výlet mi-
mo své působiště. Jak možná víte či nevíte,
je to jeho druhá sólová deska, po té první
„Q7“, která měla tak trochu nádech electro-
nic body music... Druhé album by se dalo
nazvat s nadhledem „velmi pohodový
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1997 - Valley Of The King (SP)
1997 - Somewhere In Space
1999 - Powerplant

Gang Green
1981 - This Is Bostom Not L.A. (sampler)
1985 - Sold Out (EP)
1986 - Another Wasted Night
1987 - You Got It
1988 - I81B4U (EP)
1989 - Older Budweiser
1990 - I Can’t Without It (live)
1991 - King Of Bands

Gates Of Isthar
1996 - A Bloodred Path
1997 - The Dawn Of Flames

The Gathering
1990 - Moonlight Archer (demo)
1992 - Always
1993 - Almost A Dance
1995 - Mandylion
1997 - Nighttime Birds
1999 - How To Measure A Planet? (2CD)

G.B.H.
1981 - No Survivors (SP)
1981 - Give Me Fire (SP)
1982 - Leather, Bristless, Studs And Acne (EP)
1982 - City Baby Attacked By Rats
1982 - Leather, Bristless, No Survivors
And Sick Boys (výběr)
1983 - City Baby’s Revenge
1984 - The Clay Years 1981 -1984 (výběr)
1986 - Attack And Revenge By City Baby-
’s (výběr)
1986 - Midnight Madness And Beyond
1987 - No Need To Panic!
1989 - A Fridge To Farm
1990 - From Here To Reality
1992 - Church Of The Truly Warped
1996 - Punk Jankies

Gehenna
1993 - Black Scared Heart (demo)
1994 - Ancestor Of A Darkly Sky (SP)
1995 - First Spell
1996 - Seen Through The Veils Of Darkness
- The Second Spell
1996 - Malice - The Third Spell
1997 - Black Seared Heart
1998 - Adimiron Black

Gehennah
1995 - Hardrocker
1996 - King Of The Sidewalk
1998 - Decibel Rebel

General Surgery
1989 - Erosive Offals (demo)
1989 - Pestiferous Anthropophagia (demo)
1990 - Internecine Purience (demo)
1991 - Necrology (EP)

1993 - Necrology (CD reedice)

Giants Causeway
1995 - Is There Any Way...
1996 - New Light
1998 - Destination...

Girlschool
1980 - Demolition
1981 - Hit And Run
1982 - Screaming Blue Murder
1983 - Play Dirty
1985 - Running Wild
1986 - Nightmare At Maple Cross
1986 - Eace With The Devil (výběr)
1988 - Take A Bite
1989 - Cheers You Lot! (výběr)
1991 - The Collection (výběr)
1993 - Girlschool
1994 - C’mon Let’s Go (výběr)
1994 - From The Vaults (rarity)
1996 - Girlschool Live (live)
Mausoleum - The Legendary Heavy Metal
Label - All Stars! (sampler)

God Forsaken
1993 - Dismal Gleams Of Desolation
1995 - The Tide Has Turned

Godflesh
1988 - Godflesh (EP)
1989 - Streetcleaner
1991 - Slavestate (EP)
1991 - Cold World (EP)
1992 - Pure
1994 - Merciless (EP)
1994 - Selfless
1996 - Songs of Love and Hate
1997 - Love and Hate in Dub (remixy)
1999 - Us & Them

Godgory
1996 - Sea Of Dreams
1997 - Shadow Dance
1999 - Resurrection

Gorefest
1989 - Tangled In Gore (demo)
1990 - Horrors In A Retarded (demo)
1991 - Mindloss
1992 - Live Misery (live SP)
1992 - Death...Is Just The Beginning II
(sampler)
1992 - False
1993 - The Eindhoven Insanity (live)
1994 - Erase
1994 - Fear EP (EP)
1996 - Soul Survivor
1998 - Chapter 13

Gorgoroth
1993 - A Sorcery Written In Blood (demo)
1994 - Pentagram
1996 - Antichrist

1998 - Destroyer

Gorguts
1990 - ...And Then Comes Lividity (demo)
1991 - Considered Dead
1993 - The Erosion Of Sanity

Gothic Slam
1988 - Killer Instinct
1989 - Just A Face In The Crowd

Grave
1988 - Sexual Mutilation (demo)
1990 - Anatomia Corporis Humani (demo)
1990 - Tremenous Pain (SP)
1991 - Split with Devolution
1991 - In The Eyes Of Death (sampler, raritky)
1991 - Into The Grave
1992 - You’ll Never See
1994 - ...And Here I Die (EP)
1994 - Souless
1996 - Hatting Life

Grave Digger
1984 - Heavy Metal Breakdown
1985 - Witch Hunter
1986 - Wargames
1992 - The Best Of The Eighties (výběr, rarity)
1993 - The Reaper
1994 - Symphony Of Death (EP)
1995 - Heart Of Darkness
1996 - Tunes Of War
1998 - Knights Of The Cross

Gravestone
1984 - Victim Of Chaos
1985 - Back To Attack
1986 - Creating A Monster

Graveworm
1997 - When Daylight’s Gone
1998 - Underneath The Crescent Moon (EP)

Griffin
1984 - Flight Of The Griffin
1986 - Protectors Of The Liar

Grim Reaper
1984 - See You In Hell
1985 - Fear No Evil
1987 - Rock You To Hell

Grinder
1985 - Scared To Death (demo)
1987 - Sirens (demo)
1988 - Dawn For The Living
1989 - Dead End
1990 - The First E.P. (EP
1991 - Nothing Is Sacred

Grip Inc.
1995 - The Power Of Inner Strenght
1997 - Nemesis
1999 - Solidify
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lejší, až nás jednou pohltí a my se staneme
nesmrtelní v podobě čísel - jedniček a nul
a opustíme zcela svou fyzickou formu. Tyhle
věci nás fascinují tak, že se jimi zabýváme
v textech, ale ne zdaleka tak vážně, jako by-
chom to dělali třeba před pěti lety. Bereme
to ze strany mystického hlediska, ale děláme
si z toho legraci, máme ten nadled. Ty texty
jsou ironický a sžíravý, vytváříme z toho vi-
ze, který hraničí s černým humorem a po-
hřebním humorem. Rádi se u té muziky za-
smějeme.“
„Podstatnou věcí u Insanie byla i jedna
personální změna...“
„U nás působil basista Calvera. Kdo nás
zná, tak si jistě všiml, že už u nás nehraje.
Calvera byl Mexičan, byl tady víceméně jen
na pár let, bohužel mu tedy vypršel pobyt
a byl cizineckou policií vyhoštěn, takže už se
tady nenachází. Před dvěma roky jsme pro-
vedli takový utajený konkurs, kde jsme zvali
anonymně různé baskytaristy. Oni nevěděli,
že ta nabídka je od Insanie. Oni šli na kon-
kurs na pozvání kohosi, koho ani pořádně
neznali, netušili o co jde. A tak jsme to také
chtěli! Nakonec jsme měli asi pět typů, ze
kterých vzešel Klíma, který nám vyhovoval
jak lidsky, tak i hudebně. Je to dobrý muzi-
kant a navíc se ukázalo, že je to přímý poto-
mek Ladislava Klímy, autora románu „Utr-
pení knížete Schternerhocha“, což je náš
kultovní román a bylo rozhodnuto! Ta změ-
na byla k lepšímu, Klíma nám odevzdává
100% energii a Insanie teď jede tak, jak
jsme to vždycky chtěli!“
„Ty jsi výhradní autor hudby a textů. Po-
dílejí se ostatní dva členi Insanie také na
tvorbě?“
„Určitě! My tu muziku děláme v podstatě
společně. Já donesu nápady a na zkoušce to
dáváme dohromady. Každý si udělá sám
svou linku toho daného nástroje do každé
jednotlivé skladby. Aranže a celkovou sklad-
bu děláme společně. Původní impulsy jsou
sice ode mne, ale jsou to jen kusé nápady.
U některé skladby mám jasnější představu,
u některých skladeb ne, a tak to dáváme do-
hromady všichni tři...“
„Tak jako na předposlední desce jste se
ani na nové nevyhnuli zajímavým hos-
tům...“
„Nejvýraznějším hostem na desce je asi
Anička Zajíčková. Na každý desce jsme mě-
li jako hosta dětský sbor, tentokrát jsme se
nechtěli opakovat, a tak jsme si vybrali pou-
ze jednu šestiletou holčičku s neumělým
hláskem, protože přesně taková byla kon-
cepce - neumělý dětský hlásek zakompono-
vat do té tvrdé obskurdní muziky, do toho
hard coru. Aby prostě vznikla ta zajímavá
kombinace - protiklad. To nás baví asi nej-
víc, montovat k sobě naprosto neslučitelný
věci. Anička vlastně celou tu desku uvádí
a nakonec ji i ukončuje, je to takový průvod-

ce tím albem. Navíc v milostném duetu se
mnou zpívá v písničce „Ze tmy k ohňům“
(nejtvrdší a nejrychleší věc na desce), taky
s námi vystoupila i živě na křtu alba v Brně
na Musilce, kde sklidila obrovský úspěch.
Dalšími hosty byli dechaři, jazzmani (sklad-
ba „cOSA nostra“)...“
„Už na letácích před deskou jste právě na
tuto věc hodně upozorňovali. Skladba
„cOSA nostra“ je věnována Ochrannému
svazu autorskému. Tedy organizace po-
měrně nechvalně známá a často diskuto-
vatelná. Proč to věnování?“
„Za prvé je to úlet - hardcoreový jazz. V tom
názvu je podtržený OSA, což je tedy Ochran-
ný svaz autorů, je to chobotnice a mafie, kte-
rá zde působí, bohužel v neprospěch un-
dergroundu a kapel podobných Insanii. Má
to být protest song proti mafiánským prakti-
kám OSY. Já samozřejmě nemám nic proti
tomu, aby kapely, které mají zájem, aby je
tato organizace zastupovala, aby tu možnost
měli, ovšem když ta OSA žádá po pořadate-
lích koncertů peníze i za naše koncerty a my
nemáme sami zájem se touto partou zastu-
povat, navíc od ní žádné peníze nemáme. Ty
peníze jdou na podporu takových umělců ja-
ko je Karel Gott, kteří mají peněz dost a ne-
potřebují se nechat podporovat. Rozhodli
jsme se trochu rýpnout do tohoto tématu...“

připravil a zpracoval -las-.

Kontakt: Cult Insania, Pod nemocnicí 7,
Brno, 625 00.

Seskupení Ingrowing už léta sjíždí vše-
možné undergroundové akce, aby se tak
nejen tím zapsala do širšího věhlasu. Bylo
tedy na čase, zvláště pak po vydání jejich
debutového alba „Cyberspace“, aby se
Ingrowingu věnoval také Metal Breath.
K živému rozhovoru přisedl Vlakin, zpě-
vák a basista této vyjímečné formace
a Pavel Maňas, zástupce tohoto plátku.

„Otázka směřuje především na vaší dosa-
vadní kariéru. Zkus to trochu obšírněji
shrnout do pár vět...“
„Jsme nesmírně rádi, že máme skvělé ohla-

sy nejen z Čech, ale i ze Slovenska, kde má-
me asi největší zázemí. Důležité však je, že
nás to osobně ještě nepřestalo bavit! Jsou
samozřejmě situace, kdy by se na to člověk
raději vys..., ale fakt nás to baví. Přáli by-
chom si asi nejvíc, zahrát si někde v zahra-
ničí a dělat víc reklamu, kterou jsme ze za-
čátku dost podcenili, ale teď se situace
v tomto bodě hodně zlepšila, hlavně posled-
ní rok.“
„Nemyslím si, že by to bylo jen reklamou,
že jste poměrně známí. Především to byly
hlavně ty koncerty. Mě by spíš ale zají-
mala trochu i historie, protože spousta fa-
noušku o vás všechno asi neví...“
„Já jsem hrál dříve v kapele Plastic Grave,
rozpadli jsme se, pak jsem si chtěl dál tak
půl roku pauzu, ale chtěl jsem pokračovat.
Vydržel jsem to asi týden, kontaktoval jsem
oba kytaristy (Milan a Pouzar) z Plastic
Grave...“
„Teď ti do toho skočím. Proč se vůbec
Plastic Grave rozpadli? Vždyť to byla
jedna ze známých kapel v undergroundu,
splitko s Agathocles...“
„Možná, že to bude znít nadneseně, ale my
jsme byli s Plastic Grave jedna taková rodi-
na. Kterýkoliv člen kdyby vysadil, tak už by
to nebylo ono. Zpěvák Fido byl odejit, chvil-
ku jsme ještě pokračovali, ale já jsem cítil,
že už to není ono. Navíc se vztahy v kapele
dost zhoršily. Například teď je mezi námi
jasno, všechno jsme si vyříkali a je to pryč.
Dostali jsme rozum. Myslím, že se lidé ještě
budou divit...“
„Znamená to, že Plastic Grave budou obnoveni?“

„Dobře, vytáhl jsi to ze mě. Díky tomu, že
jsme si to všechno vyříkali, tak jsme začali
koketovat s tou myšlenkou dát Plastic Grave
dohromady ve staré sestavě, ve které jsme
natočilito staré demo. Ve čtyřech, s jednou
kytarou, s Fidem jakožto zpěvákem. Situace
je taková, že jsme nedávno začali zkoušet
a máme takový plán, že bychom natočili sta-
ré skladby, které jsme tehdy nestihli natočit
plus nějaké nové skladby a covery. Shindy
Productions by nám to měla vydat formou
kazety s tím, že jedna strana bude obsahovat
ten starý, celkem úspěšný, demáč a druhá
strana bude obsahovat to nové. Máme v plá-
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nu ještě nějaké sedmipalce, ale uvidíme, jak
to dopadne. Důležitá je však jedna věc, že až
tento projekt nahrajeme a odjedeme nějaké
ty koncerty, tak tu kapelu znovu uložíme
k ledu, tentokrát definitivně! Máme hodně
práce ve svých kapelách, je to taková chvil-
ková záležitost. Jde nám o to se sejít znovu
a tu kazetu vydat spíš sami pro sebe k ztrvr-
zení našich dobrých vztahů.“
„Co když se stane to, že fanoušci vás bu-
dou nadále žádat?“
„Je to bezpředmětný, nejsou k tomu teď
podmínky, navíc je Ingrowing pro nás důle-
žitější!“
„To byla causa Plastic Grave, ale vraťme
se k Ingrowing...“
„Pak jsme sehnali novýho bubeníka Zbyňu
(ex- Exhumace) a začali zkoušet. Následně
na to jsme šli do studia a natočili první de-
máč „Perverted Look At The World“, což
byl skvělý odrazový můstek. Navíc jsme se
specializovali a specializujeme na živé kon-
certy, které nám asi nejvíce pomohly. To je
asi nejdůležitější věc pro život kapely. Kdo
tohle podceňuje, tak je sám proti sobě. V ro-
ce 96 nám vyšly dvě skladby na kompilaci
„Echoes From The Underworld II.“ (CD,
MC) a pak na podzim vyšel split CD „Per-
verted Look At The World“ společně s Def-
lorací u Leviathan Records. V tu dobu jsme
byli dost rádi, i když dnes máme z toho smí-
šené pocity, ale spíše se na to díváme klad-
ně.“
„Proč smíšené pocity?“
„Hlavně z toho, že byla takřka nulová pro-
motion a mám pocit, že se to CD-éčko stále
ještě prodává... V prosinci ještě odešel 
z osobních důvodů kytarista Milan a vůbec
jsme nečekali, že náhrada přijde tak brzo.
Kytarista z Pathology Stench Eddie se pře-
stěhoval ze Slovenska k nám do Českých Bu-
dějovic. V podstatě jsme byli jenom dva mě-
síce bez druhého kytaristy. Sestava vydržela
dodneška. Předtím, než jsme šli znovu do
studia, nám vyšlo u Shindyho live splitko
s Gride („Succumb To Self-Abusement“ -
pozn. red.). Bylo to výborné vyplnění čekání
na nový materiál. V červnu 97 jsme šli do
Barbarelly a natočili materiál „Deformed“
na společné splitko s Contrastic, což pova-
žuju osobně za náš nejlepší počin (pokud ne-
počítám CD „Cyberspace“). Konec roku 97
je poznamenán 7“EP splitkem s Malignant
Tumour („Perpetual“ - pozn. red.) u Epide-
mie Records a v březnu 98 split živák napůl
studio s Japonci C.S.S.O. („The New Di-
mension Of Chaos“ - pozn.red.). Pak už
jsme začali uvažovat o své debutovém albu
a podali nám ruce dvě firmy - Shindy Pro-
ductions a Tentamen Records. V září 98
jsme „Cyberspace“ natočili ve studiu Hosti-
vař v Praze a CD vyšlo v polovině prosince.
Předtím ještě vyšel 7“EP se Španěly Hae-
morrhage („Creation Of Another Future“),

což se dá považovat za pilotní singl! Na hod-
nocení těchhle počinů asi ještě nedozrál čas,
a tak je to těžké...“
„V čem spatřuješ to hlavní, aby se kapela
dostala mezi lidi? Je to živými koncerty
a nebo nosiči?“
„Myslím si, že hlavní jsou ty koncerty, i když
ty nahrávky jsou taky důležité, a to je nijak
nechci snižovat. Pak je to asi o tom se tro-
chu obětovat a nehledět jenom na svý zá-
jmy.“
„Neodradí vás někdy to, že přijedete na
koncert a tam třeba přijde deset lidí?“
„To už k tomu patří. Mám osobně vyzkouše-
ný, že jsou oblasti, kde na tebe přijde hodně
lidí pokaždé a jsou oblasti, kde ač by byla
sebelepší propagace, tak tam přijde šedesát
lidí, víc ne.“
„Čím si to vysvětluješ?“
„Na to ti nemůžu dát uspokojivou odpověď,
protože mi to taky není jasný. Třeba když
jsme přijeli do Ostravy v našich začátcích,
tak tam chodilo 400 lidí a hrozně rádi jsme
tam jezdili, a teď s Ingrowingem je znát
strašný úpadek zájmu lidí. Mám pocit, že ty
lidi ani muzika nezajímá. Ostatní kapely tře-
ba měly naprosto nulovou diváckou odezvu
a to vůbec nechápu... Někde je to lepší, ně-
kde horší...“
„Co považujete vůbec všichni z kapely za
svůj největší úspěch?“
„Rozhodně poslední věc - CD „Cyberspace“,
dále ty dvě splitka se zahraničníma kapela-
ma a skvělý koncerty na Slovensku. Tam
jsou ti lidi daleko živelnější, nejsou možná
překrmený tou muzikou, jejich skvělý kama-
rádský přístup... Největší maso, který jsem
zažil byl fesťák loni v srpnu v Humenném!“
„Vraťme se však k vašemu aktuálnímu
debutovému CD-éčku „Cyberspace“.
Předpokládám, že texty jakožto zpěvák
vymýšlíš ty, nebo je to jinak?“
„Ne. To je záležitost našeho kamaráda Chy-
muse, což je zpěvák kapely Isacaarum (ex -
Closing). Vlatně s ním spolupracujeme už
od počátku Ingrowing, navíc se přestěhoval
do Budějovic (máme totiž s Isacaarum spo-
lečnou zkušebnu), což nám vyhovuje, proto-
že se vidíme téměř denně. Jeho texty použí-
váme proto, že jsou perfektní a nikdo z nás
by je nenapsal lépe. On buď přinese text
sám, nebo to spolu konzultujeme, dávám mu
nějaké podněty, přinese text, probereme to
za dvě tři hodiny...“
„Mám pocit, že na všech vašich počinech
se vyskytují tematicky podobné okruhy.
Na novém počinu je to asi jinak - už název
„Cyberspace“ napovídá...“
„Naše texty se nikdy nedržely nějakého kli-
šé. Máš rozhodně pravdu, že celková kon-
cepce nového alba včetně obalu je úplně jin-
de. Docela si na tom zakládám, je to roz-
hodně nekomerční... Co se týká těch starých
textů -  určitě byly hodně pesimistický. Člo-

věk to může vidět hodně jednostranně, ne-
chceme se nikdy opakovat. Těžko můžeš
srovnávat text „Sadistic Jesus“ z „Perver-
ted Look At The World“ a něco nového ze
„Cyberspace“, to jsou úplně rozdílné věci.
Každopádně ten pesimismus tam je a je to
naše poznávací znamení.“
„Jsou na „Cyberspace“ abstraktní nebo
konkrétní texty?“
„Jsou rozhodně abstraktní. Je tam pár kon-
krétních textů, který se vymykají z celkového
konceptu, třeba úvodní „Underture“ je
o pocitu člověka, kterýho pohřbili zaživa po
klinický smrti - jeho pocity před skutečnou
smrtí. To je třeba konkrétní text, ale bylo by
asi lepší, kdybys si sedl a přečetl si naše tex-
ty podrobněji. Těžko se o tom mluví.“
„Jsou témata jednotlivých skladeb jaksi
pospolu. Jsou si blízko?“
„Dá se to tak říci. Všechno se to týká čtvrté
dimenze, mimodimenziální vztahy... „Cyber-
space“ je název, který přímo charakterizuje
ty texty.“
„Proč jste vůbec zařadili materiál z dema
„Deformed“ jako bonus na toto CD?“
„Za prvé to bylo přání vydavatelů (Shindy
a Tentamen) a když za námi s tímhle přišli,
tak jsme řekli proč ne. Lidi tenhle materiál
dostanou v lepší kvalitě - je to zremastrová-
no a navíc dostanou za míň peněz více muzi-
ky.“
„Dostali jste nedávno nabídku na natoče-
ní jedné cover verze na projekt tributního
alba Master’s Hammer. Je to natočené
(skladba „Duše nesmrtelných“ z dema
„Finished“). Jaký máte k téhle kapele
vztah? Berete to jako zakázku, nebo ji-
nak?“
„Ne, rozhodně ne. Ještě když MH fungovali,
tak jsme je všichni poslouchali, někdo to po-
slouchá víc, někdo míň. Všichni jsme je zna-
li a měli jsme k nim skvělý vztah. Pro mě to
byla a je srdcová záležitost, mám tuhle ka-
pelu rád. Je to pro mě vzpomínka na léta
těsně po revoluci, byl jsem dokonce ve fan
klubu. Rádi jsme tedy tuhle nabídku přija-
li...“
„Vaším snem je více hrát v zahraničí. Po-
kud nepočítám koncerty na Slovensku,
asi jste nikde venku nebyli?“
„Pokud nepočítám jeden koncert s Plastic
Grave v Německu, tak ne.“
„Co byste rádi v tomto roce 1999 chtěli
největšího udělat či docílit?“
„Chtěli bysme si zahrát nějaké koncerty
venku, čím více, tím lépe...“
„Debut „Cyberspace“ jste vydali u domá-
cích dvou labelů - Shindy / Tentamen. Do-
stali jste nějakou nabídku z venku na de-
but?“
„Ne nedostali. Od Shindyho a Tentamen to
byly jediné nabídky. Kdybychom to asi dali
Leviathanu, tak by to vydal, ale to jsme ani
nechtěli. Byla jedna nabídka z Německa na
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sedmipalec, ale nějak to ustrnulo na mrtvém
bodě...“

Kontakt: Shindy Productions, Martin Br-
zobohatý, Sadová 17, Adamov, 679 04 ne-
bo Tentamen Records, P.O.Box 61, Blan-
sko, 678 01.

připravil a zpracoval -las-.

D.A.D.
D.A.D. je skupina z Vysočiny a má na
svém kontě zatím poměrně úspěšná dvě
dema. To první „New Life Form“ je z ro-
ku 1997 a to druhé, které se objevilo pod
hlavičkou firmy Epidemie Records, je
o rok mladší a nese název „...And Once
Will Be Get Lost“. K malému rozhovoru
jsme si přizvali bubeníka Milana Paříka.

„Otázka je nasnadě. První rozhovor pro
Metal Breath - shrň vaše dosavadní půso-
bení...“
„D.A.D. vznikli v roce 1995 po ukončení
činnosti kapely Děti atomové doby, ze které
vyšli dva členové současných D.A.D včetně
mě. V roce 1997 jsme si vydali první demo
na vlastní náklady, druhé pak u Epidemie.“
„D.A.D. je zkratka, tedy Děti atomové do-
by, anebo to znamená něco jiného? Dost
často se to zaměňuje i s Deaf And
Dumb...“
„Teď už to neznamená vůbec nic. Je to pro-
stě jenom D.A.D..“
„Víte o tom, že kapela stejného názvu exi-
stuje i v zahraničí?“
„Víme o tom, je to dánská kapela.“
„Jste prezentováni v reklamkách jako go-
tický doom metal. Cítíte to tak i sami?“
„Úplně čistý doom to určitě není, spíše ta-
ková směska, je tam thrash, rock, death, je
to míchání několika stylů...“
„Vaše domovské působiště je poměrně
nejasné. Odkud tedy přesně pocházíte?“
„Pocházíme z vesničky Kamenná, je to kou-
sek od Jihlavy.“
„Vaše druhé demo jste nahrávali ve stu-
diu Poličná u Valašského Meziříčí. Proč
jste si vybrali právě toto studio? Myslím,
že existují na dema i lepší studia...“
„Nevím. Slyšeli jsme nějaké nahrávky a za-
mlouvalo se nám to. I cenově. Navíc jsme
měli Blackoshe z Rootu jako producenta...“
„Na to jsem se právě chtěl zeptat. Jak
tahle spolupráce vznikla?“
„Jednak jsme se s Blackoshem nezávazně
domluvili na jedné akci a navíc, když jsem
volal Bobovi Kramolišovi jakožto majiteli
studia v Poličné, tak mi nabídl v ceně i to, že
by při nahrávání byl i Blackosh.“

„Jak vám pomohl?“
„Hodně nám pomohl, poradil nám kytarové
party, zvuk...“
„Demo má devět skladeb. Některé jsou
zpívány v angličtině, některé v češtině.
Proč jste to takhle rozdělili?“
„Záleží hodně na skladbě. Kde se nám víc
hodila čeština, tam jsme ji dali a naopak.“
„Kdo je tvůrčí osobností kapely?“
„To je můj bratr Mirda - kytarista. Má asi
nejvíc nápadů. Něco někdy přinese celé ho-
tové, někdy to doděláváme společně.“
„Ve známost jste se uvedli právě těmi
dvěma demy, které jste vydali, ale mám
pocit, že těch koncertů moc nebylo. Jak
jste na tom právě s nimi?“
„S těmi je to skutečně horší. Záleží na vý-
měnné akci. S Dětmi jsme odehráli daleko
více koncertů než s D.A.D.“
„V čem je problém?“
„Ve výměnných akcích. Pokud nemáš kde 
udělat vlastní koncert a pozvat si na ně ka-
pely a navíc peníze, pak je to problém...
Když si chceš zahrát, musíš ty výměnný kon-
certy podstoupit. V Kammenný děláme akce
tak po půl roce.“
„Dají se spočítat vaše koncerty?“
„Když to tak vemu, tak průměrně jednou do
měsíce. Takže tak třicet, čtyřicet.“
„Co považujete za největší úspěch kapely
D.A.D.?“
„Asi to, že jsme vydali tu druhou kazetu...“
„Co v nejbližší době chystáte?“
„Asi nějaké ty koncerty. Hlavně musíme
přestát personální problémy (nemáme basá-
ka). V létě bychom rádi šli znovu do studia
Poličná nahrát nějaký nový materiál, ale za-
tím nevíme přesně kdy, vyjde to asi opět na
demu, na CD je ještě čas.“

Kontakt: Milan Pařík, Kamenná 8, Pol-
ná, 588 13 nebo Epidemie Records,
P.O.Box 5, Humpolec, 396 01.

připravil -las-.

Koncert Metalliky oživil zájem o tuto
skupinu,  a proto vám předkládáme noto-
ricky známý text skladby One z ještě me-
talového alba „...And Justice For All“
(1988).

One (Sám)

Nic si už nevybavuji
Nevím, jestli se mi to jen nezdálo
Hluboko v sobě vnímám jen bolest
A to příšerný ticho mě ničí

Jelikož mnou prošla válka,
vstávám a nezdá se mi,
že bych toho ze sebo moc setřásl
Necítím nic, než bolest
Zadržuji dech, snad se udusím

Bože, vrať mi život
Tam uvnitř je to živé
Cítím, jak do mě proudí život
Neteším se na světlo boží
Vidíte tu dobu, v níž budu žít?

Krmí mě skrz hadičku
Teče to do mě jako válečný zprávy
Přístroj žije za mě
Odstříhněte mi tenhle život

Zadržuji dech, snad se udusím
Bože, vrať mi život

Svět zmizel, jsem jen já
Bože, pomoc mi zadržet dech
Snad se udusím
Prosím tě, Bože, pomoc mi

Temnota
Vězní mě
To, co vidím je absolutní horor
Nemůžu žít
Nemůžu zemřít
Jsem polapen
Pastí je mé tělo
Nášlapná mina vzala mi zrak
Vzala mi řeč
Vzala mi sluch
Vzala mi ruce
Vzala mi nohy
Vzala mi duši
Nenechala mi život
S peklem

neboli doporučená alba převážně 
staršího data, která by neměla chybět ve

vaší sbírce

Gamma Ray
1989 - Heading For Tomrrow
1990 - Heaven Can Wait (EP)
1991 - Heading For The East (VHS)
1991 - Sigh No More
1993 - Insanity And Genius
1994 - Future Madhouse (SP)
1995 - Power Of Metal (VHS)
1995 - Rebelion In Dreamland (SP)
1995 - Land Of The Free
1995 - Lust For Life (VHS)
1996 - Silent Miracles (SP)
1996 - Alive 95 (live)
1996 - Tribute To Judas Priest I, II 
(sampler)
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