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že nemusí pršet, stačí když kape. Je sice prav-
dou, že se nejedná o čistý thrash, ale ani ostatní
promítnuté vlivy rozhodně nejsou na škodu.
Oněmi ostatními styly jsou třeba death metal, 
industrial, střípky punku, atd.. Tvář kapely se
posouvá díky barvě všech vokálů někam ke sta-
rým Exodus, ale vše se právě pro namíchání 
ostaních stylů chová novodobě. Toto dílko se
rozhodně nezdá být uhlazeným, vypadá velice
živě a nespoutaně, avšak díky horšímu zvuku
nevyniknou další existující přednosti bandu.
Každá ze čtyř skladeb se chová trochu jinak a to
právě díky stylovým příměsím, ale rozhodně
v žádném případě nenudí. -pch-
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VIRGINS „Primal“

Kontakt: Marek Mečíř, Chmelenského 3, 370 07 České
Budějovice, tel. / fax / záznamník: 038 / 6460065.

Z jihočeských luhů a hájů se nám ozvala smeč-
ka Virgins, a tak se sluší na to náležitě zareago-
vat. Kluci produkují vynikající death metal
a tento demáč má kupodivu slušný zvuk. Všech
osm kousků se tedy nese pod hlavičkou smrtící-
ho kovu s drobnými prvky thrashe. Celé dílko je
dosti nápadité, agresivní, ale k úplné dokona-
losti by neškodilo občas poměrně jednoduché
pomalé pasáže něčím oživit. Rozhodně by neva-
dilo to občas trochu, jak se říká, napálit nebo
přidat jiné rytmické či melodické motivy, kte-
rých se v jednotlových skladbách střídá poměr-
ně málo. Po instrumentální stránce se hoši zdají
být velice schopní, a tak by vše určitě zvládli.
Nejlepší skladbou je bezesporu poslední
„Let’s Discriminate The Trabi Drivers“, kterou
jsem byl doslova unešen. Aby vše ale nevyznělo
tak, že jsem schopen jen rýpat, radit a urážet,
dovolím si Virgins dát čtyři a půl hvězdy, proto-
že kluci na to rozhodně mají. -pch-
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Hodnocení koncertů podle stupnice 0 až 5.

KRABATHOR / RITUAL CARNAGE /
SACRALIS, Plzeň, KD Svornost, 28.10. 1999

Tak jsme se zase jednou rozhodli, že bychom
mohli nějak hodnotně oslavit státní svátek na-
ší milované vlasti. Nejvhodnější způsob byl
hned po ruce, protože do nedaleké Plzně po
delší době zavítal všemi oblíbený Krabathor
a hned s dvěma slušnými předskokany. O dů-
vod více navštívit tuto akci jsme měli hned
poté, co do undergroundových kuloárů pro-
bleskla zpráva o Brunově odchodu. Předsta-
va, že ze zakládajících členů a zároveň front-
manů naší oblíbené smečky zbyde pouze je-
den, je trochu děsivá, a tak jsme se alespoň
svojí účastí museli rozloučit. Po klasické aka-
demické půlhodince se na pódiu začala obje-
vovat sympatická děvčata a všichni zúčastnění
v sále hned dobře věděli, kolik uhodilo.
SACRALIS jsou na scéně a náš deathvečer
může začít. Hned po úvodním intru vše kva-
litně vypuklo, a všichni byli uzemněni tradič-
ním murmurem vokalistky a kytaristky v jed-

né osobě. Jen jsem tak vzpomínal na svoji ob-
líbeňkyni Sabinu Classen dříve z Holy Moses,
protože při srovnání obou dívek mívala Sabi-
na jemný dívčí hlásek. Němky vybraly ze své-
ho repertoáru zhruba pět skladeb, jež se nesly
v hodně brutálním duchu. Jen kdyby nebyly
tak dlouhé a místy utahané. Celé trio mělo
bohužel velice průměrný zvuk a chvílemi se
všechny nástroje slily v jednu těžkotonážní
kouli. Každopádně tato tlupa byla příjemným
oživením a dobrým úvodem celého veččera.
Po drobných úpravách na jevišti jsme netrpě-
livě čekali na další hvězdy večera, jejichž to-
tožnost pro většinu z přihlížejících byla opře-
dena tajemstvím - RITUAL CARNAGE. Vše
bylo v krátkosti rozřešeno, protože holohlavý
bílý frontman byl opravdu doplněn triem za-
rostlých Japonců a jejich death metal nikoho
nenechal na pochybách o tom, s kým budeme
mít v nejbližší zhruba půlhodince co do čině-
ní. Vynikající nasazení, vokalistova nekom-
promisnost a v neposlední řadě kvalitní pro-
gram všechny likvidoval. O totožnosti kytaris-
tů a bubeníka jsme byli utvrzeni nejen jejich
vyzáží, ale i zpěvákovými výroky: „Fucking
Kamikadze“ a podobně. V přídavku jsme si
mohli poslechnout i jeden kousek od Septic
Flesh a hymnu „Death Metal“ od Possessed.
Výborný zážitek. Nyní však nastala přestavba
celého pódia a všichni věděli, jakáže smršť se
v nejbližších chvílích chystá. Těm, které je
třeba trknout, pomohla k identifikaci veliká
plachta s logem - KRABATHOR! Tři, dva,
jedna a vše je na světě. Hned po klasickém
intru do nás Christopher, Bruno a Skull zača-
li šít skladby ze všech krabathorovských alb,
zvuk dosahoval velice slušné kvality (jen deci-
bely bych trochu 
ubral), a vše se příjemně řítilo ke zdařilému
konci. Jen jsem si nemohl nepostesknout, že
ta jedna kytara navíc by rozhodně neuškodila.
U Chrisových sól ve spodku citelně chyběla,
ale na to už si všichni fans zvykli. A jakéže hi-
ty vše vystupňovaly? „Pacifistic Death“ násle-
dovaná nesmrtelným „Imperatorem“ a titulní
skladba posledního alba „Orthodox“. Vy-
modlili jsme si jen jeden přídavek v podobě
„Bestial War“ a totálně uspokojeni se ode-
brali domů. -pch-
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SANATORIUM / CENTINEX, Praha, Klub
007 Strahov, 17.11.1999

V den výročí jisté politické události 
k nám do Čech dorazilo dvoučlenné kombo na
téměř utajený undergroundový koncert - vý-
chodoslovenští matadoři Sanatorium, kteří
pod záštitou stále aktivnějšího domácího labe-
lu Erebos Productions vydali své debutové al-
b u m
a švédští Centinex. V Praze je stále horší u-
píchnout takovouto metalovou akci do nějaké-
ho klubu, a tak se podivuji nad umístěním do
legendární „Sedmičky“ na Strahově, kterážto
je spíše hardcoreovým a reggae klubem! Blýs-
ká se také na metalové časy? Sanatorium patří
v současnosti mezi špičky slovenského death
metalu, a tak se jejich vystoupení neslo přede-
vším v duchu tohoto stylu, průřezem jejich do-
savadní demotvorby a samozřejmě i novinko-
vého debutu. Na to, že skupina působí v troji-
ci, se její zvuk zpočátku nevýrazný, projevil
v tak malém klubu velmi silně a fanoušci Sana-

torium přijali velmi vřele. Výborný předsko-
kan před skvělými Centinex. Ti nejsou v un-
dergroundu vůbec žádnou neznámou. Mají na
kontě několik CD-éček, sedmipalců, samozřej-
mě pod vyhlášenými undergroundovými labely
(v současnosti u španělských Repulse), a tak
jsme se mohli nechat unášet vynikajícím švéd-
ským melodickým death metalem. To podtrhu-
ji alespoň třikrát. To, co tato pětice předvedla,
je něco naprosto neuvěřitelného! Na tak malý
klub a velmi nízkou návštěvnost (cca 60 lidí),
předvedli Centinex stoprocentní nasazení, nad
míru se povedl  i zvuk, fanoušci mohli být spo-
kojeni! Kdo zaváhal, opravdu prohloupil. Ne-
dovedu si odpustit jednu malou poznámku.
Centinex, byť jsou zatím jen undergroundovou
kapelou, dokáží zválcovat podstatnou většinu
tuzemské podzemní produkce a to je pro naši
scénu velké varování!!! -las-
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METAL BREATH Production - listopad 1999

1. Breath Of Doom Compilation
2. Mythopoeia „Scheps Ankh, Aesch...“ 
3. Promises „Understanding“
4. Asmodeus „Den zúčtování“
5. Forgotten Silence „Senyaan“
6. Agnus Dei „Wings Against The Gravity“
7. Astral „Magia Eon...“
8. Asmodeus „Vchod do kruhu“
9. Silent Stream Of Godless Elegy „Behind The Shadows“
10. Love History „The Astral Silence...“
11. Mythopoeia „Haaramonia In Microcosmos“
12. D.A.D. „...And Once We Will Get Lost“
13. Maniac Butcher „Černá krev“
14. Hypnotic Scenery „Deeper And Deeper“
15. Silent Stream Of Godless Elegy „Iron“
16. Entrails „Serpent Seed“
17. Sad Harmony „Astray“
18. Insania „Woodoo Astrology“
19. Dysanchely „Tears“
20. Root „Zjevení / The Temple In The Underworld“
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Díky omezeným technickým možnostem není
vyloučeno řádění šotka.
Nevyžádané rukopisy, propagační materiály,
dema, MC, CD, fota nevracíme.
Logo METAL BREATH (R) je ochranou re-
gistrovanou známkou, která je chráněna Úřa-
dem průmyslového vlastnictví Praha.  
Logo by Storm (C) 1991.
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NAPALMED „Mixes II. & III.“ 1999

Kontakt: Radek Kopel, Lipová 1123, Most, 434 01.

V minulém čísle Metal Breath jsme zveřejnili
recenzi na jejich dílko zvané „Ma.Ho.Ra.Ko.“.
Napalmed je totiž hyperaktivní uskupení, a tak
není divu, že zde máme další (kolikátý už) počin
s názvem „Mixes“. Radek Kopel na této na-
hrávce prezentuje celkem devět noise industri-
álních „skladeb“, které zmixoval v březnu letoš-
ního roku. Tvrdí se, že noise nelze poslouchat
jako hudbu. Možná to tak zcela není pravda,
protože „Mixes“ se dá vstřebat spíše jako kulisa
k nějakému dýchánku ať už jakémukoliv. Po-
miňme fakt, že zvukově je „Mixes“ výborné díl-
ko a zkusme alespoň popsat to, co se line z va-
šeho přehrávače. Je to jakási ne rychlá směska
všemožných elektronických a hluhových zvuků,
které kupodivu dávají poskládané za sebe smy-
sl. Možná je to hudba 21. století a Napalmed
předběhli o nějakých pár roků dobu. To však
posoudí až čas! Nechtějte však po autorovi této
recenze jakékoliv hodnocení, byl by to naprosto
subjektivní názor... -las-
bez bodového hodnocení

POPPY SEED GRINDER „Brutallized“
(Studio Strouha, Struhařov) 1998

Kontakt: Jaroslav Dohnal, Chrást n.S. 74, Tý-
nec n.S., 257 41.

Poppy Seed Grider je na undergroudnové scéně
zcela nová skupina. Už podle názvu se jedná
o pravověrný grind core. Demo obsahuje cel-
kem tři věci zpívané česky! To už tu dlouho ne-
bylo. Nejedná se o složitou a originální muziku,
o to ani v grind coru nejde, ale je to upřímně po-
dané a zahrané. Navíc s výtečným zvukem. Mu-
síme pochválit výborný instrumentální výkon
bubeníka Jirky. Skvělý grindový vokál předvádí
i kytarista a zpěvák v jedné osobě Jarda. Zhru-
ba desetiminutové demo je velmi dobrý první
zásek do diskografie kapely, doufejme, že další
nenechá na sebe dlouho čekat. 
-las-
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REEK OF SHITS „Demo“ (Studio Mega-
sound Havlíčkův Brod) 1998

Kontakt: Venca Kutnar ml., Vajgar 672/III,
Jindřichův Hradec, 377 04.

S death / grind spolky se v poslední době
roztrhl pytel a rozhodně jsou ve většině pří-
padů příjemným zpestřením každé demoté-
ky. Reek Of Shits patří díky svojí tvorbě
s určitostí mezi některé spolky, jejichž hud-
ba je dosti členitá, obsahuje spousty sluš-
ných zvratů a o každé skladbě (celkem 17
kousků) se s přehledem dá prohlásit, že je
úplně jiná. Tento demáč je plný výborných
agresivních songů, které dávají dohromady
dosti slušný a převelice pevný a tvrdý kom-
paktní celek. Jak už to u podobných smeček
bývá, bohužel si musím trochu povzdych-
nout nad zhoršenou kvalitou záznamu a tě-
šit se na další počin, kterého se jistě v do-
hledné době dočkáme. (podle posledních
zpráv už možná někde mezi námi koluje) 
-pch-
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RHEA „Aurasound“ (Studio Fors, Český
Těšín) 1999 Demo měsíce!

Kontakt: Leszek Foniok, Křižíkova 4, Havířov
- Město, 736 01.

Skupina Rhea vznikla na základě nadějně se
rozjíždějících Grope For Thesis. Ti jsou minu-
lostí, ovšem Rhea je zcela určitě lepším nástup-
cem. Svědčí o tom jejich nové demo s názvem
„Aurasounds“, které obsahuje čtyři vynikající
doommetalové songy. Úvodní „987... (Free Fal-
ling)“ je skvělá šlapající (stejně jako ostatní)
skladba, nechybí všechny atributy doomu. Tedy
brutální mužský chropot Karla Beneše v proti-
kladu s ženským výtečným vokálem Johany Te-
ryngerové, klávesy a netradiční instrumentem,
zde v podobě houslí. Druhé skladbě „Two
Worlds“ nechybí rychlé tempo, ani pomalé ná-
ladové pasáže vygradové houslovou melodic-
kou linkou. Třetí skladba je asi vrcholem dema.
Jmenuje se „I am“ a je skutečnou nadějí pro bu-
doucnost kapely. Možná je tím nejlepším, co se
u nás v doomu letos objevilo. Závěrečná „Glass
Shelter“ je potvrzením skvělého kurzu Rhey.
Těšme se na další výtvory, protože o téhle sku-
pině ještě uslyšíme a nebude to dlouho trvat! -
las-
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SCENERY „The Drowning Shadow Of Man-
kind“ (Studio Shaark, Bzenec) 1999 

Kontakt: Jiří Šmíd, Ztracená 1, Mohelnice, 789 85.

Scenery již dnes patří mezi skupiny, jež produ-
kují hudbu naprosto pestrou a v mnoha mo-
mentech i řádně originální. Jedná se totiž o vý-
tečný melodický techno death metal. I když je
nahrávka již ze září 1997, vůbec neztratila nic ze
své aktuálnosti. Scenery na albu (považují jej za
debutové CD, i když vyšlo pouze ve vlastní režii
na vypalových CD, ovšem s profi bookletem)
předvádějí osm namakaných skladeb, ve kte-
rých najdete tolik zvratů jak hudebních, tak
i rytmických, že se vám v mnoha případech ne-
jen zakroutí hlava, ale také musíte na některých
místech prohlásit, že je to do nejmenších detai-
lů dokonale technicky zvládnuté . Nenajdete
zde vyslovené hitovky zato najdete plno instru-
mentálních technických nuancí a vychytávek.
Na každý pád to není hudba pro masy, zato však
pro náročné posluchače a fajnšmekry, kteří hle-
dají něco více, než je zvykem. Samozřejmě ne-

mluvě o výborném zvuku! Velká škoda, že sku-
pina nenašla na toto své dokonalé album vyda-
vatele. Čest Scenery! -las-
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SICKNESS „The Storm Of Fate“ (Studio Ha-
cienda, Babory, Benas studio) 1998

Kontakt: Veronika Havlínová, Kladoruby 24,
679 61 Letovice, tel.: 0501/474997

Pozoruhodné dílko. Je sice pravdou, že se i v na-
šich krajinách roztrhl s doombandy pytel, a že
jejich kvality jsou všelijaké, ale Sickness se za-
řadili mezi ty nejlepší. Jejich velice dobře pro-
vedený demáč, který čítá včetně outra i intra de-
vět fláků, je doslova pastvou pro uši všech po-
sluchačů. Výborné melodické motivy, jenž nás
svou atmosférou zanesou od středověku až tře-
ba někam do Indie jsou hlavním bonusem toho-
to opusu. Poměrně zaskočen jsem slušnými 
instrumentálními výkony. Opravdu zvláštní se
mi zdá být ale trochu nevyvážená koncepce de-
ma. Jestliže první strana je nasměrována stylově
někam k Paradise Lost, ta druhá je už o něčem
jiném. Je trochu rychlejší, barevnější a zajíma-
vější, ale rozhodně nechci tvrdit, že lepší. Sick-
ness se tímto demem zařadili mezi ty kapely,
které by rozhodně z podvědomí fanoušků vy-
padnout neměly. -pch-
• • • • 4

STIGMA „Trust No One“ (Studio Poličná)
1998

Kontakt: Luboš Martan, Skalice nad Svitavou
119, 679 01.

Čtveřice Stigma minulý rok nahrála výše uvede-
né demo, na němž se prezentuje crossoverem,
ve kterém vystopujeme hardcoreové mastění
stejně jako prvečky energického, ničícího i smr-
tícího metalu. Ve dvou úvodních kouscích
(„Hero“ a „Lost Generation“) lze dohledat
zvukové experimentování, nicméně povšechně
je zvuk téměř půlhodinové nahrávky mohutný,
rytmika čitelná jako půlmetrová písmena z met-
ru, kytary a vokály čisté a precizní. Kvalitní sní-
mek nabídne dohromady sexteto stanic, z nichž
se malinko odlišují první dvě zmíněné a dále
čtvrtá „Like Angel“, jež je instrumentální. Drs-
ná tvář patří jak popsané hudbě, tak i lyrice,
která s ní patřičně a nepřekvapivě korespondu-
je. Ukázkové demo je obaleno barevným book-
letem se všemi důležitými informacemi a to vše
doplněné samolepkou s logem skupiny.
PS: Paradoxně na mě zapůsobilo vyznání dvou
členů v bookletu: Zatímco se basák Mech svěřil,
že nenávidí všechny netolerantní jedince, bube-
ník Dan super speciálně „fuckuje“ všechny, kte-
ří hrají na saxofon. Mechu, jestli si za svým vý-
rokem stojíš, musíš nenávidět Dana, a pak tedy
nechápu, jak můžete hrát v jedné skupině... 
-FBB-
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TARTAROS „Revolution 2098“ (Studio Kra-
vaře) 1998

Kontakt: Radan Kostovský, SPC F/22, 794 01
Krnov, tel.: 0652 / 714194

Zase po dlouhé době jeden thrash počin. Jejich
počet je stále menší, a tak buďme šťastni, proto-
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Milí přátelé a undergroundoví příznivci!

Jsme na prahu nového milénia, ve kte-
rém oslaví Metal Breath zine své desáté
narozeniny. Konkrétně to bude začát-
kem dubna 2000. Do té doby je však ješ-
tě spousta času, i když času fanzinového
málo. Jak už to v posledních letech bývá,
Metal Breath si zatím drží smutnou 

periodicitu - dvě čísla ročně. Žehráme
nad tím dlouho, ale snad už se ledy hýb-
nou. Uběhly necelé čtyři měsíce od po-
sledního čísla 42, takže jakási naděje na
zlepšení tohoto nedostatku tu je. 
Snažili jsme se především pracovat na
obsahu a na nových rubrikách, ale jde to
ztuha a hodně pomalu. Každá Vaše čte-
nářská rada je pro nás přínosem a inspi-
rací. Přijímáme proto jakoukoliv kritiku.
Nebojte se psát, na všechny Vaše podně-
ty se budeme snažit reagovat...
Přibyly především dvě rubriky - Ziny -
oddělujeme zvlášť zprávy o konkurenč-
ních fanzinech od ostatních zpráv. Jde
zde především o zpřehlednění a čtivosti
množství zpráviček. Druhou novou rub-
rikou jsou Žebříčky, kde prozatím bude-
me zveřejňovat žebříček dvaceti nejpro-
dávanějších titulů naší distribuce 
(případně konkurenčních firem). Nepo-
čítáme v nejbližší době se zavedením čte-
nářského žebříčku, jelikož ze zkušeností
z dřívějších let nikdy nebude dostatek
hlasů na to, aby byla „hitparáda“  dosta-
tečně objektivní! 
A co se děje u nás pisálků? „Šéfredak-
tor“ Pavel Maňas vyřešil několik důleži-
tých osobních záležitostí, týkajících se

školy, armády a podnájmu 
a v neposlední řadě se podílel na obalu 
retrospektivního CD Hermaphrodit!
František Březina přesídlil ze své rodné
Sušice do Prahy, kde si našel zpřízněnou
práci a vydal opět další číslo svého plátku
Rinsing Stage. Petr Chvojka změnil po
letech zaměstnání (k lepšímu) a konečně
se dostal také opět k počítači, čímž vý-
razně pomáhá s přípravou nových čísel
Metal Breath! Bohouš Němec, jakožto
zaměstnanec rockového týdeníku Big
Beng! má ještě méně času než dříve, tak-

že je vůbec zázrakem, že rubriky Z Ar-
chívu... a Diskografie A-Z ještě žijí. Při
tom všem je mu třeba vytnout velkou po-
klonu, co všechno dělá a hlavně stíhá...   
Poprvné také v tomto čísle zveřejňujeme
sice starší, ale přesto aktuální foto celé
redakce Metal Breath...
Děkujeme opět všem kapelám, se který-
mi jsme přišli do styku. 
Poslední číslo s letopočtem začínající jed-
ničkou je tedy před vámi...

Vaše redakce Metal Breath

Zdar Metal Breath!!! ...Metal Breath je 

opravdu kvalitní zin a jsem rád, že hlavní
náplní jsou domácí kapely a domácí pod-
zemní scéna. Kvalitní obálka, obdivu-
hodný počet čísel, dobré čtení a v mém
případě bezplatný servis až do domu.
Proto ještě jednou díky a hodně sil do
dalších čísel přeje Descruath a Jara Mah-
dal.

Zdar Pavle! Díky za tvůj zine a skvělé
recenze v něm. Posílat jsi mi ho nemusel,

protože jsem si ho už předtím koupil. Je
skvělé, že jdeš s kvalitou nahoru a přitom
zůstává tak obdivuhodně nízká cena.
Kdybych něco takového dělal já, tak 
rozšířím obsah a zvednu cenu, nejméně
na 20, ale to je tvoje věc. Pravděpodobně
se prodává, takže na tom asi nejsi tratný,
v Redblacku to zahučelo ihned. Jinak
ještě letos vyjde Crux na CD u Leviathan
rec. (první demo, „Řev smrti“) nahrávka
bude zremasterována. Přes zimu budu
nahrávat další album Cales...“Mystery
Of The Lost Equilibrium“ a vyjde na 
jaře u Redblack prod. Zatím se měj moc
fajn, ať se ti dobře vede a znovu dík.
Blackie (Root)

Přeji tvému zinu jen to nejlepší, hodně

čtenářů. Vláďa Prokoš, Fleshless

Zdravím redakci fanzinu Metal Breath.

Je mi 14 let a ziny kupuju asi tak rok. Na
začátku tohoto roku jsem si koupil Metal
Breath č.41 a velice se mi zamlouval. Po-
těšily mě rozhovory, dobře udělané story
a taky překlady textů S.O.D. (to jejich
nové album je super). Před 14-ti dny
jsem si koupil nový číslo a musím říct, že
mě trošku zklamalo.
Nejdříve bych začal u rozhovorů. Podle
mě je pět rozhovorů na dvaatřicetistrán-
kový zin málo. To, že je v zinu málo roz-
hovorů, dokazuje i fakt, že recenze zabí-
rají více stran, než rozhovory.
Druhá věc, která mě příliš nepotěšila je
překlad textu „One“ od Metalliky. Je
pravda, že tento text je notoricky známý,
a proto bude, myslím, lepší, když příště
do rubriky Z Archívu... dáte nějaký jiný,
méně známý text. Jinak prvních pět alb
Metalliky mám opravdu rád. Pochválit
ovšem musím úpravu fanzinu. Ta je mno-
hem lepší, než u čísla 41. To je zatím vše.
Byl bych velice rád, kdybyste si našli čas
a odepsali jste mi. Ahoj, Jakub Fryje,
Praha 6.

Ahoj Jakube!

Rád bych Ti odpověděl na Tvůj dopis
z 20. září 1999. Za celou redakci Ti 
musím nejprve poděkovat, že jsi nám 
napsal alespoň nějakou kritiku, protože
podle nich můžeme dále Metal Breath
rozvíjet a dále na něm pracovat. Ale 
nyní k Tvé kritice.
To, že je v Metal Breath č. 42 málo 
rozhovorů, záviselo také na tom, že jsme
dost dlouhou dobu pracovali na nové
grafické úpravě Metal Breath a na roz-
hovory jaksi nebyl čas, ale to není ten
hlavní důvod. Nám se totiž zdá, že je ně-
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František Březina

Pavel Maňas

Martin Vilášek

Bohouš NěmecPetr Chvojka

METAL BREATH zine



kdy lepší udělat velmi kvalitní a přínosný
rozhovor (radši delší než kratší), než 
obeslat třicet skupin s naprosto stejnými
otázkami a ty pak jednoduše přepsat.
Myslím, že tohle by zvládl každý. Navíc
si skupiny, se kterými děláme rozhovory,
velmi pečlivě vybíráme podle kritéria,
zda je ta skupina hodně nadějná, zajíma-
vá, co už má za sebou, atd. Co se týče
textů zveřejňovaných v rubrice Z Archí-
vu..., jsou zde vybírány různé překlady
a jak víš, angličtina je jazyk, kde se dá
vyložit věta třemi různými způsoby,
a tak, pokud máš jiný překlad, věz, že
i ten náš může být dobře přeložen. Přes-
to Ti ještě jednou děkuji za podnětný
dopis, měj se fajn.

S pozdravem za redakci Pavel Maňas

• Nové osmiskladbové dlouhohrající 
album s názvem „Tales Of Necrophilia“
vydala 14. května 1999 brutální death
metalová parta z Ohia 
REGURGITATION pod labelem Ab-
lated Records. Za 13 USD jej objedná-
vejte na adrese: Ablated Records,
P.O.Box 488, Valley City, OH 44280,
USA.
• Řecká undergroundová firmička Thun-
der Underground Productions vydala
svůj nový počin, kterým je 5-ti skladbové
agresivně metalové demo domácí kapely
BRAZEN FACED s názvem „Shades
Of Occult Fear“ v délce kolem 26-ti mi-
nut (4 USD). Kontakt: Thunder Underg-
round Productions, Filaretos I.V.,
P.O.Box 33, Kalamata, 24100, Greece.
• Na začátku podzimu vyšlo druhé album
spytihněvským SCABBARD s názvem
„Extended Mirror“ u české firmy Sheer
Records. Info na adrese: Aleš Varmuža,
Podvesná IV / 3790, Zlín, 760 01, tel. 067
/ 35 128.
• Formace SCAPEGOAT, v níž působí 
také zpěvák a kytarista Silent Stream Of
Godless Elegy Petr Staněk, měla menší 
přestávku. Nedávno se dala opět do ku-
py ve stejném složení, v jakém natočila
demo „In Cool Blood“ a ještě letos by se
měla objevit nahrávka nová. Kromě Pet-
ra Staňka tvoří kapelu ještě Patrik „Duf-
fy“ Nejedlý - bicí a Roman Křenek - ba-
sa. Momentálně Scapegoat shánějí vyda-
vatelskou firmu. Kontakt: Patrik „Duf-
fy“ Nejedlý, Bělotín 239, 753 64.
• Ještě nedávno poměrně nadějná skupi-
na Grope For Thesis je minulostí. Na je-
jím základě totiž vznikla kapela nová, se

zajímavým názvem RHEA. Ta v dubnu
letošního roku natočila čtyřskladbový,
naprosto vynikající materiál „Aura-
sounds“ ve studiu Fors. Sestavu tvoří:
Leszek Foniok - kytara, Luděk Foniok -
basa, Tomáš Benda - bicí, Markéta Nike-
lová - housle, Johana Teryngerová -
zpěv, Karel Beneš - zpěv a Vlastimil
Kvoch - klávesy. Podrobnější 
informace na adrese: Leszek Foniok,
Křižíkova 4, Havířov - Město, 736 01 ne-
bo Patrik „Duffy“ Nejedlý, Bělotín 239,
753 64.

• Slovenské tříčlenné seskupení 
ATMOSFEAR existuje už od 
roku 1993, ale teprve o dva roky později
se ustálila sestava a od té doby taktéž pů-
sobí pod tímto názvem. Na jaře roku
1996 zvěčnili Atmosfear prvních šest
skladeb ve studiu Exponent na demáči
„Prognosticon“. V té době ještě v sestavě
figuroval živý bubeník, který o rok 
později kapelu opouští a byl nahrazen 
a trvalo automatem. Koncem roku 1997
vzniklo pak další demo už v jiném studiu
pod názvem „No Man’s Island“ (viz rub-
rika demáče), které bylo nahráno 
v sestavě: Peter Kovács - kytary, Tibor
Ollé - zpěv a Gejza Czibor - basa, voká-
ly. Od té doby vznikly i další skladby, ale
v současné době kluci hledají budoucího
vydavatele. Další informace na adrese:
Czibor Géza, Hviezdoslavova 3 / 27, Ko-
márno, 945 01, Slovensko.
• Nezávislá německá firma G.U.C. má na
svém kontě už několik titulů z nichž vy-
berme alespoň tři - POLYMORPH na-
bízejí své CD za 15 USD s názvem „In-
nocent Suffering“ (jedná se o starou ško-
lu death metalu), progresivní death me-
tal s mužským a ženským zpěvem produ-
kuje FANGORN - CD „Non - Rhapso-

dian“ a výborný thrash s doom / death-
metalovými prvky hraje skupina
DESERT RAIN, která vydala v loňském
roce CD s názvem „Across The Burning
Sky“. Kontakt: G.U.C., P.O.Box 28 01
45, Dresden, 01141, Germany. Chystají
se novinková CD skupin Fangorn a Sa-
xorior.
• Cybermetalová kapela RHONDIAN
vydává druhé demo s názvem „Structure
Of Convergency“.
• Doomblackmetaloví THALARION ze
Slovenska vydali nedávno debutové CD
s názvem „Tales Of The Woods... Thus
Was Written“ u dánského labelu Mighty
Music. Za 300,- Sk + 20,- Sk poštovného
jej získáte na adrese: Juraj Grežďo, Stre-
ďanská 1530, Topoľčany, 965 01, SR ne-
bo u našich undergroundových distribu-
torů.
• Už v listopadu 1998 se měla objevit ori-
ginální kazeta rokycanské death grindo-
vé formace FEEBLE MINDED s ná-
zvem „Meanwhile We’re Alive“, která
obsahuje celkem sedm skladeb (viz re-
cenze Demáče). Kapela však již déle ne-
chtěla čekat, a tak tento demáč šíří vlast-
ními silami s provizorním, leč poměrně
dobrým černobílým obalem. Demo lze
objednat na adrese: Jan Zoubek, Pod O-
hradou 920 / II, Rokycany, 337 03, 
tel.: 0181 / 726 375, e-mail: feeble_min-
ded@seznam.cz
• O skupině ILLEGAL ILLUSION jsme
již na stránkách Metal Breath informo-
vali a to nejen prostřednictvím recenzí na
jejich demo počiny. Tato skupina, produ-
jící směsici hardcore, industrialu, crosso-
veru a jiných škatulek, vydala v první 
polovině roku 1999 své debutové 
třináctiskladbové album s názvem „Shy“.
O vydání se postarala distribuční firma
Cure Pink. Za 229,- Kč + poštovné si jej
můžete objednat na adrese: Cure Pink,
Slavikova 6142, Ostrava - Poruba, 708 00
nebo na tel. 069 / 692 4949 nebo na adre-
se kapely: Jiří Bialík, Puškinova 794 / 13,
Bílovec, 743 01.
• Pražská skupina KATHARSIS funguje
už od roku 1997, ale dodneška se jí zatím
nepodařilo více prosadit. Živě zatím vy-
stupuje pouze v Praze a okolí. V březnu
letošního roku se jí podařilo zvěčnit de-
butové demo s prostým názvem „Demo
1999“. Kontakt: Filip Minajev, Hadrav-
ská 802 / 4, Praha 5 - Radotín, 153 00, tel.:
02 / 57 911 755.
• Nové třetí demo má na kontě skupina
MONASTERY z Rosic u Brna. Jmenuje
se „...New Dimension Of Fear!“ a bylo
natočeno v sestavě: Igor Mores - basa,
Václav Bezkočka - klávesy, zpěv, Michal
Nevrivý (ex - Forgotten Silence) a Miloň
Nahodil (ex - Forgotten Silence). Demo
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ohodnocení a budeme se těšit na další počiny.
Možná bylo vhodnější tento článek zařadit do
rubriky News, ale poslali-li hoši materiál, tak
proč je nenechat zde? -pch-
bez bodového ohodnocení

HAPPY DEATH „Altering The Technology“
1999

Kontakt: Martin Škaroupka, Koniklecová 5 /
154, Brno, 634 00.

Vzpomínáte na doby, kdy se objevovaly kapely ty-
pu Cynic, Atheist a dalších? Je to poměrně dávno.
Tehdy se těmto vynikajícím spolkům začalo říkat
technodeathmetalové kapely. Ty však neměly na
růžích ustláno (i když na ně řada fanoušků dodnes
nenechá zapomenout), a tak již ani nefungují. Me-
zi české alternativy techno death metalu také pat-
ří Happy Death, kteří mají v diskografii již druhé
demo „Altering The Technology“. A slaví nejen
s ním nemalé úspěchy. Happy Death na svém po-
sledním demu prezentují skvělé instrumentální
i aranžérské výkony. Ve skladbách dokáží doko-
nale skloubit deathmetalové party s jazzem, bru-
tální chropot s normálním rockovým zpěvem, ryt-
mické ekvilibristiky střídat s naprosto jednodu-
chými, leč chytlavými pasážemi. Téměř v každé
skladbě se objevují klasické jazzové kousky (pří-
kladem toho je jednostylová instrumentální „The
Summer Strain Of The Bumble-Bee Family“).
Rozhodně byste marně hledali nějaké podoben-
ství s některými ze zmíněných skupin. Happy De-
ath se velmi dobře poprali také s originalitou a hu-
debním cítěním, navíc je znát, že je to upřímně dě-
lané a nevykalkulované! Mezi nejlepší favority de-
ma lze zařadit úvodní „Galaxy 8“, druhou „Lost
In Space (Asphyx)“ a závěrečnou „World Down-
fall“. Rozhodně to však není hudba jen pro tzv.
fanjšmekry, cestu si najde i k nenáročným poslu-
chačům. -las-
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INSIDE „V prach se obrátíš“ (Studio JOU,
Hulín) 1998

Kontakt: Otto Šaler, Dobrotice 140, Holešov, 769 01.

Trio Inside produkuje příjemný rock, ve kterém
klade důraz na rytmiku, přednes textů o obyčej-
nostech života a zábavu sebe sama. Správně
dlouhé pětiskladbové demo disponuje dobrým
zvukem adekvátní k typu nosiče a nutno doplnit
domněnku, že by klidně mohlo jít o živou na-
hrávku ze studia. Co trochu zatahá za uši, je ně-
kdy příliš přetažený zpěv, což je nejvíce patrné
v titulní písni „V prach se obrátíš“. Živě si sku-
pinu představuji v klubu: Nevyburcuje přímo
k pohybu, ale vytváří příjemnou poslechovou
část večera. Demo jako takové splňuje para-
metry toho, jaké bych si chtěl bezprostředně po
vydařeném koncertě obstarat. -FBB-
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KATHARSIS „Demo 1999“ (Studio Strouha,
Benešov) 1999

Kontakt: Filip Minajev, Hadravská 802 / 4,
Praha 5 - Radotín, 153 00, tel.: 02 / 57 911 755.

Pražští Katharsis vyrukovali s ničím nepřekva-
pující, upřímnou a amatérskou nahrávkou, kte-
rá je stylově situována do střednětempového,
lehce nadprůměrného death metalu s pomalej-

šími melodickými úseky. Tato zpestření se
v hudbě objevují často jako sóla nebo kytarové
vyhrávky. Vše je instrumentálně zvládnuté na
dobrou, čemuž odpovídá i výsledný zvuk, který
by přidal na dojmu, byl-li by kompaktnější
a hutnější. Přejdeme-li k vokálnímu projevu, zji-
stíme, že hlas kytaristy Patrika je tuctový a ne-
bylo by na škodu s ním více pracovat, ač se vo-
kalista snaží kromě chropotu i o jiné polohy.
Nastíněné jednadvacetiminutové demo v sobě
ukrývá pět skladeb, mezi nimi jednu poklidněj-
ší i řezavou instrumentální (In Dust / Real
Symphony). Stravitelná páska je uložena do
modré kazety a tato překryta barevným oba-
lem, z něhož čiší nadhled, smysl pro humor i ná-
pady... -FBB-
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MINDLOCK „Choke Lead“ / 
MACHINERY „Destroy This Fucking
World“ (Shindy Productions) 1999

Kontakt Mindlock: Aleš Meduna, Fucikova
667, Chropyně, 768 11.

Tohle splitko zaujme asi mnoho lidí, stejně jako
autora této recenze. Shindy má neuvěřitelný
čuch na hledání nových domácích talentů.
Mindlock jsou představiteli skvělého šlapavého
grind coru, v němž nechybí špetka humoru. Je
znát, že svou hudbu neberou smrtelně vážně
a tvorbou a hraním této hudby se tato čtveřice
nesmírně baví. Takovým příkladem budiž cel-
kem tři cover verze - „Iron Man“ od Black Sab-
bath a dvě od Cripple Bastards, legendárních to
grinderů. Ale i z jiných skladeb, kterých je zde
celkem čtrnáct, je znát satira. Mindlock předvá-
dějí skutečně výborné kusy ve skvělé zvukové
kvalitě. Do jisté míry i originální. Od Mindloc-
ku se jistě v dohledné době dočkáme určitě ně-
jakého kvalitnějšího nosiče! Machinery už tak
přitažliví a poslouchatelní nejsou. Sice jsou dal-
šími výtečnými grindery, ale naprosto zaměni-
telní s jakoukoliv další jinou kapelou. Hovoří
pro ně jeden klad - zvuk, který je nadmíru čitel-
ný (studio Hacienda). Jednotlivé skladby se od
sebe neliší, vše jede stejným tempem a stejnými
postupy od začátku do konce. Nic nového pod
sluncem. -las-
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MORTURA „Brutal Feeling“ (Studio Hosti-
vař, Praha) 1998

Kontakt: Petr Plechac, Kosova Hora 306,
262 91.

Oproti promo demu, které jsem s dobrým 
úmyslem být skupině nápomocen recenzoval ve
41. čísle Metal Breath, nepozoruji na aktuální
debutové nahrávce kosovohorské Mortury ně-
jak příliš výraznější zvuk. Tento je stále surový
a pro formát originálního regulérního dema ve
svém stylu kvalitní. Zeptáte se, v jakém stylu?
Už z názvu kvarteta i počinu je patrné to, co se
vyslechnutím titulu „Brutal Feeling“ potvrdí:
V bezkompromisním zvířecky polohovaném
death metalu. Tento charakterizují chropoty na
sobě pracujících kytaristů Peterse a Gorgiho,
s přehledem natlučené a našlapané bicí Vityse
a v neposlední řadě basová armatura Ofina.
Sexteto na kazetě obsažených skladeb uvede
nezbytné intro a na začátku druhé strany oživí

půlminutovka „Mad Brains“. Zmíněný počet
songů je opatřený jednoduchými anglickými
textíky, které si díky tomu přeloží každý s mini-
málními znalostmi. Snad zbývá doplnit, že na-
hrávka sype a přátele uvedeného žánru určitě
zaujme. -FBB-
• • • • 4

MYTHOPOEIA „Scheps Ankh, Aesch Meza-
reph, Atropopaia, Míchání“ (Benas Studio,
Seč, Metal Breath Production / Equinox Pro-
ductions) 1999

Kontakt: Pavel Kusniarik, Blatenská l2, 307 02 Pl-
zeň, tel.: 019/ 744 14 52 nebo na adrese redakce.

O Mythopoeie se dnes už jen stěží dá hovořit
jen jako o vedlejším projektu black veličiny
Sorath, protože toto seskupení se pomalu stá-
vá orchestrem, který se stále více vrývá do
podvědomí naší undergroundové veřejnosti,
a tak se jednoho krásného dne stalo, že světlo
světa spatřil pod hlavičkou Metal Breath Pro-
duction tento skvostný demáč, jenž po prvním
poslechu mohu klidně zařadit k tuzemským
vrcholům doommetalové tvorby. Celý opus je
zahalen v příjemném tajemnu, jež je postupně
více a více odkrýváno. Všechny ingredience
onoho lektvaru (jednotlivé skladby dema) se
řádně promíchávají, postupně na sebe nava-
zují, a jsou pečlivě zhotovovány z nejtajněj-
ších a nejlepších receptur starých mistrů. Jed-
notlivé melodické i rytmické složky podpoře-
né promakanými instrumentálními výkony,
velkým množstvím různě se proplétajících
a všelijak zabarvených vokálů tvoří jedinečný
celek, který by bez podpory mnoha hudeb-
ních nástrojů nemohl takhle dokonale vynik-
nout. Celou dobu se snažím někde najít ales-
poň nějakou drobnost, protože nejsem vel-
kým zastáncem maximálního bodování, ale
ono to po pravdě řečeno a napsáno jinak ne-
půjde. P.S.: Mojí povinností je na obhajobu
této recenze ještě přísahat, že ačkoliv demo
vyšlo za přispění Metal Breath Production, já
jsem se na ničem ani v nejmenším nepodílel,
s kapelou kontakty neudržuji a snímek se ke
mně dostal jako každý jiný od kterékoli jiné
kapely. -pch-
• • • • • 5
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Přemýšlel jsem, zda by bylo vhodné tuto smeč-
ku k něčemu přirovnat, ale vypadá to, že její
tvář je spíše osobitá a vlivy jiných kapel nepo-
skvrněná. Vynikající heavymetal, který je po-
staven na agresivitě a neskutečné dynamice
s pochopitelnou podporou nekompromisního
vokálu je v tomto případě opravdovým skvos-
tem. Budu-li se chtít zaměřit na instrumentální
výkony, tak rozhodně nemohu najít sebemen-
ších chybiček a je velice zajímavé, že perfektně
jsou vysmažená i poměrně těžká sóla. Rytmika
je pochopitelně též přesná. Nepřeberné množ-
ství jednotlivých rytmických i melodických mo-
tivů je na celém poměrně přímočarém díle roz-
hodně velikým přínosem. O nějakých velikých
novátorských nápadech či prvcích se zde hovo-
řit nedá, spíše o veliké klasice. Protože jsem,
a to přiznávám zcela otevřeně, příznivcem tvrd-
ších kovových odrůd, stále se nemohu vzpama-
tovat z toho, že mě heavy metal nenudí, ba nao-
pak. -pch-
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WARHAMMER „Deathchrist“ (Nuclear Blast Records
/ Grind Syndicate Media / M.A.B. Records) 1999

Warhammer čerpají všemi deseti z odkazu ran-
ných Celtic Frost nebo ještě lépe jejich přímých
předchůdců Hellhammer. Všimli jste si té podo-
by názvů? Toto je však k dohledání téměř ve
všem. Válečné kladivo tedy provozuje původní
a ničím nenapadený black metal, takový, jaký
jej znají prakticky už jen naši pradědové a pra-
babičky. Tento se v úderném, temném, valivém
a apokalyptickém zvuku odvíjí buď ve středním
zlověstném nebo místy (titulní „Deathchrist“,
„The Tempter Of Destruction“ nebo závěrečná
„The Realm Of Torment“) rychlém tempu, kte-
ré mi je nejbližší. Naopak nejúnavnějším jsem
shledal nejpomalejší song „Defy The Dark“.
Polovinu desetitrackové sbírky uvede pískot ky-
tary oznamující stylový začátek skladby. Jedno-
duché a primitivní kousky doplněné celkem sro-
zumitelným vokálem „z paty“ a snad jen ve
dvou případech přizdobené jednoduchými só-
líčky obsahují velkou pocitovost k původním
náladám vyřčeného stylu. Pokud vše posčítáme,
vyjde nám hodně monotónní deska a nevelko-
duchá kopie Hellhammer a to téměř se vším, co
si pod jménem tohoto starého kultu vybavíte.
Uděluji půl bodu nad průměr za oprášení vzpo-
mínky na otce stylu a nefalšovanou pravověr-
nost. -FBB-
• • • • 4

WHIPLASH „Messages In Blood - The Early
Years“ (Displeased Records) 1999

Nedávno jsem si stěžoval, že Whiplash už ne-
jsou tím, čím bývali, a vzpomínal jsem na krás-
né staré thrashové časy. Neuběhl ani rok a ja-
koby mě nakladatel vyslyšel, vydal tento starý
vzpomínkový skvost. Ony krásné tvrdé časy
Whiplash sahají až do první poloviny let osmde-
sátých a právě jimi se celé dílko zabývá. První
polovinu opusu tvoří demáče, ale tu druhou
špičkové newyorské koncertíky z pětaosmdesá-
tého. Veliká škoda, že jsem na nich nemohl být
osobně. Takové thrashmetalové kořeny jako
„Message in Blood“, „Eternal Eyes“, „Respect
Death“, „Nailed To The Cross“ či „Stagedive“
nemohou rozhodně nikoho nechat v klidu. Sa-
mozřejmostí tohoto CD je pochopitelně béčko-
vý zvuk, ale to dodává celému dílku právě onu

vzpomínku a autentičnost doby. Bodování roz-
hodně nebude díky době, kdy všechny skladby
vznikly a byly nahrány nijak objektivní, ale sym-
bolickou pětku si nemohu odpustit. -pch-
• • • • • 5

Hodnotíme podle stupnice 0 až 5.

ABSURD CONFLICT „Hopeless Despair“
(Studio Poličná) 1998

Kontakt: Patrik (Vlastík) Ščulda, 679 31 Sebra-
nice u Boskovic 50, tel.: 05/01462815

Jižní Morava je domovem mnoha dobrých me-
talových spolků a to znamená, že je tam pocho-
pitelně dobré kovové podhoubí. Absurd Con-
flict patří mezi ty mladší hřiby satany z jihomo-
ravského mechu, jež se zabývají death metalem.
Jejich nejnovější výtvor „Hopeless Despair“ je
opravdu parádní přehlíkou tohoto agresivního
stylu a v jejich podání se zdá tato death poklad-
nice ještě nevyčerpanou. Tento demáč plný ryt-
mických i melodických zvratů, které jsou velice
citlivě propracovány a prošpikovány skvělými
sóly, je toho všeho důkazem. Všech pět skladeb
tvoří parádně vyvážený celek a nebýt několika
jemnějších instrumentálních úletíků, bylo by to
za plný počet. Pozoruhodné. 
-pch-
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ATMOSFEAR „No Man’s Island“ 1997

Kontakt: Czibor Géza, Hviezdoslavova 3/27,
Komárno, 945 01, SR.

Slovenská skupina, která ve svém stylu mísí prv-
ky heavy metalu, hard coru, death metalu a mís-
ty nechá vzpomenout na debut Fear Factory, se
pojmenovala Atmosfear a já se s ní pomocí vý-
še uvedeného dema, kterým vám ji představuji,
seznamuji vůbec poprvé. Příjemné setkání s po-
činem prezentovaným formou d.i.y. umocňuje
instrumentální i zvuková dovednost, ač u té dru-
hé jmenované je potřeba vytknout ne úplně do-
konalé sladění zvuku bicích a zpěvu vzhledem
k celku. Á propos, bicí: nejen vzhledem k tomu,
že se v sestavě neobjevuje bubeník, slyším zmí-
něný nástroj jako automat, čemuž vše nasvěd-
čuje! Jistá sterilnost bicích je vyvážena dalšími
moderními prvky a zvuky, a když k tomu při-
čteme štědré výměny hustějších i relativně klid-
ných etap skladeb, dostaneme třičtvrtěhodinový
kompaktní celek, z něhož lze tím pádem těžko
něco vytrhnout nebo vyzvednout jako reprezen-
tativní. Ač by demo určitě sneslo kratší stopáž,
zaslouží si, vzhledem ke skutečnosti přes dva ro-
ky staré nahrávky, obdiv. -FBB-
• • • • 4

DECIDE „The Loss Of Immunity“ (Studio Poličná) 1999

Kontakt: Jiří Chovanec, 756 12 Horní Lideč
189, tel.: 0603 / 809 863.

Jestliže si uvědomím, jak asi vypadá valašský
folklór, a vše srovnám s tímto demáčem, pak zji-
stím, že Valaši žijí někde v blízkosti Brazílie.
Vynikající thrash / death, který Decide produ-

kují, hodně připomíná Sepulturu, ale nechci ho-
chy nařknout z plagiátorství. Toto skvěle dyna-
micky provedené dílko s dobrými instrumentál-
ními výkony je rozhodně jedním z kvalitnějších
snímků v mé demografii a jsem velice nadšen
kvalitou a celkovou vyrovnaností všech dvanác-
ti songů. Jsou doslova našlapány dobrými moti-
vy (ať už melodickými, či rytmickými). Vyzdvi-
hovat tedy některou skladbu je holý nesmysl,
protože všechny tvoří vynikající a citlivě vyvá-
žený celek, podpořený dobrým zvukem studia
Poličná. Bob Kramoliš si jistě dal hodně záležet.
Nezbývá mi tedy, než se těšit na další počin
těchto chlapíků. -pch-
• • • • 1/2 4,5

FEEBLE MINDED „Meanwhile We’re Ali-
ve“ (Studio Shaark, Kyjov) 1998

Kontakt: Honza Zoubek, Pod Ohradou 920 /
II, Rokycany, 337 03.

Rokycanští Feeble Minded působí na naší 
undergroudnové scéně již nějaký ten pátek, ale
teprve nyní se představují rozsáhlejší kolekcí
zaznamenaných skladeb. Demo bylo natočeno
již loňský rok, ale k prvnímu šíření došlo až půl
roku poté. Mělo totiž  vyjít jako originální MC,
ale nakonec z toho sešlo. Škoda. Přecejen ales-
poň vyšlo s provizorním, leč dobře udělaným o-
balem. Nyní však k demu samotnému. „Mean-
while...“ přináší celkem sedm vrubů v podobě
výborně našlapaného grind coru. Některé
skladby se nesou v ultrarychlém tempu („Pre-
paration For The Fest“, „Meanwhile She’s Ali-
ve“), ale nechybí skladby v pomalejším, řekně-
me střednětempém, rytmu („The Fest Of Blo-
od“), které se spíš blíží klasickému death meta-
lu. Brutální chropot se střídá s krákoravým
rychlým „zpěvem“, který obsluhuje jistý Hon-
zík. Ve třetí „Love Me Tender (Butterfly Wo-
man)“ se objevuje i další poloha zpěvu, což je
samozřejmě zajímavé. Naopak ve čtvrté skladbě
„Prisoner On The Escape“ se střídají jak poma-
lejší, tak i rychlé pasáže, zkrátka je demo velmi
pestré a na grind core rozmanité. Nesmíme o-
pomenout pochválit celou skupinu (zejména
bubeníka Gora) za instrumentální kvalitu a sa-
mozřejmě i velmi kvalitní zvuk studia Shaark.
Feeble Minded se předvedli velmi kvalitním
grind / deathovým demem, uvidíme jejich příští
kroky... -las-
• • • 3

FLOOD, třískladbová nahrávka live 1999

Kontakt: Petr Laga, Sídliště 814, Uherský Ost-
roh, 687 24 , tel.: 0603 / 575 605

Už jsme mysleli, že bratři Lagové pomalu zane-
vřeli na muzicírování, ale opak je pravdou. Zná-
mou skutečností je pořádání festivalu Attack Of
Fire v Bzenci (nově pak v Uherském Brodu),
ale k tomu díkybohu přibyla poměrmě slušná
aktivita v podobě Flood. Lagové se 
ozbrojili T. Rakvicou z Lemmy fammily a Mr.
Hilkem známým z působení v Krabathoru a zdá
se, že začnou brázdit naše rocková pódia. Na 
ochutnávku poslali tři skladby z jejich nového
programu, které se nesou v tvrděrockovém sty-
lu, jenž se dá jen stěží někam (kromě megaška-
tule underground) přiřadit. Tato live nahrávka
rozhodně není žádným oficiálním nosičem,
a tak vše ponecháme bez bodového 
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získáte za 60,- Kč (CD - 170,- Kč) na ad-
rese: Igor Mores, Jiráskova 600, Rosice
u Brna, 665 01.
• Debutové minialbum vydala francouz-
ská gothicko - darkmetalová parta MY
DARKEST DREAM. Kontakt: c/o Ni-
colas Julien, „Les Granges“, 23000 Gué-
ret, France.
• Po kultovním demu „Tenebro Malefi-
cicum“ vydávají další počin francouzští
MANTAR s názvem „The Wrath Of
Hirnuk The Great“ (5 USD). Kontakt:
Spikekult Records, Gbis Avenue De St
Germain, 78600 Maisons - Laffitte, Fran-
ce.

• Polská skupina YATTERING, která
u nás letos také vystoupila v rámci jedno-
ho undergroundového turné, vznikla už
v roce 1991 v sestavě Marek Chudzikie-
wicz - kytara, Marcin Golebiewski - bicí
a Marcin Swierczynski - basa a zpěv
a v této sestavě existují dodnes. Už od
počátku produkovali death metal, ovšem
od roku 1996 se Yattering velmi snaží
vníst do své hudby také originální prvky.
V tomto roce také vzniká první čtyř-
skladbové „Promo 96“, které je ještě ná-
sledováno v témže roce šestiskladbovým
„The Sick Society“. Po tomto demu ná-
sledovalo velké množství koncertů. V ro-
ce 1997 vzniká „Promo 97“, které obsa-
huje pouze dvě skladby, ale jedna z nich
- „Blood To Come“ - se objevila na kom-
pilačním CD časopisu Thrash’em All.
Zatím posledním počinem je
„Human’s Pain“, které vyšlo jako debu-
tové album na CD v roce 1998 u polské-
ho labelu Moonlight Productions. Tento
nekompromisní, rychlý, technický a bru-
tální death metal (11 záseků) si můžete
objednat za 20 DM (MC: 10 DM) na ad-
rese: Moonlight Productions, P.O.Box
22, Szczecinek 1, 78-400, Poland.
• V Mexiku působí rozjíždějící se distri-
buční firmička, orientující se na black,
doom, death a avantgardní metal. Kon-
taktujte se na adrese: c/o José Cisneros,
Apdo. Postal 1148, Admon. Palacio Po-
stal 1, C.P.06002 D.F., Mexico. Na této
adrese lze také například získat demo
„For The Ones Who Died“ od portugal-
ských  REQUIEM LAUS z roku 1996 (5
USD), což je skupina produkující klasic-

ký metal s prvky death / doom a black
metalu. I v dalších vzdálenějších zemích
fungují distribuce - v Austrálii se distri-
buční firmička Perpetual Grind zabývá
distribucí věcí stylů grind, hadrcore, noi-
se, industrial, death, doom. O distribuční
katalog si můžete napsat na adresu: Per-
petual Grid Distribution, P.O.Box 197,
Beiconnen, A.C.T. 2616, Australia nebo
na internetové
adrese:www.angelfire.com/ az / Per-
pGrind / index.html, v Indonésii funguje
Sadist Sastro distro, která se zabývá pře-
devším domácí scénou. Kontakt: Sadist,
c/o Sastrawan, Timuran MG III No.
199B, Yogyakarta, 55153, Indonesia.
Máme další kontakt na jednu francouz-
skou rozjíždějící se distribuční firmičku,
která sice nemá 
obsažný katalog, zato se velmi snaží.
O distro list Sappho Musique Distributi-
on si můžete psát na adresu: Sappho Mu-
sique Distribution, 11 Rue du Quartier
Neuf, 88230 Fraize, France.
• Kolumbijská skupina se zvláštním ná-
zvem pro tento druh hudby - MANITÚ
vydala CD album s názvem „Eternal
Crying“ v loňském roce. Ve výborné zvu-
kové kvalitě album přináší pravověrný
black metal na ploše 53 minut. Za 19
USD jej můžete získat na adrese: Manitú
Records, Mario Aponte Mannithou, AA
53692, Medellin, Colombia.
• Dozvěděli jsme se o nové distribuční
firmičce na Slovensku. Jmenuje se Distri-
bution X a zatím se převážně věnuje slo-
venské scéně. O distro katalog a další in-
formace pište na adresu: Marek Falčan,
Cinobaňa 295, 985 22, Slovensko.
• Skupina CRUSHER má natočené dal-
ší album a v současné době hledá vyda-
vatele. Další informace na adrese: Ri-
chard L. Havle, Kněžnice 25, Libuň, 507
15, tel. 0433 / 568 114.
• Začínající italský label má na svém tri-
ku už tři tituly. Prvním z nich je třípísňo-
vé „3tx Promo CD 99“ italské kultovní
bandy GLACIAL FEAR, druhým mini-
CD „The Moaning Age“ dalších Italů
v duchu black metalu 
LUPERCALIA a nakonec 
miniCD brutálně deathové bandy 
DEGENERATED. Kontakt: Explorers
Records, c/o Glanluca Mole, via Conti di
Loritello, 13-Str.C, 88060 Catanzaro, Ita-
ly, e-mail: explorers@lycosmail.com
• Francouzský label Broken Records
chystá na září 1999 vydání debutového
alba domácím BROKEN EDGE, které
by měl produkovat zpěvák nejznáměj-
ších Francouzů Loudblast, Stephane Bu-
riez! Kontakt: Broken Records, 5 Rue de
Vesoul, 25000 Besancon, France.
• Na světě se najdou ještě skupiny, které

hrají melodický techno thrash. Jedni
z nich jsou další Francouzi DROYS, kte-
ří před rokem (září 1998) vydali svoje
CD „And If...“, které můžete získat za 20
USD včetně poštovného na adrese: Poly-
morphe Records, B.P.12, 78117 Chateau-
fort, France.

• O skupině IMPERIAL FOETICIDE
už dlouho nebylo slyšet. Je to mimo jiné
tím, že měla vážné personální problémy.
Ty jsou však zažehnány. Z tria je rázem
pětice: Petr Knický - zpěv, Jaroslav Šant-
růček - kytara, Pavel Byrtus - kytara, To-
máš Prášek - basa a Radim Dvořák - bicí
a klávesy. Momentálně I.F. připravují
nový materiál ke svému debutovému
CD, o němž se zatím nic bližšího neví.
Další informace na adrese: Radim Dvo-
řák, Mikulášovice 863, 407 79.
• Litevská firma Soudless Productions je
ve světovém undergroundu už pojmem.
Specializuje se totiž na vydávání licenč-
ních kazet téměř z celého světa. Mezi ni-
mi nechybí též licence na desky českého
Krabathoru „Lies“, „Orthodox“ či MC
verze singlu „The Rise Of Brutality“ či
první řadovky Scabbardu. Ceny kazet se
pohybují okolo 6 USD včetně poštovné-
ho, což je velmi slušné. Kontakt: Sound-
less Productions, P.O.Box 668, Kaunas,
3018, Lithuania.
• Kanadské trio APHASIA pocházející
z frankofonního Quebecu se dalo dohro-
mady v roce 1996 a jejich tvorba se blíží
evropskému pojetí black / death metalu.
Momentálně disponují svým jediným mi-
niCD s názvem „Beyond The Infinite
Horizon“, které obsahuje více než 25 mi-
nut muziky. Za 12 USD jej získáte na 
adrese vydavatele: Warfare Records, 755
Muir Suite #205, St-Laurent (QC),
H4L 5G9, Canada.
• Kapelami, které disponují také mini-
CD-éčky, jsou tři francouzské: 
DEATH CERTIFICATE, jejichž pro-
dukt nese název „A Life Without Con-
science“ a za 50,- FF jej získáte nejsnáze
na adrese: Ohresser William, 11 Rue De
Beaulieu, Golbey, 88190, France, druhou
je progresivně metalová AEGIRSON
s mini „Inside“ (též 50 FF). Kontakt: Ae-
girson, c/o M.Bertrand Minary, 2 Ruelle
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Du Paquerot, 21130 St Seine En Bache,
France a nakonec skupina říkající si
KEMET („Pieces...“, 50 FF, 4 skladby)
hrající podle vlastních slov melodický
doom - black metal. Kontakt: Kemet,
c/o Vincent Van Meenen, 59 Impasse
Des Écureuils, 69960 Corbas, France.
• Německý metalový label Metal Storm
Productions vydal svůj nový zajímavý ti-
tul. Je jím album „Sigma Tempori“ pro-
gresivně technické thrash / deathové ka-
pely AL SIRAT, které obsahuje celkem
osm nových skladeb, 2 nově natočené,
cover verzi od klasického skladatele Vi-
valdiho, „Storm“ („Čtvero ročních obdo-
bí“) + multimediální videoklip. Kontakt:
Metal Storm Productions, Schaufelder
str. 38, Hannover, 30167, Germany.
• V Itálii vzniká skupin jako hub po deš-
ti. BLOOD STAINED HOST je kape-
lou, která produkuje emociální doom
metal, a nedávno vydala album s názvem
„Individual Theatre“. Za 15 USD jej zís-
káte na adrese: The Twelfth Planet,
P.O.Box 22, 65012 Cepagatti (PE), Italy.
Pro změnu ENTIRETY produkují melo-
dický agresivní death black metal. Jejich
album se jmenuje „The Moth Of Hate“
a za 14 USD jej získáte na adrese: Har-
rowing Soul Production, c/o Stefano
Zandarin, Via Torino 12, 13040 Palazzo-
lo (VC), Italy.
• Úžasný obal, který je inspirován sexu-
álními praktikami, má nové demo belgic-
kých extrémistů KATASSAMALASS.
Jmenuje se „Extreme Brutality“ a je buď
na vypalovaném CD za 300 BEF nebo na
MC za 150 BEF (1 BEF je přibližně 1
Kč). Kontakt: c/o Galuppo Olivier, 54
Rue Du Moulin, 6061 Montignies s/s,
Belgium.
• Němečtí melodičtí deathmetalisté 
INTO DARKNESS mají zatím na svém
kontě dva tituly, zato velmi zajímavé.
Jedním z nich je modrý sedmipalec „Re-
animation“ s pěti songy a druhým  je de-
mo „Misfortunal Odes In D-Minor“ se
třinácti peckami v celkové délce 50-ti 
minut. Cena každého počinu je 7 DM, 
kontakt: Sebastian Längerer, Kleinge-
munderstr. 72 / 10, D-69118 Heidelberg,
Germany. Jejich spžízněnou kapelou je
FALLEN YGGDRASIL, kteří mají svůj
materiál zvečněn na demu „Odyssey In
Sorrow“ (šest skladeb, 30 minut), které
můžete objednat na adrese Simon Krat-
zer, Untere Sonnhalde 4, 
D-72070 Tubingen, Germany za 10 DM.
• Už jen podle obalu můžete pochopit
textovou stránku polské kapely 
NIGHTLY GALE, o které jsme se již
dříve zmínili. Je jím ženský akt. Proč by
také ne, když se materiál jmenuje „Eroti-
ca“. Kazeta stojí 5 USD, kontakt: Slawo-

mir Pyrzyk, ul. Archaniola 6/1, Zabrze,
41-800, Poland.

• Začátkem srpna letošního roku se 
objevilo již třetí album hronovských
TORTHARRY s názvem „Unseen“.
O jeho vydání se postarala nová firma
s názvem CBR Records, za kterou se
skrývá Miloš Dodo Doležal. Pokud máte
zájem o nové album, pište si na adresu
managementu: Luboš Gorgán, Stárkov
77, 549 36, nebo volejte na tel. 0602 / 839
805. O prázdninách se Tortharry opět za-
vřeli do studia Hacienda, kde vznikalo
během února debutové album, aby zde
natočili skladbu „Pull The Pleg“ na tri-
butní album Death u americké firmy
Dwell Records!
• Mohelničtí techno deathmetalisté
SCENERY letos konečně vyvrhli na trh
debutové album „The Drowning Shadow
Of Mankind“, vydaném „pouze“ na vy-
palovaných CD, ovšem v profi kvalitě.
Materiál byl natočen už v září 1997, což i-
lustruje velké problémy se sháněním vy-
davavatele. Scenery vznikli už počátkem
roku 1994 v sestavě Lerry - kytara, zpěv,
Martin - bicí a Mares - basa. Ještě před
nahráváním zmiňované desky přibyl do
skupiny kytarista Keki, který však po na-
hrávání z kapely odešel. Poslední perso-
nální změnou byl post basisty, na který
v lednu přišel jistý Mik. V roce 1996 Sce-
nery ještě stihli natočit debutové demo
s názvem „Scenery 96“. Momentálně
k sobě dále shánějí schopného managera
a klávesáka. Objednávky na CD za 250,-
Kč a případné nabídky zasílejte na adre-
su: Jiří Šmíd, Ztracená 1, Mohelnice, 789
85.
• V minulém čísle jsme se v rubrice News
zmínili o skupině DESCRUATH z jižní
Moravy. Momentálně mají natočené no-
vé demo a čeká se na mastering, který
proběhne ve studiu Shaark Bzenec. Vše
včetně obalů by mělo být hotovo začát-
kem října. Nový materiál nese název
„Daimonium“ a obsahuje celkem šest
deathových skladeb v délce 22 minut.
Kontakt: Jaromír Mahdal, Komenského
101, Nivnice, 687 51, tel. 0603 / 367 458.
• Skupina DISFIGURED ze severní
Moravy se dala opět dohromady v této

staronové sestavě: Igor (kytara), Hadgi
(basa), Frank (bicí), Ládis (zpěv) a Petr
(kytara). Ten posledně jmenovaný je lídr
Silent Stream Of Godless Elegy. Zatím
nepatří k jádru kapely, protože má hod-
ně aktivit ve své domovské kapele. Od
června začali i koncertovat, takže při ná-
vštěvě nějakého koncertu na ně můžete
narazit.
• Došla nám zpráva přes vynález zvaný
internet od brněnské hydry INSANIA.
Zde je: „V zimě 999/000 by mělo též vy-
jít nové CD „RECYCLING & LIVE IN
SEATTLE“ u firmy CBR Records dosa-
hující stopáže téměř 70 minut o předběž-
né doporučené prodejní ceně max. 280,-
Kč. První koncepční část dílka, jež vyjde
zároveň jako uvítání bájného, fatálního
roku 2000, bude obsahovat recyklované
starší žalmy Insanie, zatímco v druhé čás-
ti bude možno objevit studiový, ale pře-
devším koncertní záznam hydry ze Seatt-
lu. K příležitosti vydání tohoto materiálu
se chystá několik malých překvapení -
brožurka, možná i živý 
videoklip s autentickými záběry ze „ze-
mě velkého satana“ * ((*terminologie
Saddama H.)) apod. Uvažuje se ještě
i o dalších, vzpomínkových remasterova-
ných reedicích, případně remixech. Pře-
jeme Vám bezstarostný pozemský život,
Aristokracie Nových vyděděnců &
INSANIA.“
• V posledním čísle Metal Breath jsme
psali o skupině BILATERAL 
FRATRICIDE. Ozval se nám její bývalý
člen a lídr Radek Vicherek, který nám
zdělil, že noiseový B.F. už neexistují.
Momentálně Radek alias Jelly dělá svůj
vlastní newsletter, který nazval Clavelli-
ne a již vyšla dvě čísla, kde se dočtete za-
tím jen pouze kontakty na všemožné
a nemožné spolky, labely 
a nadšence z celého undergroundu (i ze
světa). Kontakt: Radek Vicherek, Jaro-
slavice 48, Zlín, 760 01.
• U SILENT STREAM OF GODLESS
ELEGY se udála jedna personální změ-
na. Odešel basák Filip, který si založil
svoji novou skupinu MYSTERY a jehož
nahradil jistý Kyril Chlebnikov. Nedáv-
no natočili S.S.O.G.E. ve studiu Miloše
Doležala Hacienda cover verzi „Blood,
Milk and Sky“ na tributní album White
Zombie pro americkou firmu Dwell Re-
cords. Nové album se již chystají Silenti
natáčet těsně po novém roce v již zmiňo-
vaném studiu. Kontakt: Radek Hajda,
Skalička 117, 753 52.
• Z Řecka se nám ozvala poměrně nová
skupina říkající si CRANIAL 
TORMENT a podle vlastních slov hrají-
cí brutalní death metal. Jejich hudba se
však blíží spíše black metalu (viz rubrika
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i přes velkou světovou konkurenci. Svou tro-
chou do mlýna přispěli také kytarista Ashok
a samozřejmě Big Boss. Root se dostali tam,
kam má každá výborná kapela dospět. Tedy vy-
tvořit si osobitý naprosto nezaměnitelný styl -
styl Root. Proto již žádná škatulka. Druhým na-
prosto nepřeslechnutelným důvodem je samo-
zřejmě hlava Root - Big Boss, který se vybičoval
k naprosto ojedinělému pěveckému výkonu
a dalo by se říci, že se blíží pomalu, ale jistě k o-
perní dráze. Tolik hlasových a citlivých poloh se
totiž na žádném předchozím albu Root neobje-
vilo. Jeho basové polohy dokáží vytvořit velmi
silnou atmosféru skladbeb - ať je to již v „The
Mystical Words Of The Wise“, „Why?“ nebo
ve dvou naprosto nejsilnějších skladbách celé
desky - obou částech „Corabeu“. Vyjmenovat
bychom pak mohli skoro celou desku. Není sa-
mozřejmě od věci zmínit se o tom, že se vyrov-
nává poměr autorských příspěvků také na stra-
nu Big Bosse! Na druhou stranu si také zazpíval
možná poprvé Blackie - hledejte panáčkové!
Nelze se také nezmínit o výborném obalu (je vi-
dět, že si Tomáš z Redblacku dává záležet na
každém počinu), jehož cover vytvořil dnes již
kultovní malíř české undergroundové scény -
kolega z In Deed Hellu, Mr. Deather! Root si
také pozvali na výtečnou skladbu „Lykorian“
hosta a ne kdejakého - violoncellistu Sikiho ze
Silent Stream Of Godless Elegy. Jeho cello po-
sunuje celou produkci do naprosté extáze! Root
opět dokázali, že jsou jedničkami na české me-
talové scéně. Přeji jim jen, aby se konečně pro-
sadili právě s novinkou „The Book“ také v za-
hraničí. Naše skupiny na to mají, máme právo
natřít to celé Evropě a s úroky jim vrátit na-
prostou vydavatelskou ignoraci našich skupin! 
-las-
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SALAMANDRA „Twilight Of Legends“ (Le-
viathan Records) 1999

Stejně jako v Německu a přilehlých státech pro-
padají v posledních dvou letech davovému šílen-
ství a hladu po speedmetalové hudbě á la staří
Hellooween, nemohlo se toto neprojevit také
u nás zvýšeným zájmem gramofirem o skupiny to-
hoto typu. Leviathan asi jako jediní zareagovali a
vzali si pod svá křídla nadějný spolek Salamandra,
který toho sice za sebou moc nemá, ale debut
„Twilight Of Legends“ je slušný zástupce součas-
né české speedmetalové scény. Salamandra před-
stavuje na svém albu jedenáct kvalitně složených
nahraných a instrumentálně odvedených skladeb,
zpěvák Panther svoji zpěvovou šichtu také odvedl
velmi obstojně, zkrátka klasický speed metal kon-
ce osmdesátých let. Nic více, nic méně. Nechybí
samozřejmě nutné „ploužáky“, klišovitý (leč vel-
mi dobře udělaný) obal á la středověk a s ní i sou-
visící textová tématika. Jedinou zápornou věcí al-
ba je zvuk, který je kupodivu (studio Citron) na-
dmíru plochý a usekané jsou hloubky i výšky! Uvi-
díme u druhého alba - to by mohlo být docela pře-
kvapení! -las-
• • • • 1/2 4,5

SINERGY „Beware The Heavens“ (Nuclear
Blast Records / M.A.B. Records) 1999

Finští Sinergy jsou novým projektem na metalo-
vé scéně. Vydání se zhostil Nuclear Blast, který
jako jeden z mála udržuje kvalitativní laťku
svých stájových koní poměrně vysoko. Jednou

z hlavních postav v Sinergy objevuje bývalá zpě-
vačka Ancient Rites, Covenant a Therion. Po-
kud však budete hledat u Sinergy podobně la-
děný styl,  dočkáte se zklamání. Sinergy je velmi
dobře udělaný moderní speed metal se spous-
tou melodických vyhrávek, sól, vokálních linek,
které jsou obohaceny o řadu různých prvků, ať
již je to v některých segmentech vážná hudba
(„Born Under Fire And Passion“) či v někte-
rých středověké motivy, které se následně změ-
ní v kvapíkový speedek. Na některých místech
naprosto neoriginální, a tak trochu klišovitý,
v některých místech netradičně obohacený
o velmi zajímavé kompozice. Zkrátka z každé-
ho trochu. Přičteme-li k tomu, že ženský vokál
v produkci Sinergy zaplňuje téměř výhradní
místo (což je u speedu neobvyklé), vznikne nám
velmi zajímavý opus. Nejzajímavější skladby se
nacházejí především ve druhé části desky, kde
nalezneme takové majstrštyky jako titulní „Be-
ware The Heavens“, údernou „Razor Blade
Slavation“, „Swarmed“ či závěrečnou vynikající
„Virtual Future“. Projekty někdy předčí své
předchůdce, uvidíme, jak si Sinergy s tímto vcel-
ku zajímavým a chytlavým materiálem pove-
dou! -las-
• • • • • 5

TORTHARRY „Unseen“ (CBR) 1999

Tortharry to v posledních dvou letech, respekti-
ve od vydání druhého alba „Book Of Dreams“
neměli vůbec jednoduché. Jejich bývalá firma
Taga Records zanikla, a tak nastalo velmi obtíž-
né hledání nového vydavatele. Tortharry opět
nové album „Unseen“ natáčeli u Miloše Doda
Doležala v Haciendě a zřejmě slovo dalo slovo
a Miloš si založil label CBR, jehož prvním mimi-
nem je právě toto třetí album Hronovských.
A chlapci se opravdu pochlapili! Třetí počin
pravděpodobně rozhoduje o pokračování všech
kapel. Tortharry se vymanili ze zajetých kolejí
ortodoxního death metalu a vydali se také na po-
le experimentů jak hudebních, tak zvukových.
Produkce Miloše Doležala hodně pomohla, ale
kdyby materiál nebyl dobrý sám o sobě, asi by ta-
to deska tak povedená nebyla. Tortharry zvolni-
li do středních temp (není to však definitivní tvr-
zení), hudba na albu je daleko propracovanější
a techničtější a ostatně také melodičtější, než
dvou předchůdcích. A je také poslouchatelnější!
To staví Tortharry do podobné pozice jako Me-
lancholy Pessimism, státi se tuzemskou špičkou
death metalu! Takové melodické pecky jako
„Chosen“, „Acceptance“, „Out Of Today“ či ú-
vodní „Dusktale“ by se klidně mohly stát časem
kultovními skladbami koncertního setu Torthar-

ry. Doufejme, že živě bude album „Unseen“
dobře prezentováno! Přičteme-li nový, na death
metal netradiční a zajímavý zvuk (spousta pará-
diček a fíglů, kytary a bicí mají osobitý zvuk), má
„Unseen“ vysokou úroveň, za kterou se Torthar-
ry vůbec nemusejí stydět. Bude to pro českou
scénu výborný zástupce v zahraničí! Devět no-
vých kompozic v závěru alba doplňují dvě sklad-
by - remix skladby „Stain“ z předchozího opusu
„Book Of Dreams“ (tak trochu znějící jako Fear
Factory) a „Nightmare“, která je předělanou
skladbou z dema „Incriminated“ z roku 1993.
„Unseen“ uzavírá nejkratší skladba desky -
„Outro“, jinak mají skladby průměrnou stopáž
čtyř až pět minut. -las-
• • • • • 1/2 5,5

THERION „Crowning Of Atlantis“ (Nuclear
Blast Records / M.A.B. Records) 1999

„Nové“ album švédských Therion! Není to zas
až tak pravda. Lépe by asi znělo nové EP-íčko.
I když má toto dílko délku přes padesát minut,
najdeme zde pouhé tři zcela nové věci: titulní
„Crowning Of Atlantis“, druhou „Mark Of Ca-
in“ a pátou „From The Dionysian Days“, které
jsou již klasické symfonické majstrštyky podpo-
řené monstrózními smíšenými sbory. Dále se na
„Crowning...“ objevuje nepochopitelně skladba
„Clavicula Nox“, která byla už na řadovce „Vo-
vin“ a dále tři výborně k obrazu Therion pře-
pracované cover verze : „Crazy Nights“ od Ja-
ponců Loudness, „Thor“ od Manowar a nejlep-
ší „Seawinds“ od Accept. „Album“ doplňují: je-
den živý obraz z dob alba „Lepaca Cliffoth“,
z „Theli“ hitovka „To Mega Therion“ a „Black
Sun“ z posledního opusu „Vovin“. Zklamání?
Tak trochu. Je to možná deska k překlenutí do-
by k novému opusu, leč tahání peněz z kapes fa-
noušků není zrovna fér věc! -las-
• • • • 4

VANIZE „Bootlicker“ (Breaker Records /
Radiation Records / M.A.B. Records) 1999

Další ze současných skupin, jež mi připadají, že
se nechaly alespoň na deset let zmrazit, jsou Va-
nize produkující velmi živelný a našlapaný hea-
vy metal. Ten charakterizuje klasický uřvaně u-
pištěný zpěv, který je doplňován místy 
opravdu mocnými sbory. Vše včetně veškerých
nástrojů je zarámováno do perfektního zvuku
a opatřeno výtečnou dynamikou. Jedenáctka
svébytných skladeb nenudí, protože každý z dí-
lů této kolekce rozeznáte od druhého. Do nej-
výraznější trojice tvrdých pecek patří potenciál-
ní hity „Whips And Chains“, „One Law For
Them“ a „The Healer“. Závěr alba „Bootlic-
ker“ je pak poklidnější nebo snad dojezdový,
o čemž  svědčí především silně procítěná, po-
malá, ale výtečná kompozice „Tomorrow“. Ač
může jít v souvislosti s popsaným opusem o stou
heavymetalovou kopii, tohle má úroveň! Hodně
dobrá práce zaslouží adekvátní ohodnocení. -
FBB-
• • • • • 1/2 5,5

WARDOG „A Sound Beating“ (Metal Blade
Records / M.A.B.Records) 1999

Už dlouhou dobu jsem se nezabýval takovou
horou heavy metalu jako v tomto čísle. Tato 
americká legenda totiž vyprodukovala další 
album, a tak nezbývá než na něj zareagovat.
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snaží přijít s něčím naprosto novým. Byť mnoho
nového neobjevují, je tu spousta skvělých 
instrumentálních a technických pasáží a hlavně
naprosto přehršel nápadů a hudebních zvratů!
Nemluvě o výtečném zvuku a aranžích (produk-
ce Dušan Antalík)! Toto je zkrátka hudba pro
náročné a fajnšmekry, ale cestu k Lunatic Gods
by si mohli najít i netechničtí „normální“ fa-
noušci! -las-
• • • • • 5

MALEVOLENCE „Martyrialized“ (Maquia-
vel Music Entertainment) 11.4.1999

Je vidět, že hudební styl či škatulka 
goteborgský death metal, který si vymysleli pře-
devším novináři a pracovníci vydavatelských fi-
rem, už není výsadou jen švédských skupin. Do-
stalo se nám do rukou album portugalských Ma-
levolence „Martyrialized“, které jako by  z oka
vypadlo právě takovým spolkům jako In Fla-
mes, Arch Enemy, At The Gates a dalším. Bo-
dejď by ne, když Portugalci toto své druhé 
album natočili právě ve Švédsku ve Friedman
Studios s producentem zmíněných kapel. Ruka
producenta se vždy projeví na výsledku, hlavně
po zvukové stránce, a tak Malevolence sice ne-
přinášejí nic nového a světoborného, ale jsou
dalšími opravdu výbornými zástupci zmíněného
stylu. Navíc jsou aranže a skladby výtečně
zkomponovány, největším plusem asi bude ne-
použití skoro žádných klávesových partů. Vše
obstarává rytmika a kytarovy doplněné kvalit-
ním brutálním zpěvem. Nechybí melodika
a prvky death a black metalu. Album 
obsahuje celkem 9 skladeb a vůbec si  svými
kvalitami nezadá s podobně znějícími seskupe-
ními. -las-
• • • • 1/2 4,5

OBSCENE EXTREME FEST I. (Obscene
Productions) 1999

Má tato recenze plnit funkci recenze? Asi ne,
ale přesto jsme se rozhodli toto zajímavé CD za-
řadit do této rubriky. Obscene Extreme Fest I. -
název dílka napoví, k jaké že to události bylo cé-
déčko vydáno. Ano, bylo vydáno k červencové-
mu extrémně laděnému festivalu, který pořáda-
la firma Obscene Productions. Ovšem CD se
dále prodává v distribučních sítích... Spíše to
berme jako firemní sampler. Ze své stáje sem
Čurby vybral belgické Agathocles, polské
Squash Bowels, německé Immured, Italy Cripp-
le Bastards a samozřejmě zástupce české scény
- Malignant Tumour, Fleshless, Isacaarum... Vi-
díte - samý zvířecí grind core či brutální death
metal. Ovšem nejsou zde zastoupeny jenom stá-
joví koně Obscene. Celkem zde najdeme 42
songů v délce skoro sedmdesáti minut od dva-
ceti sedmi skupin. Většinou se jedná o převzaté
nahrávky z aktuálních alb či jiných nosičů, ne-
najdeme nějaké raritky (snad jen s tím, že jsou
některé z nich jen na demáčích). Z dalších čes-
kých zástupců vzpomeňme Brainwash, Ingro-
wing, Mindlock, Melancholy Pessimism, Grind
6.4, zatím poměrně neznámé, ale výborné Ne-
edful Things, Twisted Truth, Cerebral Turbu-
lency, Tortharry, Defloraci, Perversist, Onani-
zer, Morturu a Crusher. Od východních souse-
dů zavítali na sampler Sanatorium, Abortion,
Suffocate, z dalších zástupců jmenujme Entrails
Massacre, Gorefield, či rakouské Mastic Scum.
Tím je výčet kompletní! Opravdu skutečná smr-

šť. Obscene Extreme Fest I. je rozhodně výbor-
ným výběrem elity středoevropské extrémní
hudby. Fanouškům může skvěle posloužit při
nenáhodném výběru a seznámení se se spous-
tou skupin daného žánru! Výtečný kousek do
sbírky! -las-
Bez bodového hodnocení

PAINFLOW „Audio - Visual - Aids“ (Mas-
sacre Records) 1999

Finští Painflow jsou jednou z tisíců moderně
thrashových kapel, které každoročně můžeme
vidět na různých velkých festivalech nebo nao-
pak v klubech, kam je dosadí vydavatelská fir-
ma za velké peníze. Pak si poslechneme první
dvě, tři skladby, chytne nás to svým rytmem
a nasazením, jenže po oněch třech skladbách
zjistíme, že je to stále stejné a přestane nás to
bavit. Painflow je skupinou, která svoji hudbu
myslí možná upřímně, jenže je tady ten samý
problém. Tři, čtyři skladby a je to stále stejné,
konec. První „Shut Up“, třetí „Gangstas“, čtvr-
tá „Outcast“ a pátá „Blind“ jsou opravdu výteč-
nými představiteli desky, ale co dále. Skvělá
produkce, zvuk, samply, nasazení - super. Ale
co originalita? Pestrost? Nuda! Toť vše. -las-
• • • • 1/2 4,5

PRIMAL FEAR „Jaws Of Death“ (Nuclear
Blast Records / M.A.B. Records) 1999

Říká se, že druhé album je přelomovým bodem
každé skupiny. Nebude to nijak od věci. Druhé
album německých Primal Fear každopádně zlo-
mové je. Přináší totiž pěknou paletu skladeb,
kterým se hromadně dá přiřadit nálepka „True
german speed metal“. Ano, pravý německý spe-
ed metal, který měl před několika lety natolik
krizové období, že již nikdo nedoufal, že tento
styl vstane tak brzy z mrtvých. Primal Fear se
definitivně přiřadili do první ligy těchto shodně
hudebně produkujících skupin jako je například
Hammerfall, Gamma Ray či Rhapsody a samo-
zřejmě řady dalších. Možná, že zde naleznete
klasické speedové klišé, ale to vyváží skvělá
produkce ostříleného Mata Sinnera, který si
společně s kapelou výtečně poradil ze zvukem,
aranžemi a celou hudbou. Novátorského zde nic
nehledejte, hledali byste marně, ale každopád-
ně je to kus perfektně odvedené práce! Fanouš-
ci speed metalu si přijdou na to své! Album
„Jaws Of Death“ obsahuje celkem 12 skladeb
včetně intra v celkové délce necelých 55 minut.
-las-
• • • • • 1/2 5,5

ROOT „Zjevení / The Temple In The Under-
world“ (RedBlack Productions / M.A.B. Re-
cords) 1999

O nové desce Root „The Book“ se mluvilo s do-
statečným předstihem, ale o reedicích dvou alb
se začalo mluvit až teprve začátkem tohoto ro-
ku. Jak jistě víte, „Zjevení“ je debutovým 
albem Root, které se od dnešní produkce zna-
telně liší. Je to ještě dozvuk první etapy fungo-
vání Root, kdy celá jejich tvář sestávala z jed-
noduchého, leč chytlavého black metalu osmde-
sátých let. Nepodceňujme toto období kapely,
protože je právě základem toho, co se v bu-
doucnu z Rootu vyklubalo - naprosto originální
kapela. Na „Zjevení“ najdeme již takové legen-
dární kousky jako „Upálení“, „Píseň pro Sata-

na“, „Sedm černých jezdců“ nebo „6.6.6.“. Ani
to už není pravda, ale tento debut byl nahrán
v červenci roku 1990! Tedy bez mála deset let!
Zanechme však nostalgie. Podle zpráv vydava-
tele původně měly „Zjevení“ a „The Temple In
The Underworld“ - třetí 
album v pořadí, vyjít v reedici samostatně na
jednotlivých CD-éčkách postupně, leč samotná
výroba byla nakonec levnější ve verzi 2CD. Pro-
to se obě alba dostala na jedno společné dvojcé-
dé. Navíc byl na první disk „Zjevení“ zařazen
bonus v podobě další legendární kultovní sklad-
by „Hřbitov“, která se kdysi objevila v televizi
také jako klip! Ovšem ani na druhém disku
„The Temple...“ nebudete ochuzeni - jsou zde
totiž bonusy dva - „Dogrova říše“ a „Poselstvo
temnot“, které kdysi měly vyjít na nejmenova-
ném nerealizovaném sampleru! Druhé CD-éč-
ko s albem „The Temple In The Underworld“
představuje opět takové hity jako „Aposiope-
sis“, „Casilda’s Song“ či „My Name“... Notoric-
ky však známé toto album nemusíme výrazněji
představovat. Poděkujme především realizáto-
rům tohoto dvojcédéčka, že vůbec spatřilo svět-
lo světa, navíc remastrované! První album vyšlo
u dnes už zaniklé firmy a jen těžko by se CD
„Zjevení“ vůbec objevilo a třetí album „The
Temple...“ by už ani „velká“ firma Monitor /
EMI v reedici nevydala ! Škoda jen, že se ne-
mohlo objevit trojCD včetně druhého „Hell
Symphony“. U toho sice platí to samé jako
u „Zjevení“, bohužel však před lety vyšla v ree-
dici u anglické firmy Cacophonous Records
a jen těžko se dostává toto CD na současný čes-
ký trh. Dvoj CD Root je výborným doplněním
sbírky každého fanouška Rootu. Díky! -las-
„Zjevení“: • • • 1/2 3,5
„The Temple In The Underworld“: 
• • • • • • 6

ROOT „The Book“ (Redblack Productions /
M.A.B. Records) 1999

Dlouho očekávané páté album brněnských Ro-
ot „The Book“ je na světě. Tentokrát jsme na
něj čekali „pouze“ tři roky od vydání předpo-
sledního eponymního alba „Kärgeräs“, které
i přes své vysoké kvality tak trochu zapadlo dí-
ky bývalé vydavatelské firmě. Ty doby jsou však
pryč a „The Book“ vydala velmi pečlivá Redb-
lack Productions. Ale nyní rychle k novince. Je
to pravděpodobně nejlepší album Root! Důvo-
dy? Jednak za taktovkou stál opět samotný Pe-
tr „Blackie“ Hošek, který je autorem poloviny
výtečných kusů nového alba, které jich předklá-
dá celkem jedenáct v téměř hodinové stopáži,
a jehož autorský rukopis nelze přeslechnout
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recenze). V srpnu roku 1998 vyšlo první
třískladbové demo „Decaying In The
Mud“ a v letošním roce devítiskladbové
„The Triumph Of Impudence“ (leden
99). O obě dema si můžete napsat na ad-
resu: Cranial Torment, Bill Benakis, 32
Paradision St., Peristeri, 121 36, Athens,
Greece.
• Grindová kapela ČAD pochází ze Slo-
venska a má se čile k světu. Nedávno se
ohlásila bezejmenným materiálem, který
obsahuje celkem 10 skladeb, vyšel ve vel-
mi omezené edici 50 ks CD, která jsou již
vyprodána. ČAD působí momentálně
v sestavě: Basia Drak Heligónka Noise-
ovna - basa, Pišto Wilson Smrtihlav - ky-
tara, krákor a Jaroslav Bumko slepý Bu-
bon Kostička - bicí. A co čeká v následu-
jícím období? U Napalmed Records by
mělo vyjít 7“EP split ČAD / Granudo
Abuso, u Coprologia Productions spo-
lečně s Gore Cult Productions (firmička
zpěváka ČADu) do konce října by mělo
vyjít 4 way split kazeta Agathocles /
Mentally Parasites / Thema 11 / Rabies,
dále společnými silami čtyř labelů (Ere-
bos / Coprologia / Gore cult / K.A.Z.) by
mělo na jaře 2000 vyjít 7“EP ČAD / Iri-
tatte (grind crust, Finsko) a nakonec
u švédských Downfall Records podepsa-
li ČAD smlouvu na plnohodnotné CD,
které se plánuje na přelom ledna a února
2000 v nákladu 3000 kusů! Bližší infor-
mace: Štefan Chrappa, Kozmonautov 7,
Svätý Jur, 900 21, Slovensko. Bohužel
jsme obdrželi kazetu se čtyřmi skladbami
z nového materiálu bez jakýchkoliv dal-
ších informací, takže nemůžeme zveřej-
nit recenzi!
• Millennium distribution, za kterou se
skrývá management skupin Inferno
a Aluminium, vydala nedávno svou dru-
hou kazetovou kompilaci Newsdark Of
Leporelo, která obsahuje skupiny Tort-
harry, Insepultus, Inferno, Depresy, Tes-
timony, Urschullum, Shaark, Lunatic
Gods, Aluminium a Troodon + bonus
v podání Half. Cena MC 75,- + pošta.
Kontakt: Michal „Necron“ Kameš,
P.O.Box 81, Humpolec, 396 01, tel.: 0367
/ 535 725, e-mail: martin.bean@atlas.cz
• Američtí blackáči NUNSLAUGHTER
nabízejí tři své sedmipalcové EP-íčka po
5 USD. Zde je jejich seznam: NunSlaugh-
ter / Bloodstick, NunSlaughter / Dekapi-
tator a NunSlaughter / Crucifier. Dále
skupina nabízí trika, mikiny a další věci.
Podrobnosti na adrese: NunSlaughter,
2012 Baxterly Ave. Apt. 10, Lakewood,
OH 44107, USA.
• Japonští death metalisté s naprosto ne-
vyslovitelným názvem NYARLATHOTEP
nabízejí své demo z roku 1998 s názvem
„The Obscure Into Despair“ (3 USD).

Kontakt: c/o Makoto Fijishima, 772-1-
301 Hayashi, Atsugi, Kanagawa, 243-0816
Japan, Inet: http://members.aol.com/nyar/
• AGATHOCLES jsou neúnavní ve vy-
dávání 7“EP-íček. V letošním roce jim
vyšlo další s novým songem „Youďll Be
Surprised“ na splitu s PP7 GAFTZEB.
Objednávat jej můžete za 5 USD u Staf-
fana Fredeliuse, Grimstag 41, 162 56 Väl-
lingby, Sweden.
• Začátkem tohoto roku se objevila na
domácí scéně speedmetalová kapela 
SALAMANDRA s debutovým albem
„Twilight Of Legends“. Co tomu vše
předcházelo? Pavel Slíva - kytarista a hu-
dební mozek Salamandry působící do té
doby v řadě podobně laděných, leč pře-
devším regionálních kapelách v okolí
Plzně a Prahy se přestěhoval do Ostravy.
Tam založil Salamadru s pomocí spřáte-
lených muzikantů - Aleš Klimša (Punish-
ment) - basa, Marek Lankočí (Euthana-
sia) - klávesy, Dalibor „Panther“ Hala-
míček (Grog) - zpěv, Karel Řepecký -
kytara. Sestavu uzavírá koncertní bube-
ník Blackcount Baalberith (Enochian).
Album „Twilight Of Legends“ bylo na-
točeno v říjnu 1998 ve studiu Citron
v Ostravě. Kontakt: Leviathan Records,
P.O.Box 31, Lipník n.B., 751 31.
• Česká skupina LUMEN, která se řadí
především k hardcoreové obci, byla zalo-
žena už v roce 1995 a od té doby odehrá-
la více než stovku koncertů nejen doma,
ale i na Slovensku, v Polsku, Německu,
Slovinsku a Rakousku. V létě 1998 na-
hráli LUMEN dvě skladby v délce 27 mi-
nut a ty následně v únoru 1999 vyšly jako
12“LP u domácího kultovního labelu
Day After Records. Tento vinyl, který
vůbec nevyšel na CD je distribuován vše-
mi velkými nezávislými distribucemi jak
v Evropě, tak i v zámoří. Na rok 1999
chystala kapela LUMEN dvě velká 
turné, to však není potvrzeno. 
V současné době by měl vznikat materiál
na další desku u Day After Records.
Kontakt: Day After Records, Miroslav
Pátý, P.O.Box 153, Aš, 352 01, tel.: 0166 /
52 72 83.
• Slovenský label Erebos Production, za
nímž se skrývá Martin Belobrad, se má
čile k světu. Pátého listopadu přichystal
k vydání svůj v pořadí dvanáctý počin
a tím je CD „The Inborn Malignance“ od
brutalní americké death / grind bandy
SURGICAL DISSECTION. Navíc se 
připravuje vydání už dalšího CD jedné
mladé nadějné slovenské kapely. Kromě
toho se Erebos podílel na evropském
turné nazvaném „Bloodhunt“ tour no-
vember 1999 své stájové kapely 
SANATORIUM se švédskými 
CENTINEX, jehož česká zastávka pro-

běhla 17. listopadu v Praze a následně 19.
listopadu v Olomouci. Turné začínalo
12.11. v Paříži, pokračovalo přes Belgii
a Holandsko, ČR, Polsko a končilo v Lit-
vě. Další informace získáte na adrese:
Erebos Production, c/o Martin Belobrad,
Bajzova 29, Žilina, 01001, Slovensko ne-
bo na tel. 00421/89/7243589,e-mail:  belo-
brad@za.netax.sk, www.angelfire.com/
mt/turcik. Nakonec uvádíme stručný vý-
čet vydavatelských aktivit Erebos Pro-
duction: Sanatorium „Autumn Sha-
dows“ MC (dark / brutal death metal),
Morgain „Frostbitten Nakedness“ CD
(hypnotic / dark doom metal), Suffocate
„Exit 64“ MC (death / grind), Sanatori-
um „Necrologue“ MC (death metal),
Themgoroth (PL) „Highway Into The
Unknown“ CD (dark / astral black me-
tal), V.E.C. / Vnutromaternicovy Kani-
baliznus split live MC (grind core) a Sa-
natorium „The Arrival Of The Forgotten
Ones“ CD (brutal naturalistic death me-
tal).
• Aktivní undergroundový nadšenec Jir-
ka Holub a jeho firma PigeonShit Agen-
cy vydal nedávno split sedmipalec našich
PERVERSIST a Američanů
PROPHECY (barevný vinyl a obal). Ce-
na byla stanovena na 75,- Kč a 5,- Kč
z každého EP jde na Fond ohrožených
dětí. Kontakt: PigeonShit Agency, Jirka
Holub, P.O.Box 81, Kralupy n. Vltavou,
278 01.
• LOVE HISTORY, kterým nedávno
vyšlo opožděně u Shindy Productions ka-
zetové album „Gallileo, Figaro - Magni-
ficó...“, mají jednak nového basáka
a druhak jdou ve druhé polovině listopa-
du na čtrnáct dní do studia Citron v Os-
travě natáčet další album, tentokráte už
CD pro americkou firmu The End Re-
cords. Kontakt: Richard Chrobok, 26.
dubna 219, Ostrava 27, 725 27.
• Z Chuchelné na Opavsku se nám 
ozvala skupina SACRIST. V srpnu 
tohoto roku natočila skupina druhé de-
mo s názvem „Unholy Voices“, jež obsa-
huje sedm skladeb o délce 35-ti minut,
pro které nyní hledají vydavatele. Demo
můžete sehnat včetně dalších informací
na adrese: Petr Dlahaja, Resta 19, Chu-
chelná, 747 24, tel. 0602 / 81 45 11.
• Třetím počinem slibně se rozjíždějící
firmičky 99 Records je CD splitko dvou
nadmíru zajímavých skupin - 
MALFORMED THOUGHT, jejichž
část se jmenuje „Collapse“ (pět skladeb)
a DESTRYING THEMSELVES - „Ha-
te Of Empty Souls“ (6 skladeb). CD mů-
žete objednávat u 99 Records, Kamil
Karlík, Nová čtvrť 817, Nivnice, 687 51.
• Nové album skupiny SHAARK se bu-
de jmenovat „Suicidal Society“ a jeho
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vydání se opět trochu pozdrží. Vypadá to
na vydání až po novém roce 2000 - nej-
pravděpodobnější termín je přelom úno-
ra a března. Bylo masterováno v T.T.M.
studiu v Berlíně. Stále na pořadu jednání
s vydavatelskou firmou...

• V minulých číslech jsme se zmínili též
o turecké grindové bandě s názvem 
CENOTAPH. Ti nedávno vydali už své
druhé album se stylovým názvem „Pu-
ked Genital Purulency“. Vydala jej zná-
má turecká firma Hammer Muzik a na
její adrese nejenže získáte toto CD za 15
USD (MC - 7 USD), ale i trička zmíněné
skupiny za 20 USD. Kontakt: Muhurdar
cad. Akmar pas. 70/12, Kadikoy, 81300 I-
stanbul, Turkey.
• Už za nedlouho se objeví pod hlavič-
kou slovenských Metal Age Productions
nové album slovenských deathmetalistů 
ERYTROSY. Vyjde pod názvem „De-
light“. Další informace na adrese: Eryt-
rosy, Stanislav Lastivka, Ludmanská 3,
Košice, 040 01, SR, nebo na tel. 0421 / 95
/ 764 855.
• Debutové CD hlásí extrémisti GORE
z Brazílie. Jejich devítiskladbový opus
nese jméno „Through Chaos And Dis-
harmony“. Za 16 USD včetně poštovné-
ho jej získáte na adrese: Gore, P.O.Box
2040, CEP 86023-970, Londrina, Paraná,
Brazil.
• Rock - jazz - metalová slovenská parta
CARESS vydala nedávno svoje debuto-
vé šestiskladbové demo s názvem „Psy-
chiatric Hospital“. Stojí 50,- Kč / Sk, mů-
žete jej získat na adrese: Ján Košč, Sput-
niková 8, Košice, 04012, Slovensko.
• Začátkem roku 1999 vydal  francouz-
ský label Shock Wave Records sloven-
ským AMORBITAL debutové CD 
album  "Invidia". Celý materiál se  nese
v podobě melodického  death metalu  
s potřebnou  dávkou brutality o celkové
délce něco více než třicet  minut. Cena
cena je 240,- Kč / Sk, kazeta za 70,- Kč /
Sk. Objednávat je můžete na adrese:
Vladimír  Stanko,  Osloboditelov  18,
Humenné,  066 01, Slovensko.
• Norský  label  Oskorei  Productions,
známý  u nás díky kapele Shaark, má vy-
dány další  tituly: picture LP "Blood-

hunt" švédských CENTINEX (zpráva
na  jiném místě,  11 USD),  MC finských
DEVILRY "Unleashed  To Haunt"  (5
USD)  a split  7"EP 
FROSTMOON  / ORK (7 USD). Kon-
takt:  Oskorei Prod., PB 241  Indre Arna,
N-5888 Bergen, Norway.

• Prvních 111 lidí, kteří si objednají nově
celotištěnou PARAMBUCHU zine
dvojčíslo 4/5 formátu A5, obdrží za stej-
nou cenu speciální číslo zabalené v mod-
rém pytlíku, které vedle kompilační ka-
zety a fanzinu bude obsahovat i bonus
v podobě jedné kazety z domácí UG pro-
dukce. Za svých 49,- Kč tak dostanou
hned dvě kazety a jeden fanzin. Kontakt:
Parambucha zine, c/o Petr Žibřid,
P.O.Box 27, Brno, 614 00, e-mail: zib-
rid@mendelu.cz  Kazeta obsahuje cel-
kem 15 skladeb skupin, se kterými se 
objevuje ve fanzinu rozhovor, či se něja-
kým způsobem vztahují právě k tomuto
číslu. Bonusem kazety je „deathmetalo-
vá“ pohádka „Perníková chajda!
• Páté číslo vyšlo slovenskému zinu
MORTAL zine. Přináší rozhovory mj. s Ce-
notaph, Depresy, Emperor, Insepultus, De-
mentor, Yattering a dalšími, živé koncerty,
110 recenzí na CD, MC, demo a ziny. Kon-
takt: Miro Lukáč, Nám. Slobody 1406 / 30,
Púchov, 020 01, Slovensko.
• Čtvrté  číslo  fanzinu  FOBIA je   na
světě.  Má  formát  A5, počítačové zpra-
cování, rozsah 20 stran.  Můžete se v něm
dočíst o Krabathoru, Tortharry, For-
gotten  Silence, Avenger, Scabbard, Age
Of Storm a mnoha dalších. Další rubriky:
historie, recenze, akce, 
textbook, křížovka.  Cena 10,- Kč  + 
pošta. Kontakt:  Jiří Volný, Petra z Ústí
1733, Tábor, 390 01, tel. 0361  / 25 22 84,
e-mail: mvolny@students.zcu.cz
• A nyní report ze světové zinové pro-
dukce: AMPUTATION ze Švédska (5-
té číslo, A4, 40-ti stránkový anglicky psa-
ný zin obsahující 90 recenzí, rozhovory
převážně s neznámými spolky, cena 4
USD), kontakt: Micke Skala, Häger-
stensvägen 161b, Hägersten, Stockholm,
126 53, Sweden, e-mail: Amputati-
on666@hotmail.com, o francouzském zi-
nu LE MIROIRE D’ ENCRE toho o-
pravdu mnoho nevíme - (7 číslo), kon-
takt: Le Miroir D’Encre, 51 Rue De La
Pomme, 31000 Toulouse, France.
• V minulém čísle Metal Breath jsme
v přehledu o zahraničních fanzinech zmí-
nili kanadský LEATHER N’SPIKES.
Dostali jsme zprávu, že v červnu tohoto

roku vyšlo již jeho třetí číslo. Obsahem
jsou například rozhovory s australskými
Destruktor, Bethzaida (N), Impaled Na-
zarene (SF), Absu (USA) a dalšími. Ce-
na 4 USD, kontakt: c/o Cath, 35 Brous-
seau, Loretteville QC G2A 2R2, Canada.
O anglických fanzinech se toho ví po-
měrně málo. Dostal se nám do rukou je-
den z nich - INTOXICATED Magazine
(číslo 9, rozhovory např. se Sepulturou,
Moonspell, Psycore a dalšími, spousta re-
cenzí atd., cena 1,20 GBP), kontakt: In-
toxicated Mag., P.O.Box 2581, Reading,
Berks, RG1 7GT, England. Desáté číslo
vyšlo zinu Godreah, kde naleznete re-
port o britské scéně, rozhovory s S.O.D.,
Witchery, Samael a mnoha dalšími. Cena
je 2,50 GBP. Kontakt: Godreah, 33 Lilac
Road, Hoddesdon, Herts, EN11OPG,
England. Profesionálně tištěný fanzin
přichází také ze Spojených Států, má ná-
zev LAST JUDGEMENT zine, vydáno
má sedm čísel (40 stran, cena 3 USD),
kde mimo jiné naleznete rozhovory s Ne-
vermore, Sinner, Soilent Green, Malevo-
lent Creation a mnoha dalšími. Zajíma-
vostí je i to, že můžete vyhrát CD! Kon-
takt: Last Judgment zine, c/o Shane Tol-
le, P.O.Box 692, Arkansas City, KS
67005, USA.
• Profesionální  tisk  slibuje  polsky  psaný
fanzin  s titulem BURNING  ABYSS
zine,  který má  za sebou  zatím jen  tři čísla.
V posledním  aktuálním se  můžete dočíst
o At  The Gates, Night In Gales, Moonspell,
Behemoth, Lux Occulta, 
o českých Four Seats For Invalides,  Flesh-
less,  dalších  Polácích  Devilyn,  Themgoroth
a mnoha  dalších. Při  tomto  plátku  vznikla
kazetová  kompilace 
v celkové  délce 60  minut převážně 
orientovaná na  death a black metal.  Může-
te na  ní  nalézt  např. Nomad,  Parricide,
Apoplexy, Fleshless, Erytrosy, Menhir,  Hat-
red, Die Apokalyptischen Reiter, Imperial
Foeticide  a další.  Cena  4  USD. Kontakt:
c/o Maciej Kaczorowski, ul. Batorego 1/13,
Opoczno, 26-300, Poland.
• Třetí číslo Dark Hole zine se připravu-
je k vydání. Má formát A4 a obsahuje 
i kompilační kazetu.  Kontakt: Dark Ho-
le zine, Dainius Burauskas,  Draugystés
3-38,  LT-5150 Joniškis,  Lithuania. Dru-
hé číslo španělského  fanzinu Flesh Salad
vyšlo v létě 99. Stojí 3 USD a získáte jej
na adrese: Flesh Salad Fanzine,  P. O.
Box 31, Esplugues  De LL., 08950,  Bar-
celona, Spain.
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diemi protkanými death metalem, který se jak
sype, tak příjemně táhne. Středně pomalé pasá-
že přicházejí z převažujícího svižného deathme-
talového tempa a naopak. Kvalitní instrumen-
tální úroveň ruku v ruce se zvukem jsou přesně
takové devizy, jaké lze od debutu v současné
době očekávat. Z osmi písniček jich během tři-
ceti pěti minut zaujme hned několik (například
na albu trochu výjimečná „Requiem“, která je
pomalá, recitovaná, odlehčená věc podbarvená
chorálem i vybrnkáváním), ale to není záruka,
že některé místy trochu nesplývají. Insepultus
debutují určitě dobrým albem, na němž však
příznivce stylu nemůže nic překvapit. Vyjít des-
ka dříve... -FBB-
• • • • 1/2 4,5

KAIN „Project“ (Popron Music) 1999

Už podle názvu byste mohli poznat, o co jde.
Ono se vlastně napsalo o tomto projektu dost
na to, aby každý věděl, že Kain jsou dva lidé ze
stabilní formace Arakain - Jirka Urban a Zde-
něk Kub. Těmto dvěma figurám se chtělo po
dlouhé době natočit tvrdší album než samotní
Arakain, a proto bylo nutné založit si vlastní
projekt. O tom, že se to povedlo nad míru dob-
ře, může svědčit právě album s názvem „Pro-
ject“. Desítka kompozic nabízí pestrou škálu za-
traceně tvrdých pasáží a hlasových poloh
(o zpěv se totiž postaralo celkem 7 zpěváků,
premiérově také Jirka Urban). Každý jednotli-
vý zpěvák je specialista na jiný druh hudby, ale
některé hlasy zní v kontrastu s hudbou ne po-
dobnou například Fear Factory velmi dobře.
Nejtypičtějším příkladem je skladba „Tříšť“
v podání Dana Bárty. Možná, že kdyby album
nazpíval celé on, bylo to mistrovské dílo. Avšak
i ostatní zpěváci si se „svými“ skladbami pora-
dili se ctí. Namátkou například Simon („Tajem-
ství“), rockový matador Radek Zíka (jediný
ploužák „Pavoučí“ a závěrečnou „Prokletí“) či
Marta Jandová („Zavři oči“). Hudba samotná
je super, nic zbytečného, okoukaného, zkrátka
desítka kousků poctivě a upřímně odvedené
tvrdé práce. Jirka se Zdeňkem si zkusili, o čem
dlouho přemýšleli. Povedlo se na výtečnou! -
las-
• • • • • 1/2 5,5

THE LORD WEIRD SLOUGH FEG „Twi-
light Of The Idols“ (Dragonheart) 1999

Velice zajímavé je tohle druhé album Američa-
nů ze San Franciska. Jejich heavy metal, který
svou image sahá někam do středověku a čerpá
ze staré irské mytologie, bych hodně přirovnal
k tvorbě Iron Maiden. Mají totiž dosti podobné
kytarové riffy, zpěvákův hlas nese velice příbuz-
né zabarvení, o sólech a celkových melodiích
nemluvě. Všech třináct skladeb je postaveno na
dobré melodice, jemných kytarových partech
a rozhodně na již zmíňovanou 
image. Dynamická hudba je plná všech mož-
ných melodických zvratů, rytmických obratů
i zajímavých sól. Škoda jen, že hoši k tématice
nepřistoupili trochu novátorsky, protože tahle
muzika se hrála na přelomu sedmdesátých
a osmdesátých let. Velice překvapivé jsou
i časté rock’n’rollové prvky, které vše posouva-
jí ještě o několik let zpět. Nemohu říci, že by mě
tento materiál nudil, ale to jen díky tomu, že už
jsem tento styl pěknou řádku let neslyšel. U vět-
šiny alb se stává, že postupujeme-li stále více ke

konci opusu, rychlost a dynamičnost graduje.
V tomto případě se dostáváme více a více do
hard rockové historie, až někam ke starým do-
brým Black Sabbath. -pch-
• • • • 1/2 4,5

LOVE HISTORY „Gallileo, Figaro - Magnifi-
có...“ (Shindy Productions) 1999

Dlouho očekávané album Love History je ko-
nečně venku díky pochopení Martina Brzobo-
hatého alias Shindyho, bez něhož by se možná
vydání této desky ani nikdy nerealizovalo. Měla
totiž vyjít původně u italského labelu Northern
Darkness Records už začátkem roku 1997. Jen-
že sliby - chyby, dodnes nic! Bohužel se už na
vydání na CD tohoto materiálu asi nedostane.
Škoda je, že byl natočen už v prosinci 96! Kaze-
ta je přinejmenším dobré zadostiučinění, přičte-
me-li k tomu to, že obsahuje nejen 
album „Gallileo, Figaro - Magnificó...“, ale také
celé mini CD „Desires“ a dvě skladby z prvního
dema „The Astral Silence Of Blooming Virgin
Beauty“. Fanoušek tak za své peníze dostane 
opravdu velkou porci hudby od Love History.
Ale nyní již k samotnému albu. Pokud bychom
teoreticky měli srovnávat materiál „Desires“
s „novým“, pak je „Galilleo...“ méně stravitel-
nější a možná i méně hitovější, avšak na druhou
stranu více pocitovou záležitostí. Množství nála-
dových pomalejších a melodických pasáží (pře-
devším v nádherných instrumentálkách) dělá
Love History doommetalovými. Je to album
pro poslech při dlouhých zimních večerech. Na-
jdeme zde však dva naprosto výtečné hity a to
„The Gleam Of Midnight Sky“ a „Smell Of Te-
ars“, které jsou vrcholem celého alba. Ani čas
neubral nahrávce na aktuálnosti a kdyby se jí
mohlo věnovat více prostoru a času v médiích,
měli bychom výtečného českého doomového
zástupce na světové scéně. Doufejme, že se to
téhle formaci podaří s novým albem, které by
mělo spatřit světlo světa na jaře příštího roku.
Love History se každopádně posunuli jak hu-
debně, tak instrumentálně. Nechybí zde pomalé
(těch je většina), ani rychlé pasáže, čistý zpěv
versus brutální, melodika, klávesové party,
zkrátka to, co dělá doom doomem, přičemž vý-
sledek je okořeněný originálními nuancemi
a nápady! -las-
• • • • • • 6

LUMEN 12“EP 1999

Kontakt: Day After Records, Miroslav Pátý,
P.O.Box 153, Aš, 352 01.

Day After Records je label, který je množství li-
dí naprosto utajen, ale mnohým přináší a vydá-
vá spoustu zajímavých záležitostí z oblasti hard
coru, ale nejen z něho! Od něj nám přišla zásil-
ka s velmi zajímavým a hlavně výborným albem
skupiny Lumen. Bohužel jsme na něm ani na
přiložených letáčcích nenašli sebemenší infor-
mace o názvu, ani o dvou skladbách (celková
stopáž 27 minut), které toto album tvoří. Proto
se omezme jen na charakteristiku hudby. Lu-
men je sice (alespoň jej tak prezentují jiné tis-
koviny) hardcoreovou kapelou, ale to, co se line
z jejich dvanáctipalcového vinylu je spíše jakýsi
jam. Obě skladby jsou pomalé, náladové, klidné
(spíše by se dalo říci hardcoreové ploužáky), ale
o to více poslouchatelné a příjemné. Jo, tohle je
poslechovka, nejlépe na dlouhé zimní večery.

V Lumenu určitě něco je, těšme se na další al-
bum. Super zajímavá nahrávka se skvělým oba-
lem! -las-
• • • • • 1/2 5,5

MELANCHOLY PESSIMISM „Inconsistent
World“ (Epidemie Records) 1999

Ve Vlastíkovi alias Killim, dříme zvíře! To byla
první myšlenka autora recenze při úvodních za-
bijáckých tónech nového, v pořadí druhého alba
jihomoravských Melancholy Pessimism! Proč
zvíře? Jednoduše proto, že to, co vychází z jeho
útrob je zvířecky laděný chropot! Chropot není
to přesné slovo. Killy totiž střídá během desky,
ale i v rámci skladeb, svůj hlas naprosto k nepo-
znání. Jednou je to klasický deathový vokál, po-
druhé krákoravý, téměř blackový zpěv, což při-
náší do díla pestřejší prvky. Hudebně je „Incon-
sistent World“ ještě propracovanější a zabijáč-
tější než jeho debutový předchůdce. Navíc zde
nejsou vše klasické deathové skladby, objevíme
zde i zajímavé vsuvky, nad kterými zakroutí hla-
vou nejeden fanda (viz „The Grind Song“, jaz-
zová „Prison Of Society“ či závěrečná úletovka
„Brisket“). Avšak takové věci jako „Abdominal
Orgasm“, „Hatred“ či „Melancholy Pessimism“
jsou opravdovými skvosty desky, které rozdrtí
mozky i těm nejnáročnějším deathmetalovým
fanouškům. Navíc je cítit upřímná radost, s ja-
kou M.P. skládali své songy a to vcelku dotvoří
skvělý dojem z celého výtvoru. Moc povedené!
-las-
• • • • • 1/2 5,5

LUNATIC GODS „Sitting By The Fire“ (Me-
tal Age Productions) 1998

Stále ještě máme jako redakce vůči některým
skupinám dluhy staršího data. Jednou z nich
jsou také slovenští Lunatic Gods, kteří loni na
podzim vydali druhé album „Sitting By The Fi-
re“, ale které se nám dostalo do rukou až tepr-
ve v polovině tohoto roku. Co s tím naděláme.
Zvláště pak, když bylo album natočeno už
prázdninách 1997! A některé skladby byly do-
konce napsány už během roku 1995! Své první 
album Lunatic Gods prezentovali jako technic-
ký death metal s mnoha různými prvky. „Sitting
By The Fire“ deathmetalové není. Rozhodně ne
po stránce zpěvové. Zpěvák Emil totiž používá
různé zabarvení hlasu, ale zpívá čistě a dobře.
Šestičlenné kombo Lunatic Gods zde prezentu-
jí propracovanou metalovou, ani ne tak melo-
dickou, jakožto náročně poslouchatelnou hud-
bou. Deset skladeb, z nichž má nejkratší čtyři
minuty, je důkazem tohoto, že se Lunatic Gods
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určitě prvky grindcore, jenže v daleko menší mí-
ře než tomu bylo na „Fekal Party“. Hudba se
začíná propracovávat, převažují daleko technič-
tější kousky oproti dřívějším jednoduchým
a primitivním, v řadě skladeb se objevují elekt-
ro - industriální prvky, někde skorosamply,
zpěv ustupuje do pozadí, skoro mizí brutální vo-
kál, zkrátka vývoj Hermaphroditu v tomto roce
skočil o notný skok dopředu. Vrcholem materi-
álu jsou delší skladby - např. titulní „Obrá-
běn...“ či „Pohled davu do rozlomeného hrudní-
ho koše“. Jenže, co čert nechtěl. Po tomto slib-
ném rozjezdu se kapela rozpadá a jméno kape-
ly zůstává jejímu hlavnímu protagonistovi - To-
máši Zavadilovi. Ten pak v následujících letech
začíná produkovat zcela odlišnou muziku. Vy-
vrcholením odklonu od grindcoru a death meta-
lu je album „Architektura ostrých hran“ z roku
1997. A zářivým příkladem je nový materiál,
zčásti reflektující demo „Obráběn...“. Najdeme
zde totiž některé remixované skladby z „Obrá-
bění...“ v novém stylovém hávu. Musíme ocenit
vydavatele, který se snažil na CD umístit „ně-
co“ navíc. Demo „Obráběn a mnohonásobně
rozčtvrcen v zajetí ozubených kol“ má o sobě
zhruba třicet pět minut, zbytek do celkové sto-
páže více než 73 minut tvoří právě nový materi-
ál projektu Hermafrodit - tedy Tomáše Zavadi-
la. Jde celkem o deset velmi zajímavých indu-
striálně a drum and bassově laděných skladeb.
Že není možné tyto dva styly spojit? Je! Téměř
všechny skladby jsou však instrumentálky. Jsou
diametrálně odlišné od původníhoHermaphro-
ditu. Nejsem proti zveřejnění nového materiálu,
leč spousta lidí tyto stylové kotrmelce asi nepři-
jme a noví fanoušci Hermafroditu nejsou a ne-
budou nadšeni ze starých skladeb! Uvidíme, jak
si toto album povede... -las-
• • • • 1/2 4,5

HYPERION „Where Stone is Unscarred“
(Massacre Records) 1999

Předem se bez mučení musím přiznat, že Hy-
perion jsou pro mě jednou velkou neznámou.
Jejich novinka, která se mě donesla 
k uším, je však velice posluchatelným díl-
kem, které nenechá chladným žádného příz-
nivce melodického metalu. Jejich speed me-
tal je ve všech kouscích vkusně podmáznut
a doplněn klávesovou linkou, zpěvákův vý-
raz velice připomíná bývalého zpěváka Kis-
keho německé legendy Helloween, až jsem
se začínal pídit po nějaké alespoň státní pří-
slušnosti. Vězte tedy, že Hyperion pocházejí
z Itálie, i když obal CD tomu nenapovídá. Je
totiž situován do starověkého Egypta.
A tvorba? O speed metalu i klávesách jsem
již hovořil, překvapující jsou ale poměrně
vkusné kytarové party, melodické pasáže
i místy rytmické přechody. Je velice zajíma-
vé, že některé skladby, či spíše pasáže, bych
možná pomalu situoval na klasickou českou
tancovačku („Beyond The Sky“), ačkoliv hu-
debníci na ní možná v životě nebyli. Všech
zbylých deset skladeb by se však klidně moh-
lo stát hymnami díky své melodice, kterou
bych asi nasměroval na vyprodaný stadion.
Jinak jsem ale velice překvapen a rozhodně
se budu těšit na další výtvor, protože speed
metal se poslední dobou skoro vůbec neobje-
voval. -pch-
• • • • • 5

HYPOCRISY „Hypocrisy“ (Nuclear Blast Re-
cords / M.A.B. Records) 1999

Ať si kdo chce co chce šíří, švédské Hypocrisy
jen tak něco nezlomí a nazastaví. Za touto vě-
tou stojí letošní bezejmenné album napěchova-
né burácejícím death metalem aktuálního smě-
ru. Současná kovově smrtící větev je tím pádem
přímo osypaná jen zdánlivě vyčerpanými postu-
py a charaktery, mezi které patří kupříkladu po-
malé, střední i velmi rychlé pasáže, kvalitní só-
la, podmanivé sbory, mohutně - „do dálky“ na-
zvučený vokál, honosné klávesové a kytarové
plochy, ohromný zvuk i produkce, letitá vyhra-
nost či v neposlední řadě chytře promyšlená
stavba jednotlivých kusů a pasáží pestrobarevné
kolekce. Je to skutečná radost poslouchat tři-
čtvrtěhodinový důkaz faktu, že death metal hra-
vě vstoupí i do blížícího se dalšího milénia! 
-FBB-
• • • • • • 1/2 6,5

HYPOCRITE „Into The Halis Of The Blind“
(No Fashion Records / M.A.B. Records) 1998

O tomto albu se dá hovořit snad jen v superlati-
vech. Vynikající tvorba, která se pohybuje ně-
kde mezi death metalem, doomem a já nevím
kde ještě, se vyznačuje hlavně melodičností, jež
je kromě klasických kytarových partů tvořena
i houslemi, klávesami a jinými obdobnými ná-
stroji. Nejedná se však o žádný vyšumělý popík,
ale o pěkně tvrdý a agresivní nářez. Napadá mě
i možná škatulka techno-death, která rozhodně
nemá společného vůbec nic s „Esohity“. Popi-
sované album těchto Švédů je totiž technicky
náročné a patrny jsou zde různé instrumentálně
náročné i neobvyklé pasáže. Pohlazením na du-
ši je opravdu každá z jedenácti skladeb. Atmo-
sférou je celá placka šoupnuta někam do stře-
dověku, čemuž napomáhají hlavně zmíněné pro
metal netradiční nástroje a místy doomem na-
voněné bloky. Je velice těžké hovořit o maxi-
mální originalitě, ale o kopírování se v žádném
případě nemohu ani v nejmenším zmínit. Velice
potěšitelné je naprosto strhující tempo, které
ačkoliv jednotlivé skladby obsahují spousty ryt-
mických i melodických zvratů, se nese celým al-
bem jako pevná linka. Už se nemohu dočkat
dalšího výtvoru. -pch-
• • • • • • • 7

ILLEGAL ILLUSION „Shy“ (Illegal Illusion /
Cure Pink) 1997

S Illegal Illusion jsem měl poprvé tu čest pro-
střednictvím nevyhraněného a invenčního dema
„Thread“ z devadesátého šestého. O rok pozdě-
ji vznikla další demonahrávka „Shy“, se kterou
jsem se setkal až nyní jako s CD verzí stejného
titulu. A tato z „kolejí“ I.I. nikam neuhýbá. Pro
vaši orientaci se nejprve pokusím přiblížit origi-
nální styl rozmanité náročné třináctisongové
hodinové desky. Na poslouchání velmi složitá
hudba je tvořena kombinováním pomalých
a uklidňujících pasáží s rychlejšími a výbušnější-
mi. Hudbu jako celek se bezostyšně odvážím
nazvat alternativním crossoverem, s tím, že slo-
vo „alternativní“ zde chápu v šíři neobvykle
kombinovaných žánrů tvořících zmíněný cros-
sover (rockové vybrnkávané procházky, pocito-
vý grunge a thrash, místy rámusící hardcore...).
Hůře stravitelný lehce basový zvuk evokuje 
undergroundovou nahrávku, která svou tvrdo-

stí, melodičností a zvukovým pohráváním při-
pomene klasiky Voivod, avšak celek je jinde...
Působivá muzika je tvořena čtyřmi individuální-
mi muzikanty na úrovni, proto je tak různorodá
a proto je směřována milovníkům nemonotón-
ních počinů. Ze stejného důvodu se ovšem obá-
vám faktu neúspěšnosti desky, která má před
sebou podobný osud jako Erebus. Jejich debut,
ač byl povedený, zapadává, protože neoslovil
masy a nedostal se ven... Snad bude nezávislý 
distributor Cure Pink důsledný a deska se do-
stane na ta správná místa! -FBB-
• • • • 4

IN FLAMES „Colony“ (Nuclear Blast Records
/ M.A.B.Records) 1999

Gotenborgský death metal. Tento pojem si vy-
mysleli především promotéři různých firem
a médií, kteří si nevěděli rady s přívalem, někdo
by řekl trendového směru, několika švédských
skupin včetně In Flames, kteří nedávno vydali
čtvrrté řadové album. Spíše by bylo záhodno
nazvat věc pravým jménem. To, co předvádějí
In Flames na „Colony“, je pouze směska chytla-
vého speed a thrash metalu s deathovým voká-
lem. Navíc je to skvěle aranžérsky, zvukově
i technicky zkomponované - nahrané a samo-
zřejmě dobře podané. Proto ten úspěch! Jde ta-
dy především o umění zvukaře a aranžéra hud-
by! Téměř všech jedenáct skladeb se nese v ry-
chlém či ultrarychlém rytmu, v několika místech
se zpomaluje („Zombie Inc.“, jediná instrumen-
tálka a intermezzo „Pallar Anders Visa“, střed-
ní tempo je hlavním atributem skladby „Re-
sin“), aby se vzápětí vrátilo tempo do zajetých
kolejí. Minimálně je využito kláves, maximálně
pak kytarových beklajtů! S blížícím se koncem
desky jsou skladby jaksi experimentálnější a in-
strumentálně a technicky náročnější. Příkladem
toho jsou „Behind Space ‘99“ a hned následují-
cí „Insipid 2000“, které mohly být s klidným
svědomím zařazeny na začátku alba. Každopád-
ně je „Colony“ jedním z vyspělých a technicky
provedených alb a jistě bude patřit ve sbírce
mnoha fanoušků mezi skvosty za rok 1999! -las-
• • • • • • 6

INSEPULTUS „Stigma Of Soul“ (Leviathan
Records) 1999

Téměř deset let stará slovenská skupina Inse-
pultus zveřejnila po několika kazetách debuto-
vé CD a to prostřednictvím „zahraničního“ vy-
davatele Leviathan Records. Na svém prvním
svou pílí jistě zaslouženém stříbřitém kotoučku
se současná trojice prezentuje kvalitními melo-
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Seskupení existuje již od roku 1991.

Z původní sestavy tvoří dnes jádro Dep-
resy tři lidé: Dirt - kytara, Elevo - bube-
ník a zpěvák Dragon. Po půl roce 
existence nahrávají své první demo 
s názvem „If Dream Will Be Real“, kte-
ré ovšem nikdy nebylo oficiálně šířeno.
V roce 1993 se připojil nový kytarista
Shimi a v tom samém roce Depresy nato-
čili druhý demosnímek „In Embrance Of
The Dying“, který se dostal mezi fanouš-
ky i na pole undergroundové, takže se
o nich začalo poměrně hodně mluvit.
Několik skladeb z tohoto demáče se ob-
jevilo na několika kompilacích. V téměř
současné sestavě (bez basáka) v březnu
1994 vznikly dvě skladby na kazetový
sampler pro Metal Age a jedna z nich -
„Try Not To Breathe“ se později objevi-

la na CD kompilaci „Death Metal Made
In Slovakia“. V pětadevadesátém nav-
štěvují Depresy znovu „zdomácnělé“
studio Exponent, kde vzniká další kul-
tovní demo „...And There Came The Te-
ars With Christ“, které zaznamenává ši-
roký ohlas undergroundové veřejnosti.
Tisíc pět set prodaných kazetových kopií
hovoří za vše. Na konci roku 1997 se u-
chylují Depresy opět do studia, kde vzni-
kají dvě nové skladby, cover verze od
Hypocrisy a zmiňovaná skladba ze sam-
pleru je znovu nahrána v novém hávu.
Toto je základ pro CD minialbum
„A Grand Magnificence“, které vychází
o necelého půl roku později pod hlavič-
kou Shindy Productions ještě společně

s remasterovaným materiálem „...And
There Came The Tears With Christ“.
Kazeta obsahuje pouze čtyři nově nato-
čené skladby. Během roku 1998 přichází
do grupy nový a zároveň poslední člen -
Martych - na post basisty. Za poslední lé-
ta Depresy poměrně často vystupovali,
nejvíce asi v rámci vyhlášených letních
festivalů a malých koncertních turné.
Květen letošního roku je ve znamení na-
hrávání plnohodnotného alba s názvem
„Sighting“, které vychází o tři měsíce po-
zději nejen na CD a MC, ale také na di-
gipacku, který je obohacen CD-ROMem
s videoklipem a internetovými stránka-
mi, vše naprosto profesionálně zpracova-
né! Na letošním festivalu North Power
Jam v Litoměřicích vystupovali Depresy
živě, a tak měl Pavel Maňas možnost se
bezproblémově setkat s kytaristou a vůd-
čí osobností Depresy, Dirtem, a probrat
jednotlivé kapitoly jejich kariéry osobně...

„Mluvili jsme v úvodu o „A Grand Mag-
nificence“ původně jako o kazetovém al-
bu. Bylo to myšleno tedy jako demo
a nebo jste tento materiál chtěli už tehdy
dát na CD?“
„Nechtěli jsme to vydávat za demo, ale
na druhou stranu se nenašla žádná firma,
která by to vydala na CD. Rozhodli jsme
se to vydat ve vlastní režii, ale na CD
jsme neměli peníze. Spousta lidí to brala
jako demo, ale v podstatě šlo o ve velmi
profesionální kvalitě. Mělo to dobrou 
produkci, obal...“
„Předpokládám, že tenhle materiál jste
již zasílali firmám k možné budoucí spo-
lupráci...“
„Jsme taková kapela, která se vůbec ni-

kam netlačí. Myslím v tom smyslu, že
když někomu pošleme materiál, tak po
něm nechceme, aby nám  hned vydával
CD! Posílali jsme to hlavně v rámci di-
stribuce - kdo projeví zájem a kdo nám
pomůže se šířením tohoto alba...“
„Takže tímto způsobem jste se dostali
k Shindymu?“
„To byla strašná náhoda. My jsme se
k němu dostali přes Tomáše Řeřuchu
z Parambuchy, Shindymu se ten materiál
strašně líbil a navrhl nám, že by to vydal
na CD-éčku. V podstatě jsme strašně le-
nivý lidi, takže jsme už nehledali nikoho
jiného! Nevím jestli to bylo dobré nebo
zlé, ale samozřejmě, pokud je skupina
pod nějakou větší firmou, určitě má něja-
ké větší výhody, ale my nebereme v úva-
hu hledisko, že musíme prodávat hodně
nosičů, ale chceme oslovit těch pár lidí,
kteří si k tomu najdou cestičku. Nejprve
nám v reedici vydal třetí demáč na kaze-
tě, pak CD „A Grand Magnificence“
a naposled nové CD „Sighting“.“
„A Grand Magnificence“ je vlastně mi-
niCD, kde jsou dvě nové skladby, jedna
cover verze a jedna starší věc...“
„Napřed mělo vyjít plnohodnotné CD,
ale Shindy pravděpodobně nevěděl, jak
zareaguje trh. Chtěl znát v první řadě 
reakce lidí, a tak se rozhodl, že vydá nej-
prve tohle mini CD a podle toho, jak se 
uchytí, by se udělalo další. Povedlo se,
Shindy byl s prodejem spokojen, vrátily
se náklady a byl i nějaký zisk, který se
pak investoval právě do toho nového CD
„Sighting“.“
„Je strašně zajímavé, že spousta českých
kapel hraje, natáčí se demáče a z toho se
pak rozhodují vydavatelé případně vydá-
vat CD začínající kapele. O vás se toho
v době vydání miniCD-éčka příliš nevě-
dělo a přesto se velmi dobře prodávalo.
Čím si to vysvětluješ?“
„Já si nemyslím, že to byl raketový 
nástup, protože jsme hráli už dlouho
předtím. Je to asi tím, že se nesnažíme do-
stat do každé řitě, necháváme tomu volný
průběh. Možná, že o nás nevědělo tolik li-
dí v Čechách, ale na Slovensku to bylo ji-
né. Máme už určité zkušenosti a to se asi
odráží v naší hudbě, tím pádem to oslovi-
lo větší počet lidí a lidi na to reagují...“
„Kdybyste se měli sami zaškatulkovat,
dá se říci, že hrajete technický death me-
tal?“
„Technický death metal asi ne, nevím.
Dost lidí v recenzích píše, že je tam hodně
technických momentů, ale nám nejde
o zařazení do technického death metalu,
nejde nám o techniku, jde nám hlavně
o vyjádření určité atmosféry. Pro někoho
jsou tam složitější momenty, pro mě urči-
tě ne, pro většinu muzikantů také ne. Je to
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Mají rozhodně co dávat



tím, že už hrajeme nějaký ten rok a někde
se to musí odzrcadlit... O techniku nám
určitě nejde, jde o atmosféru, o vyjádření
pocitů - to je prvořadá záležitost.“
„S tím souvisí i texty... Hodně deathme-
talových kapel preferuje především hud-
bu a texty jsou jaksi v pozadí... U vás je
to ale obráceně, předpokládám...“
„Ano, hrají velkou roli. Dříve jsme je do
popředí moc nevytlačovali , ale to bylo
hlavně z toho důvodu, že jsme neměli 
dostatek financí hlavně při vydávání na-
šich demokazet. Každý ví, že když přidáš
list do bookletu kazety, tak se ti všechno
prodražuje. Z toho důvodu tam ty texty
nikdy nebyly. Je to tak, že text je nedíl-
nou součástí hudby, hudba vzniká jako
první a až pak text, ale vždycky je to hod-
ně provázané. Není to tak, že bychom
text brali jako méněcenný, je také velmi
důležitý! Vystihuje přesně to, co by ta
hudba měla povědět člověku, a měla by
mu přesně navodit tu danou atmosféru.
V Depresy mám texty na starosti já...“
„No výborně. Konečně jsem natrefil po
dlouhé době na tvůrce textů. Mohl bys
nastínit obsahy tvých textů?“
„Jsem člověk, který je ovlivněný mystikou
tmy a všechno, co se odehrává kolem naší
kapely, se zaměřuje na oslavu tmy.“
„Proč zrovna tmy?“
„Protože to má v sobě něco, co symboli-
zuje počátek všeho. Nejdříve nebylo
světlo, ale musela být tma. Tma je počá-
tek všeho. Ono to ze mě vyplývá samo,
k ničemu se nikdy nenutím, přichází to
léty samo mimo mě, ale je to přitom ve
mně, snažím se to prohlubovat. Nesna-
žím se o nic, na co nemám, já to tak pro-
stě cítím...“
„Vyvíjí se postupně texty... Srovnej tře-
ba „A Grand Magnificence“ se „Sigh-
ting“...“
„Je to metaforické. Je na každém jedin-
ci, jak si texty sám vysvětlí. V podstatě
celé křesťanství chápu jako jednu velkou
manipulaci s davem a i když některé ty
myšlenky nejsou špatné, snaží se člověku
navodit nějaký směr a to není dobré.
Každý je samostatný a měl by se také
sám zorientovat, neměla by mu být před-
kládána určitá cesta. A proč název
„A Grand Magnificence“? Křesťani zni-
čili velké množství poznatků a tlumili vý-
voj civilizace, které byly už tisíce let před
nimi a které byly v některých směrech
vpředu. To, co si neuměli křesťani vy-
světlit logicky, přisuzovali úloze ďábla.
Museli si najít někoho, na koho by to
mohli hodit. Ďábel byl ztělesněním toho,
co si neumí vysvětlit. Zkrátka to, co ne-
bylo reálné pro ně, to byl výplod ďábla...
Tohle všechno ukazuje, že to byla tota-

litní komunita. Budovali všechno přede-
vším pro svůj prospěch, nikoliv v pro-
spěch vyšších zájmů. To se mi nelíbí na
křesťanství. Je to na dlouhou debatu...“
„To jsi mluvil o „A Grand Magnificen-
ce“. A „Sighting“?“
„Já si myslím, že texty se točí stále oko-
lo toho samého. Postupem času je tam
cítit vývoj z toho hlediska jakéhosi
„zbásnění“. V prvopočátcích to byly ta-
kové jednoduché opisy a teď se to sna-
žím vykreslit pomocí metafor a pomocí
poezie. Přiblížit texty takovou mystič-
tější formou, aby lidé o nich trochu pře-
mýšleli, ale je to zase na každém samot-
ném, jak to pochopí. Tohle mi pomáhá
rozlišit dvě skupiny fanoušků. Ty, kteří
chápou tu hudbu a to, co chceme pově-
dět, a na druhou stranu ty, kteří to chá-
pou úplně jinak.“
„Předpokládám, že to koresponduje
s názvem vašeho plnohodnotného alba
„Sighting“...“
„“Sighting“ znamená v překladu něco
nadpřirozeného, neskutečného. Tento
název vystihuje přesně filosofii kapely
a nebo to, na co jsme chtěli poukázat.
Chtěli jsme tímto dílem poukázat na vě-
ci, které jsou pro většinu lidí nepocho-
pitelné, ale přece je obklopují každý
den a jsou součástí našeho života. Ne-
znamená to ale, že pokud ty věci lidi ne-
chápou, že nemohou být reální. Je třeba
být těmto věcem otevřenější, otevřít
svou mysl a vstřebávat některé informa-
ce intentivněji...“
„Vznikalo vaše album dlouhou nebo
krátkou dobu?“
„Některé nápady jsou hodně staré, ale
většina materiálu vznikla za necelé čtyři
měsíce. Je to ale tak, že častokrát při-
jdeme na zkoušku a neuděláme za ni ani
jednu notu a někdy začneme hrát a při-
jde to samo. Najednou je to tam, cítíš ta-
kové příjemné mrazení na zádech, teh-
dy je to dobré. Sám se divíš, odkud to
vůbec přišlo. Ale nikdy se do ničeho ne-
nutíme. Možná, že nad příštím CD-éč-
kem budeme sedět tři roky a možná, že
ho uděláme za tři měsíce... Já to cítím
tak, že celá naše produkce vychází úpl-
ně mimo nás a my jsme jen takoví zpro-
středkovatelé toho něčeho, co chce pro-
mlouvat skrz naši hudbu...“
„Říkáte o sobě, že jste lenivá kapela.
Baví vás vůbec živé hraní? Nebo vás ba-
ví více studiová práce...“
„Když to mám brát z pozice, kdy člově-
ku ta hudba něco má dávat, má v něm
vzbudit nějaké zamyšlení, tak mám rad-
ši práci ve studiu. Pro člověka je určitě
příjemnější poslouchat CD doma, kde

není oproti koncertu hluk. Většina lidí
je na koncertech opilých a nedokáží
hudbu vstřebávat. Já jsem měl koncerty
strašně rád, ale časem mě to dění okolo
nich dost odradilo. Každopádně ale
koncertní činnost má svůj smysl a snaží-
me se dostat tu energii do lidí skrz živé
hraní. Častokrát je ale při koncertech
velmi mnoho negativních vlivů, které
neumožní, aby se energie na lidi přene-
sla. Proto jsme v poslední době koncer-
ty  trochu omezili. V dnešní době je na
druhou stranu všechno otázkou peněz.
Podívej, hrajeme skoro deset let a zatím
jsme z kapely neměli ještě ani korunu.
Když jedeme na koncert a proděláme
na něm tisíc korun, máme své rodiny, to
se prostě nedá...“
„Kde hlavně hrajete a jak často jezdíte
na koncerty?“
„V podstatě jsme před tímto CD rok
nehráli, protože jsme byli naprosto zne-
chuceni z těch věcí okolo. Rozhodli
jsme se, že se zaměříme hlavně na toto
CD a pak se uvidí. Na jeho podporu
jsme odehráli pár akcí, většinou to byly
Čechy a Morava. Na Slovensku se teď
pořádá velmi málo koncertů, odráží se
v tom i ekonomická situace, v tomhle je
Slovensko stále pozadu za Čechami.“
„Zajímáš se vůbec o dění na slovenské
metalové scéně?“
„Já to momentálně nijak nevnímám.
Pro mě je Slovensko na mrtvém bodě.
Nedostanou se ke mně skoro žádné in-
formace, občas pro někoho udělám roz-
hovor. Já si myslím, že je tam hodně li-
dí, ale málo těch, kteří se chtějí nějakým
způsobem zviditelnit. Například fanzi-
ny. Je jich tam sice hodně, ale je to rela-
tivní pojem, protože oni vydají jedno
číslo a vykašlou se na to. Jsou tam dob-
ré kapely, ale všechno funguje v oprav-
du  hlubokém undergroundu, všechno
je strašně tiché, nikdo se nechce zvidi-
telnit... Na Slovensku se nedá už nikoho
kontaktovat, všechno hrozně upadlo...“
„Jaký by byl váš největší sen, čeho bys-
te chtěli jako Depresy dosáhnout? Kro-
mě CD samozřejmě...“
„Nevím, co je snem ostatních chalanů
z kapely, ale mým hnacím motorem
v této činnosti je asi to poznávání svých
schopností. Čeho jsem schopný, čemu
jsem otevřený, čemu ne, na co mám, na
co nemám, v čem se mohu ještě zdoko-
nalit. To je to, co mě žene stále dopře-
du.“

Kontakt: Shindy Productions, Mar-
tin Brzobohatý, Sadová 17, Ada-
mov, 697 04.
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Tak to činím opravdu se zpožděním. Řekl bych,
že názor na „Senyaan“ se vůbec neliší od první-
ho poslechu! Forgotten Silence je kapela, která
kdykoliv přišla s nějakým materiálem, byl origi-
nální, silný, melodický, tvrdý, zkrátka se všemi
kladnými charakteristikami. To platí i o „Seny-
aanu“. DvojCD je přehlídkou technické, melo-
dické a multistylové hudby, kde se prolínají jak
death, doom a thrashmetalové části s popovými,
tak i jazzovými a mnohými jinými škatulemi. Z-
krátka Forgotten Silence lze považovat za me-
talovou kapelu, ale fanoušky si může najít i me-
zi naprostými nemetalovými posluchači. Instru-
mentální party „Senyaanu“ jsou dotažené do
dokonalosti a na žádném jiném českém albu ne-
najdete tak pestré a dokonalé aranže, ani již
zmiňovanou pestrost. Přičteme-li k tomu to, že
hudba je spojena s texty tak dokonale, že by
jednotlivé skladby postrádaly logiku a posloup-
nost, které celek sám o sobě má. Necelých sto
minut hudby tvoří pestrý koncepční celek jak
hudební, tak i lyrický! To dává „Senyaanu“ prá-
vě onu dokonalost. Skvělé instrumentální výko-
ny kytaristy Nedvěda, basáka a zpěváka Krusty-
ho, bubeníka Chrobise, zpěvaček Hanek zvý-
razňují opus „Senyaan“ k tvrzení, že je nejlep-
ším albem na undergroundové české i slovenské
scéně za posledních deset let! Žádná jiná česká
skupina tak originální není!!! Skladby jako
„The Hills Of Senyaan“ či „The Oldest Sanctu-
ary“ jsou naprostými skvosty! Kdo album  sly-
šel, dá mi jistě za pravdu! Více jej není třeba při-
bližovat! -las-
• • • • • • •  7

GIRLS UNDER GLASS „Equilibrium“ (Hall
Of Sermon / M.A.B.Records) 1999

Švýcarský label Hall Of Sermon je znám přede-
vším tím, že vyhledává talenty z doom rockové-
ho ranku. Girls Under Glass nejsou doommeta-
lovou kapelou, zato se však tato skupina necha-
la inspirovat takovými soubory jako jsou Sisters
Of Mercy či Depeche Mode. Najdeme zde totiž
naprosto charakteristické prvky obou jmenova-
ných skupin, ať už je to šlapavý goticko - rocko-
vý nádech skladeb, rytmus, čistý mužský vokál,
který je zde zastoupen ve stejném poměru
k ženskému, textová témata... Ale abychom ne-
řekli, že to je jen plagiát uvedených kapel, Něm-
ci Girls Under Glass umí své skladby dotáhnout
do dokonalosti a nápaditosti, protože některé
jsou opravdovými melodickými skvosty a doká-
ží chytnout za srdce („Is This The Place“, „New
World Order“ nebo nejhitovější „Love Is“). Sa-
mozřejmě, že kromě klasických rockových ná-
strojů používají Girls Under Glass klávesy, na
nichž se realizuje spousta samplů a různých ele-
tronických zvuků, které se deskou nesou v hoj-
né míře! -las-
• • • • • 5

GODDES OF DESIRE „Symbol Of Triumph“
(Metal Blade / M.A.B. Records) 1999

Holanďané Goddes Of Desire letos vydávají
druhou desku nazvanou sebevědomě „Symbol
Of Triumph“ prostřednictvím společnosti Metal
Blade Records. Ta jistě nenabídne ruku něko-
mu neperspektivnímu, tudíž předpokládá, že
skupina zabere u posluchače pohybujícího se
v současných vlnách tvrděrockového stylu.
A protože jím je opět heavy metal, je mnohé vy-
světlené. G.O.D. rovná se ortodoxně heavyme-

talově hození Motorhead se vším všudy! Tím
pádem ničím nepřekvapující, ale velmi dobře
zahranou hudbu navíc doplňuje pravověrná ul-
traklišovitá image včetně obalu a pochopitelně
jasně směřovaná textová stránka. Kompaktní
disk s výborným zvukem i produkcí se sice ne-
vyhne jistému stereotypu, ale kdo chce, pozná
tu kterou píseň bez problémů. Refrénem nejvý-
raznější je jakási hymna strhující totálně vše na
desce obsažené byla umístěna doprostřed a po-
jmenována všeříkajícně „Metal Forever“. Metal
jako životní názor a smysl bytí - to je Bohyně
touhy. Výtečná skupina vybavená smyslem pro
pořádek ve svých ideálech vyvrhla počin, jež je
povinnou záležitostí pro kovové konzervy... 
-FBB-
• • • • • 5

GODGORY „Resurrection“ (Nuclear Blast
Records / M.A.B. Records) 1999

Na příkladu třetího alba švédských Godgory
„Resurrection“ by se dal demonstrovat pokrok,
jakým prochází metalová hudba. Godgory zde
překládají osmero výtečných pestrých kompo-
zic, které se v zásadě od sebe stylově či rytmic-
ky velmi liší, ale dohromady dávají skvělý hu-
dební počin. Úvodní titulní skladba „Resurrec-
tion“ svědčí o vysoké tvůrčí invenci kapely, kte-
rá zde přednáší ve středním tempu doommeta-
lový opus spojený s prvky death metalu, ale
s naprosto vynikajícími instrumentálními výko-
ny (kytarista!), které se dají ihned rozeznat.
Druhá skladba „Crimson Show“, stejně tak
i šestka „Collector Of Tears“, jsou jasnými
představiteli goteborského death metalu, třetí
„Adultery“ je jakýmsi deathmetalovým ploužá-
kem! Vrchol alba však přichází v „My Dead
Dreams“, což je skvělá melodická doom - 
deathová pecka aspirující na hit v masovějších
měřítkách. A tak je to podobně se všemi další-
mi skladbami - pátá „Death In Black“ a sedmič-
ka „Waiting For Lunacy To Find Me“ jsou nej-
pomalejšími skladbami, zato však asi nejvíce ná-
ladovými a pocitovými. Godgory zkrátka chtěli
přijít s originální a pestrou deskou a v plném
rozsahu se jim to povedlo! Fantastické album 
uzavírá předělávka „Princess Of The Dawn“ od
německých Accept, ovšem zpracovaná k obrazu
svému - tedy do hudby Godgory! -las-
• • • • • • 6

GROINCHURN „Already Dead“ (Happy
Hamster) 1998 3“CD

Za skvělou sběratelskou raritku lze považovat
třípalcové CD Jihoafričanů Groinchurn „Alrea-
dy Dead“ vydané na vlastní značce Happy Ha-
mster Records. Předně však musíme říci, že ten-
to třípalec vyšel ještě předtím, než Jihoafričané
realizovali své druhé album „Fink“ u Morbid
Records, recenzované v minulém čísle Metal
Breath. MiniCD obsahuje celkem 6 skladeb,
z nichž tři pocházejí z výtečného zmiňovaného
alba „Fink“, dále „Toad-Lee“ ze sedmiplace
Groinchurn / Woyczech vydaného v Německu
a naposled dvě živé skladby „Genocidal Tren-
dency“ a „Contraceive“ z koncertu v Německu
na turné s Krabathorem! Dvanáct a půl minuty
stopáže  je na nějaké výraznější hodnocení má-
lo, navíc jsou to skladby kromě živáků už někde
realizované, proto se omezme jen na všeobecné
informace. Co více dodávat k této již grind de-
ath kultovce z Jižní Afriky? Sběratelé shánějte!

-las-
bez bodového hodnocení

HERMAPHRODIT „Fekal Party“ (Epidemie
Records) 1998

Jak jistě víte, již před rokem se objevilo na 
undergroundových pultech retrospektivní CD
pražské grindové formace Hermaphrodit.
I když se nám povedlo  recenzi zařadit až do to-
hoto čísla, vězte, že aktuálnost tohoto CD, po-
tažmo této recenze neztratila nic ze své nadča-
sovosti. „Fekal Party“ bylo natočeno již v roce
1994. Tehdy undergroundová scéna nebyla na-
tolik silná, aby ihned po této kultovní formaci
skočilo několik vydavatelských firem najednou,
a tak v té době byla kazeta vydaná jako demo
jedinou možností, jak tento materiál pouštět do
světa. Díky Epidimii Records došlo k jeho vy-
dání po letech na CD a předtím také k jeho re-
masteru! „Fekal Party“ je třináctiskladbový ma-
teriál, který se nese v opravdu jednoduchém
(někdy až primitivním) death / grindovém du-
chu, mluvíme-li o hudbě, sílu tohoto materiálu
ovšem nalezneme v textové tématice, kde se 
Hermaphrodit vyžil v těch nejextrémějších lé-
kařských, sexuálních a potravinářských námě-
tech (to se nedá reprodukovat, to se musí slyšet
či číst v bookletu CD!!!). Skvěle působí po těch
letech i „hrané“ (resp. povídavé) meziscény,
které velmi dobře uvolňují atmosféru celého
„Fekal Party“. Navíc není„Fekal Party“ jen
grindovým počinem. Objevují se zde i prvky 
uvolněnější, jako hardrockové či rock and rollo-
vé vsuvky! Každopádně je tento matroš asi nej-
lepším dílem Hermaphroditu za jeho poměrně
krátkou kariéru! CD doplňuje k délce pětašede-
sáti minut starší, taktéž remasterovaný demáč
„Poševní výtok syrových jater“, který vůbec ne-
má daleko k „Fekal Party“, je pouze o rok star-
ší a tudíž hudebně slabší (méně však zvukové).
Navíc je spíše thrashový než death / grindový...
-las-
• • • • • 5

HERMAPHRODIT „Obráběn amnohonásobně roz-
čtvrcen vzajetí ozubených kol“ (Epidemie Records) 1999

Po úspěšné reedici kultovního dema „Fekal
Party“ na CD v loňském roce bylo nasnadě, že
se na CD dočkáme reedice i následovníka „Fe-
kal Party“  - dema „Obráběn a mnohonásobně
rozčtvrcen v zajetí ozubených kol“ z roku 1995.
Tentokrát se však demo objevuje ve společnos-
ti zcela nového výtvoru one - man projektu Her-
mafrodit Tomáše Zavadila. O tom však ale po-
zději. Materiál z roku 1995 má v sobě 
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ting“ je profesionální práce! -las-
• • • • • • 1/2 6,5

DEW-SCENTED „Ill-Natured“ (Nuclear Blast /
Grind Syndicate Media / M.A.B. Records) 1999

S Němci Dew-Scented jsem se seznámil asi před
rokem, a to naživo, když předskakovali před
Death v Praze. Už zde mne skupina mile pře-
kvapila svým energickým death metalem, jež
nepostrádal melodičnost ani uřvaného vokalis-
tu, a tedy nebylo frází přirovnat sehrané ko-
mando ke švýcarským hodinám... Letošní aktu-
ální albový zápis „Ill-Natured“ mě v mých po-
střezích jen utrvdil. I na něm Dew-Scented pro-
dukují dominantní death metal místy technické-
ho střihu, který dotváří moderně řezaný thrash
metal. Takto výslednou palbu oživují a zpestřu-
jí četné melodie, volnější úderné úseky a sóla.
Tyto sice trochu zanikají, ale mám za to, že to
byl úmysl. Energii chrlící ostrá deska v drsném
obalu nabídne devět, respektive deset skladeb
v necelé třičtvrtěhodině. Ve zmíněném počtu
kompozic lze zaregistrovat dvě cover verze. Tou
první je údajně čtvrtá, ale nevěděl-li bych o tom,
těžko bych to v podobně stavěném okolí po-
znal... Ta další se nachází po „vtipné“ pauze za
regulérním počinem a jedná se o věc „Hear
Nothing, See Nothing, Say Nothing“, klasiku od
Discharge, kterou se v minulosti prezentovala
třeba Sepultura... -FBB-
• • • • 1/2 4,5

DIMMU BORGIR „Devil’s Path“ / OLD
MAN’S CHILD „In The Shadows Of Life“
(Hammerheart Records / M.A.B. Records)
17.5.1999

Holandská firma Hammerheart Records se za-
měřuje mimo jiné také na vydávání demáčů
skupinám dnes již slavným. Letos v květnu vy-
dala split CD se starými nahrávkami Dimmu
Borgir a Old Man’s Child - tedy dvěma norským 
blackovým veličinám. O Dimmu Borgir bychom
mohli prohlásit, že jsou spolu s Cradle Of Filth
jedničkami světového black metalu. Jejich čtyř-
skladbový příspěvek první části splitka nemá
daleko k jejich klasické nadupané blackmetalo-
vé tvorbě, starší nahrávce nechybí kvalitní zvuk,
který je skoro stejný jako na jejich debutu, chy-
bí samozřejmě kvalitní studiové aranže. Toť
Dimmu Borgir ve své plné ranné síle, kvalitní to
zápis do fanouškovské raritní sbírky. „Devi-
l’s Path“ je opravdu kvalitní materiál. Třetí věc
„Nocturnal Fear“ není ani blacková, jako spíše
klasicky motorheadovská, čtvrtá věc je ta samá,
pouze v jiné úpravě. Pak už následuje část dítě-
te starého muže - ve stínu života. Old
Man’s Child se prezentují svým mini albem, kte-
ré vydali ve velmi limitovaném nákladu, a který
je ještě z dob, kdy spíše hráli melodičtější black
metal se spoustou klávesových partů oproti sou-
časnosti, kdy do své produkce vnáší spoustu
samplů. Zvuk je zde opět na jedničku, aranže
slabší, ale hudba je plná nápadů a melodií.
Blackmetalový materiál, za který se ani po těch
několika letech rozhodně O.M.C. nemusejí vů-
bec stydět! Nejsilnější věcí je hned úvodní „St.
Aidens Fall“ a také závěrečná domácky zpívaná
„...Og Jeg Iakttok Dodstrikets Inntog“. -las-
Dimmu Borgir: • • • • • 5
Old Man’s Child: • • • • 1/2 4,5

DISMAL EUPHONY „All Little Devils“ (Nuc-
lear Blast Records / M.A.B. Records) 1999

Německá firma Nuclear Blast se po poměrně
neplodných  letech kolem roků devadesát čtyři
a pět dostala do časů, kdy je možné říci, že je
každý další titul vydaný touto firmou zárukou
kvalitního nosiče. Ti si velmi pečlivě vybírají ko-
ně do své stáje. Dalším velmi kvalitním sesku-
pením přibyvším do spolku „vyvolených“ jsou
i Dismal Euphony. Ti vyprodukovali vcelku za-
jímavou a originální hudbu, když snoubí tu kus
doomu, thrashe, deathu, ale i jiných škatulek
tak přirozeně do sebe, že se laik často diví a od-
borník žasne. Proplétá se tu totiž až blackový
vokál zpěváka (v jiných pasážích čistý) s klasic-
kým ženským doprovodným zpěvem s již zdo-
mácnělými klávesovými party s metalovým zá-
kladem. Každopádně o instrumentálních a a-
ranžérských výkonech nelze pochybovat, už vů-
bec nemluvě o zvuku. Dismal Euphony jsou
mistry tvorby nálad a melodií, které jsou asi nej-
větší devizou desky. Skupina dala dokonce pro-
stor na celou jednu skladbu i zpěvačce , což ne-
bývá tak často u skupin tohoto žánru zvykem
(„Psycho Path“) ! Za rozhodně největší perly
desky „All Little Devils“ lze považovat jednak
titulní  věc, nebo „Shine For Me, Misery“ či dru-
hou v pořadí „Rage Of Fire“! -las-
• • • • • 5

EUTHANASIA „Thoughts On Living“ (Levi-
athan Records) 1999

Přes pět let stará skupina začala s klasickým
rockem, který byl obohacený doommetalovým
nádechem, aby na svém aktuálním debutu na-
bídla několik vkusně kloubených metalových
odnoží. Havířovskou Euthanasii lze zařadit me-
zi thrash (řezající kytarové riffy) / death (nasa-
zení a chropot) / doom (náladovost, ponurost,
klávesy, ženský vokál) metalové formace, při-
čemž skupina prezentuje vyřčené styly buď jed-
notlivě nebo najednou. A to je důvod mnoha
rytmických a rázových změn alba „Thoughts
On Living“. Zvukově silný počin byl pořízen ve
studiu Fors v Českém Těšíně ve finálním měsíci
minulého roku, tedy na stejném místě jako tři
jemu předcházející dema. Z padesátiminutové-
ho celku vesměs delších skladeb, respektive
z desetikusové kolekce, lehce vybočují třeba
dva instrumentální kousky (nebo předěly?)
„The Ascension“ a „Euthanasia“ a ústředním
motivem silná a reprezentativní kompozice
„One Last Wish“. Osm písní je anglicky otexto-
váno, a pojednávají o typických a často zpraco-
vávaných temných stránkách bytí. Euthanasia
zplodila slušně zahrané pestré metalové album.
Zatím však nic více. -FBB-
• • • • 1/2 4,5

FIURACH „Chaospawner“ (Scarlet / M.A.B.
Records) 1999

Až do chvil strávených poslechem letošního 
alba „Chaospawner“ mě neznámí Fiurach smí-
chali na tomto patrně koncepčním počinu něko-
lik metalových příhrádek. Kovové odrůdy těž-
kou, mlátící, černou i smrtící dotvářejí atmosfé-
rické klávesy stejně jako náladové sbory. Tím
Fiurach připomenou třeba Nocturnus a jejich
vesmírný metal (určitý způsob frázování a pře-
devším skladba „Impaler’s Skullchalice“ je toho
zřejmým důkazem) nebo Therion a jejich 

operní metal (opět lze usoudit podle frázování
sboristů nebo výsledných nálad jejich snažení).
Jedenáctidílná kolekce zpestřená několikerým
břišním promlouváním se místy blýskne chvali-
tebnými nápady, ale jako celek působí „pouze“
dobře... Jsem přesvědčený, že příště to bude 
určitě vyzrálejší a tím pádem budu moci hodno-
tit vyšší známkou. -FBB-
• • • • 4

FLESHLESS „Grindgod“ (Obscene Producti-
ons) 1.4.1999

Popravdě řečeno, nové respektive debutové
(samostatné) album děčínských Fleshless, mělo
být asi vrcholem undergroundového dění u nás
v Čechách, leč autor této recenze z ní má tak
trochu rozpačité pocity. I přes nesporné kvality
celého výtvoru „Grindgod“ totiž jakoby pokul-
hávalo za svým dávným demo předchůdcem
„Grinding“ (mimochodem je celé obsahem i to-
hoto CD jako bonus společně se znovunahra-
ným výtečným songem „Free Off Pain“ ze stej-
nojmenného materiálu z roku 1996) převážně
nápadově, ale i spádem a jízdou, která u „Grin-
ding“ byla hlavním atributem! Na „Grindgod“
prostě chybí hitovější a zapamatovatelnější věc.
Všech jedenáct nových skladeb tvoří nadupa-
nou a ve svém ranku death - grind výbornou, leč
téměř stejnou rovinu. Naprostá chyba je využití
automatického bubeníka i ve studiu. Ten má
poměrně netradiční, ale naprosto výrazný zvuk,
který možná celou desku sráží o jednu celou tří-
du. Fleshless neudělali průměrnou desku, snaži-
li se jít dát a otázkou je, zda jim tento pokus
u fanoušků vyjde či nikoliv. Á propos. Již neod-
myslitelně k Fleshless patří obaly Jiřího Lhoty,
a tak se můžete opět kochat řeznickými výjevy
z jeho malířského pera! -las-
• • • • 1/2 4,5

FORGOTTEN SILENCE „Senyaan“ (Re-
dBlack Productions / M.A.B.Records) 1998

Deska měsíce!
Recenze na „Senyaan“ od Forgotten Silence se
měla objevit už v minulém čísle společně s roz-
hovorem. Bohužel se však recenze nevešla už
do minulého čísla, a tak se objevuje nyní. Ško-
da, že až rok po vydání a od natočení už ani ne-
mluvě! Toť největší rest Metal Breath za po-
slední dobu. Doufám, že nám fanoušci i sama
kapela promine. Ostatně, když mi Krusty loni
na jaře posílal kazetu, která obsahuje o dvě
skladby méně než toto dvojCD (cover na Enyu 
a „Diamonds Of The Night“ - znovunatočená
skladba z prvního dema), poradil mi, abych si na
to dal čas a recenzoval to až po nějaké době!
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Brněnská progresivní doomová skupina
Death Sentence zůstávala dlouhou dobu
skryta zrakům a sluchům jak fanouškům,
tak i hudebním kritikům, byť si svou kva-
litou vůbec nezadala s takovými českými
doomovými veličinami jako Hypnotic
Scenery, Forgotten Silence, Dissolving
Of Prodigy a mnohými dalšími. Přihodí-
me-li ještě to, že Death Sentence existují
už od roku 1993, kdy třeba jmenované
kapely už měly na svém kontě první de-
máče, nutně by nám měla vyjít rovnice,
že Death Sentence by měli být známí
a populární jako jejich protějšky. Zatím
tomu tak není, ale kdo ví. Death Senten-
ce mají v současné době každopádně dvě
regulérní alba, Metal Breath si jich všímá
až teprve nyní. V pražském klubu In-
dustry vznikl před jejich živým vystoupe-
ním rozhovor, kterého se na straně dota-
zujících účastnil Pavel Maňas a na straně
odpovídající tři členové Death Sentence:
zpěvák Robert Hájek alias Hary, Daniel
Brychta - basa a kytarista René David.

„Death Sentence založili na podzim 1993
kytarista Petr Spurný a bubeník Zdeněk
Vémola, kteří jsou v sestavě dosud. Jako
každá kapela jsme si na začátku své dráhy
prožili peripetie okolo sestavy a s tím spo-
jené problémy. Každopádně se v roce 1995
podařilo natočit v brněnském studiu Joh-
nie Wolker Roberta Jančíka šestiskladbo-
vé demo „Dark Days“, kde za mikrofonem
stál ještě Radek Josefík (kytarista a zpěvák

Krleš) a za klávesami Veronika Hollá, kte-
ří už v Death Sentence nejsou. Tyto dva
pak vystřídali zpěvák Robert Hájek a Pet-
ra Štursová na klávesy. K dalšímu nahrá-
vání jsme se rozhoupali až na podzim roku
1996, kdy ve studiu Barbarella vzniklo na-
še první  album - CD, které vyšlo v dubnu
1997 pod hlavičkou Leviathan Records
pod názvem „World Despaires...“. Pak ná-
sledovalo poměrně hodně koncertů a festi-
valů, kterých se již zúčastnil nový kytarista
- René David. V březnu 1998 jsme šli opět
do studia, tentokrát do bzeneckého Shaar-
ku, kde vzniklo album „Awaiting The Cin-
namon Dawn“. Hledali jsme firmu na vy-
dání a pomocí Nuclear Blastu jsme pode-
psali smlouvu na dvě desky u německé fir-
my Institute Of Art Records, u nichž nám
letos v březnu zmiňované album vyšlo. Toť
v krátkosti naše kariéra...“
„Slyšel jsem, že „World Despaires...“
vznikalo jako demo. Je to pravda?“
„Ne, není to tak. Dělali jsme to s úmys-
lem vydat CD! Je pravda, že jsme někde
četli v časopisech, že jsme vydali dva de-
máče, ale je jenom jeden. Pravdou ale je,
že „World Despaires...“ nebylo mastero-
váno...“
„Já mám trochu štiplavou otázku. První
vaše demo hodně zapadlo. Nikde nebyly
recenze, nikdo vás neznal atd. Nebylo
první album v tomto ohledu trochu uspě-
chané?“
Daniel: „Já myslím, že nebylo. Máš prav-
du, že nebyla v té době žádná propagace,
ale to demo se dobře prodávalo. Prodali

jsme pět set kusů, a tak nebyl důvod ne-
jít natáčet po téměř dvou letech desku...“
Robert: „Na druhou stranu nás lidé znají
především na jižní Moravě, kde hrajeme
poměrně často. Bohužel jinde je to slab-
ší, například v Čechách jsme odehráli jen
sedm koncertů.“
„Máte představu, kolik jste odehráli do-
sud koncertů?“
DS: „Asi šedesát, náš bubeník si o nich
dělá deníček.“
„Vy jste dalším příkladem odchodu od
Leviathan Records po krátké spolupráci.
Jak se s touto firmou pracovalo?“
Daniel: „Já to vidím tak, že Leviathan
Records je dobrá firma na vydání první-
ho CD-éčka kapely. Samozřejmě něja-
kou práci a promotion firma udělá, ale
není to dobré z toho důvodu, že kapelám
neplatí studio. Podmínky jsou tam tako-
vé, že při prvním a druhém nákladu 500
kusů dá kapele 50 kusů CD zdarma
a teprve po jejich prodeji pak dostane
nějaké peníze. Zkrátka si na to kapela
musí vydělat sama. Bylo to ale dobré,
měli jsme první CD...“
Robert: „Každopádně ale ta spolupráce
nebyla ideální, a proto jsme se snažili na-
jít jinou firmu. Navíc mi spousta kapel,
které u Leviathan Records vychází, a to
se nechci nikoho dotknout, nevoní...“
„Vášemu přechodu k německé Institute
Of Art Records asi předcházelo velké 
obesílání materiálu spoustě firem...“
Daniel: „Zas tolik jich nebylo. Snažili
jsme se posílat vypálená CD-éčka, proto-
že na většině firem kazety rovnou háží
do koše. Jeden disk jsem také poslal na
Nuclear Blast a ti jej předali I.O.A.R.
Nedlouho potom mě volal přímo Alex
Katzman, bývalý kytarista Tankard, že
mají zájem o vydání, a pak už bylo otáz-
kou času, než pojedeme do Německa po-
depisovat smlouvu.“
„V té době ještě tato firma neměla za se-
bou moc vydavatelských aktivit. Nebáli
jste se, že byste tu desku mohli definitivně
pohřbít především pro české fanoušky?“
Robert: „To je druhá věc. V té době jsme
ještě netušili, že té muzice až tak dobře
nerozumějí, že jsou odkojení úplně jinou
muzikou. Oni nás šoupou do škatulek
třeba odnože black metalu, nebo jenom
black metal, což nemá s naší muzikou vů-
bec nic společného, možná až na jednu
skladbu. Zkrátka to berou spíše z té ko-
merční stránky.“
„Říkáš komerce a škatulky. Považuje-
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te se vy osobně za doommetalovou ka-
pelu?“
Robert: „No, nevím. Těch vlivů a trendů,
které náš ovlivňují, je opravdu hodně.
Například teď chystáme nový materiál
a ten se rozhodně jednoznačně doom
metalem označit nedá. Jsou tam spíše
rockové vlivy, chceme svoji muziku více
provzdušnit a udělat ji trochu pohodo-
vější. Nechceme už být tou uplakanou
kapelou s klasickým doomovým klišé, to
se mi nelíbí. Myslím, že žijeme v době,
kdy se musí do lidí nalít také trochu opti-
mismu, a tak vidím i nový materiál Death
Sentence. Už na „Awaitingu...“ bylo pa-
trné, že se tam prolíná spousta prvků. Je
tam veselost. Doom to vysloveně není.“
„Když jste obesílali ty firmy, to už jste
měli kompletní desku a nebo jenom ně-
jaký vzorek? Ptám se proto, že by to mo-
hl být návod také pro další kapely.“
Daniel: „Měli jsme hotovou kompletní
desku včetně masteringu. Celou jsme si ji
zaplatili, stálo nás to padesát tisíc plus
další čtyři tisíce za focení. Pak jsme zpět-
ně od firmy dostali dva a půl tisíce marek
+ už nějaké autorské honoráře za prodej
desky.“
„Booklet CD-éčka se opravdu povedl. Čí
je to práce?“
DS: „Dodali jsme veškeré podklady,
zkrátka co tam chceme mít, ale oni nám
řekli, že už mají obal hotový - tedy titul.
Nesuďte prosím desku podle obalu. Ob-
sah je úplně o něčem jiném. Ten obal je
hodně depresivní až doommetalový. Oni
viděli název Death Sentence, nečetli vů-
bec texty a podle toho to tak dopadlo.
My jsme chtěli obal trošičku jinak - něja-
ká noční ulice se starými lampami, nebo
ptáci, měli jsme těch návrhů víc, ale ne-
vyšlo to. Ten obal je hodně tmavý, je dě-
laný opět z komerčního hlediska.“
„Jak jste spokojeni s prací této firmy ny-
ní ?“
Daniel: „Tak pokud vím, starají se velmi
dobře o distribuci, měli jsme jednu sklad-
bu na kompilaci Nuclear Blastu, jsme
v mnoha katalozích firem. Za první mě-
síc se prý prodalo 400 nosičů. Problém je
možná v komunikaci. Přeci jenom jsou to
Němci a je to trochu z ruky.“
„Je nějaká šance, že by vám firma zařídi-
la venku koncerty?“
Daniel: „Slibovali to. Řekli, že by naše
písničky rádi umístili do rádií. Všechny
koncerty by šly asi přes ně. Někdo jim za-
volá a firma zavolá nám. Uvidíme...“
„Textová tématika. Už jsme to nakousli,
takže kdo je výhradním textařem?“
Robert: „Výhradními textaři jsme vlast-
ně my tři. Dá se říci, že ta deska je tako-
vá tříproudá, že každý má jiný úhel po-
hledu. Když se ale podíváš na texty od

jednoho každého z nás, vidíš tam určitou 
kontinuitu, tématickou podobnost. Ba-
sák se zaobírá přírodou, ekologií (to je
hodně skryté), náboženstvím, Daniel to
má hozené do psychologie - myšlenky li-
dí a já jsem byl v té době ponořen do fi-
losofie a odráží se tam také hodně mých
špatných zážitků, které ale už na nové
desce nebudou. Odvrátil jsem se spíše
k sexuálním námětům. V tom se dá hroz-
ně hrabat a je to veselý.“
„Zkuste porovnat texty na „World Des-
paires...“ a na novém albu...“
Daniel: „To se nedá srovnávat. Basák tam
ještě žádný text neměl a Robert jeden.
Tehdy tam měl hodně textů někdo jiný
a navíc si za nimi už dneska moc nestojí-
me. Byly hodně klišovitý, neměli jsme
vlastní ksicht a plácali jsme se od ničeho
k ničemu. Spousta lidí nás v tomhle směru
odhalila. Na těch textech to bylo vidět.“
„Co považujete za svůj největší dosavad-
ní úspěch?“
René: „Že ještě hrajeme a že jsme se ne-
uchlastali...“
Daniel: „Pokud to vezmu z hudební
stránky, tak že jsme byli úspěšní na ně-
kterých koncertech, lidi tu hudbu berou
a že se jim líbí. Zkrátka chci dělat to, co
se líbí mě a jsem rád, že se to líbí i něko-
mu jinému.“
Robert: „Máme radost, že se nám poved-
la ta druhá deska, zahráli jsme si
s Amorphis.“
„A co plány do budoucna?“
Daniel: „Mám takový sen - hrát na ho-
landském Dynamu.“
Robert: „Já bych chtěl hrát muziku, kte-
rá mi přinese uspokojení.“
Daniel: „Bubeníkův sen je být na titulní
straně Brava...ha,ha,ha.“

Kontakt: Zdeněk Vémola, Laštůvkova
17, Brno, 635 00, tel. 05 / 46 21 46 52.

Nová internetová adresa 
firmy Metal Breath Prod. je
na adrese: 

www.volny.cz/
metalbreath/mbp.htm

kde, mimo jiné aktualizova-
ný distribuční katalog, infor-
mace o stájových koních a ji-
né. Vzkazy nám můžete po-
sílat elektronickou poštou
na adresu:

metalbreath@post.cz

Pocit sebeuspokojení
Melancholy Pessimism patří mezib špič-
ku našeho death metalu. Možná se jí co
nevidět mohou stát. Nasvědčuje tomu ta-
ké nové album „Inconscient World“ vy-
daném letos v květnu pod hlavičkou Epi-
demie Records. K příjemnému popoví-
dání v jedné pražské hospůdce při jejich
turné po rádiích zasedl redaktor Pavel
Maňas a Vlasta „Killy“ Mahdal - front-
man zabijácké hordy.

„Dlouho o Vás nebylo slyšet. Až teprve
loni na podzim probleskly zprávy, že se
chystáte natočit nové, v pořadí druhé 
album. Dokážeš ve stručnosti říci, co se
událo v kapele od vydání debutu „Re-
compense Of Saints“?“
„Těsně po vydání debutového alba jsme
měli v kapele samé personální problémy.
Hlavně na postech kytaristů a bubeníka.
Asi nemá cenu probírat jednotlivé peri-
petie. Až v roce 1998 se sestava ustálila.
Mnoho lidí si totiž myslí, že je to samá
pohoda - ježdění, koncerty atd. Chce to
prostě něco obětovat...“
„Kdo tedy zůstal z původní sestavy z dob
debutu?“
„Basák Flegin a já. Momentálně působí-
me v sestavě, která je uvedena na nové
desce.“ (to však platilo v době tohoto
rozhovoru - pozn. autora)
„Existujete více než sedm let. Čím to je,
že máte na kontě „zatím“ jen dvě alba?“
„To je poměrně jednoduché. Má to dva
důvody. První je poměrně častá změna
sestavy a ten druhý je ten samý. V době,
kdy někdo odejde z kapely, jednak ne-
jsou koncerty, protože to nemá kdo hrát,
a druhak se skládání nového 
materiálu odkládá. Navíc pro nové členy
nastává doba učení starého materiálu.
A tak to šlo dlouhou dobu dokola. Větši-
nou šlo o nespolehlivost lidí. Například
v období mezi lety 1992 až 1995 jsme stá-
le čekali na nějakého schopného bubení-
ka, materiál na desku byl připraven a bu-
beník nikde. Proto také vyšlo debutové
album až v roce 96.“
„Dokážeš stručně shrnout, co vám přine-
slo vydání debutového alba (reakce, 
úspěchy, prodejnost...)?“
„Díky prvnímu demáči z roku 1992 jsme
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Hodnotíme podle stupnice 0 až 7.

BLACKCOUNT BAALBERITH „Kingdom
Of Hebruk“ (Leviathan Records) 1999

Blackcount Baalberith je poměrně čerstvý pro-
jekt, který tvoří z jedné poloviny členové 
ostravské blackovky Enochian (Baalberith
/Dan Jureček/ - klávesy, bicí a Midgard /Marek
Petrouš/ - vokály), jež do kvarteta doplňují 
akustický kytarista Martin Melichar a vokalist-
ka Miriam. Sólové album bubeníka již zmíněné
černokovovky čerpá z klávesových úvodů, out-
rodukcí a instrumentálních kousků pro spřízně-
né i stájově - skupiny Astral, Enochian a Sala-
mandra (všechny debutovaly shodně u Leviat-
han Records). Hudební styl černého hraběte je
nasáklý středověkem a vytvořený především
klávesami, mužským a ženským vokálem a mís-
ty domalovaný akustickou kytarou.
Čtyřicetiminutová záležitost obsahuje osm trac-
ků včetně intra a outra a vzhledem k celku vý-
raznější, ostřejší a oživující „válečné“ instru-
mentální skladby „With Sign Of Conqueror“
(Pod znakem dobyvatele). Pět otextovaných
kousků pojednává o nelehkém životě v králov-
ství Hebruk. Co považuji za negativa nahrávky,
budu směřovat k oběma vokalistům: Zatímco
zpěv Midgarda je zde přehnaně hluboký a tem-
ný a až příliš kontrastuje s jemným hláskem Mi-
riam, tato by svou angličtinu měla reprodukovat
přirozeněji... Oba nechť tedy na sobě do bu-
doucna pracují. K výslednému zvuku bych ne-
musel mít výhrady, ale faktem zůstává, že kva-
litní demo udělá větší radost než průměrné CD.
Jednoduchá a nenáročná hudba (toto neplatí
o poslechu celého alba najednou) potvrdila
v tomto případě jako výjimka pravidlo, že v jed-
noduchosti je síla... Snad tedy příště. -FBB-
• • • 3

CANVASSER „Stella Mortala“ (Leviathan
Records) 1999

Debutové CD slovenského kvinteta Canvasser
vydala letos jako svůj celkově 23. počin nadpro-
duktivní česká firmička Leviathan Records.
Canvasser produkují doom metal svým způso-
bem ortodoxního střihu, nicméně toto jejich po-
jetí navíc obsahuje třeba prvečky s nádechem
středověku... Tomuto faktu nahrává především
ženský vokál Gabriely, která jakoby vypadla
z kostelního sboru, jež je umně kombinován
s mužským chropotem kytaristy Lozyho. O tom,
že se na desce střídají pomalejší úseky se sviž-
nými, nás přesvědčí místy jemné klávesy kon-
trastující s občas pořádně nabroušenými kytara-
mi, hutnými bicími nebo stejně tak instrumen-
tálně dobře zvládnutou basou. Tomu všemu na-
hranému v rozhodně nadprůměrném zvuku od-
povídají již zmíněné vokály. Z celkové dvanáct-
ky songů (z nichž je ten poslední instrumentál-
ní) rozprostřených ve třičtvrtěhodině zaujme
především třetí, titulní „Stella Mortalla“ velmi
podmanivým refrénem a dále podobně vybave-
ná neoriginálně pojmenovaná sedmá „Deca-
dance“. Vězte však, že i „okolí“ zmíněných hitů
je materiálem, který rozhodně stojí za vaši po-
zornost! -FBB-
• • • • 1/2 4,5

CANNIBAL CORPSE „Bloodthirst“ (Metal
Blade Records / M.A.B. Records) 1999

Nečekejte žádný odklon ani žádný klon. Canni-
bal Corpse stále zůstávají špičkou světového de-
ath metalu. O ničem jiném to není. Možná se to-
to pětičlenné kombo pokusilo o techničtější
a promakanější formu death metalu, ale to se
stává v posledních letech jaksi nepsaným pravi-
dlem. Nehledejte žádný ploužák či nějakou po-
malejší věc! Všech jedenáct skladeb na ploše
pouhých necelých pětatřiceti minut tvoří rych-
lou či ultrarychlou agresivní hudební hradbu,
která se valí jako vody protržené přehrady. Vý-
tečný smrtící vokál Corpsegrindera je podpořen
dravými kytarami Jacka Owena a Pata O’Brie-
na, basou Alexe Webstera a neuvěřitelnými ku-
lometnými údery Paula Mazurkiewicze. „Blo-
odthirst“ je každopádně jednou z nejlepších de-
athových desek letošního roku! -las-
• • • • • 1/2 5,5

CENTURION „Arise Of The Empire“ (BL
music/ Scarlet / M.A.B. Records) 1999

Další z kapel, o které, přiznám se, nevím vůbec
nic. Booklet, jenž mám k dispozici, žádné infor-
mace neobsahuje, jiné materiály s tímto CD ta-
ké nepřišly, a tak se budeme věnovat pouze
hudbě. Centurion produkují jakýsi heavy metal,
který se v mnohém podobá legendě Manowar.
Celá produkce je situována do přibližně stejné
doby, instrumentální výkony jsou též vynikající
a to  nijak nezkazí ani fakt, že hraničí s exhibicí.
Všech devět skladeb je totiž protkáno tolika só-
ly a různými intermezzi, až to hraničí s nepřes-
nou číslovkou příliš, která vyjadřuje vše. Jinak
je ale celé dílko plné různých melodických mo-
tivů, rytmických zvratů a zajímavých obratů, ale
tato hudba se hrála asi tak před deseti až pat-
nácti lety. Vyšlo-li by totiž koncem osmdesátých
let, byla by to bomba. Takhle mi ale připadá, že
se Centurion zabývají oprašováním něčeho již
vychváleného. Dělají-li to však pro radost a zá-
žitek z hudby a jde-li to opravdu z nich tak, jak
se na „Arise Of The Empire“ zdá, je všechno
v nejlepším pořádku. -pch-
• • • • 1/2 4,5

CREMATORY „Act Seven“ (Nuclear Blast
Records / M.A.B. Records) 15.3.1999

Doby, kdy němečtí Crematory produkovali na-
prosto čistý death metal bez jakékoliv špetky 
originality, jsou dávno pryč. Existence kapely
se datuje od roku 1991 a pokud vezmeme v ú-
vahu, že debutové album vydali Crematory až

v roce 1993, je posledních šest let a sedmé řa-
dové album (odtud název „Act Seven“) důka-
zem velmi velké tvůrčí potence kapely. Jako
mnoho jiných deathmetalových kapel v této
dekádě, snažili  se Crematory postupem doby
vnést do své hudby něco nového a originální-
ho. Vnesli. Postupně se objevovaly v hudbě
doomové prvky a na posledních deskách (včet-
ně nové) také prvky gotické! Na jednu stranu
si zachovali Crematory tvář deathovou díky
nezaměnitelnému smrtícímu vokálu Felixe, na
druhou stranu přidali doomové party v podobě
ženských vokálů, velkého množství kláves Kat-
rin a gotiky v perfektně šlapavých skladbách,
nepodobných Sisters Of Mercy. Ale pozor,
Crematory jsou setsakra tvrdou kapelou,
i když se Felixův zpěv střídá s „normálními“
a celou desku podkreslují melodické linky klá-
ves. Ty „normální“ zpěvy mají na starosti tři
hostující vokalisté: Michael Rohr (Century),
Kalle Friedrich (Giants Causeway) a Lisa Mo-
sinski (Dark). Naprostou hitovkou desky je
singlovka „Fly“, která se jistě zapíše alespoň
nějakým místem v německé hitparádě, ale i po-
malejší „Moonlight“, snadno zapamatovatelná
„I Never Die“, střednětempá „Memory“ či
monstrózní „The Game“. Avšak ani zbytek de-
setiskladbového alba nijak nepokulhává za
jmenovanými. Crematory zkrátka vytvořili vý-
borné, nejhitovější album ve své kariéře. Přej-
me jim, aby se zařadili co nejdříve mezi prvoli-
gové skupiny v daném žánru! -las-
• • • • • • • 7

DEPRESY „Sighting“ (Shindy Productions) 1999

Naprostou letošní prioritou firmy Shindy Pro-
ductions je slovenská parta Depresy. Ta vydala
první plnohodnotné album s názvem „Sighting“
už v polovině srpna. Depresy zde předvádějí os-
mici skvělých a výtečných kompozic. Kdosi by
prohlásil, že jde o nějaký moderní death metal.
Ano, ale je to inteligentní death metal, ba až hu-
debně technický, protože je zde tolik rytmic-
kých a každopádně melodických změn za se-
bou, že těchto osm skladeb netvoří jednolitou
hradbu nářezu, ale přináší naprosto pestrou pa-
letu nálad a melodií. Navození určité atmosféry
v každé jednotlivé skladbě je největší devizou
Depresy. A to není způsobeno „jen“ klávesový-
mi party, které jsou především doplňkem, niko-
liv hlavním atributem desky. Tím jsou přede-
vším kytarové ekvilibristiky dvou osobností -
Dirta - kytaristy a hlavního protagonisty a dru-
hého kytaristy Shimiho. Vyzdvihli jsme tyto
dva, ale není to přesné. Depresy jako celek 
udělali něco na slovenské, ale i na české pomě-
ry nadprůměrného a naprosto srovnatelného se
světem. Zpěvák Dragon a bubeník Elevo své
party prožívají také tak naplno, že je z nahrávky
cítit naprostá oddanost a upřímnost jejich vlast-
ní tvorbě! Nedá se říci, že by nějaká skladba
převyšovala ty ostatní, všech osm skladeb jsou
svým způsobem hity sami o sobě. To dotvrzuje,
jak je album vyrovnané a naprosto povedené,
nemluvě o zvuku! Depresy se stali naprostou
jedničkou slovenského death metalu a ne kdeja-
kého. Depresy jsou naprosto osobití! Přičteme-
li k tomu všemu, že na CD najdete dále v podo-
bě CD Extra všechny potřebné informace
o skupině, fotografie ve formátu webových strá-
nek a hlavně více než pětiminutový super vide-
oklip na třetí skladbu „The Antichrist’s Philo-
sophy,“ nezbývá než konstatovat, že celé „Sigh-
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16. Church Of Hawkwind - 1982 - RCA
17. Choose Your Masque - 1982 - RCA
18. Zones - 1983 - Flicknife
19. Text Of Festival - 1983 - Illuminated (live)
20. Independent Days - 1984 - Flicknife (mini LP)
21. This Is Hawkwind - Do Not Panic - 1984 - Flicknife (live)
22. Chronicles Of The Black Sword - 1985 - Flickni-
fe
23. Utopia 1984 - 1985 - Mausoleum
24. Welcome To The Future - 1985 - Mausoleum
25. The Collection - 1985 - Castle Communications
26. Space Ritual Vol. 2 - 1985 - Magnum (live)
27. Live Chronicles - 1986 - Roadrunner (live)
28. Independent Days Vol. 2 - 1986 - Flicknife
29. Out And Intake - 1986 - Flicknife
30. The Official Logbook - 1987 - Flicknife (best of)
31. Angels Of Death - 1987 - RCA
32. The Xenon Codex - 1988 - GWR
33. Spirit Of The Age - 1988 - Virgin (best of)
34. Stasis, The U.A. Years 1971 - 1975 - 1990 - EMI (best of)
35. Space Bandits - 1990 - Roadrunner
36. Palace Springs - 1991 - Roadrunner
37. Electric Teepee - 1992 - Castle Communications
38. It Is The Business Of The Future To Be
Dangerous - 1993 - Castle Communications
39. The Business Trip - Live - 1994 - Play It Again Sam
40. California Brainstorm - 1995 - Inside Out
41. Alien 4 - 1996 - Emergency Broadcast system

HEADHUNTER
1. Parody Of Life - 1990 - Virgin
2. A Bizarre Gardening Accident - 1993 - 
Major Records
3. Rebirth - 1994 - Major Records

HEATHEN (USA)
1. Pray For Death - 1986 (demo)
2. Breaking The Silence - 1987 - Combat
3. Victims Of Deception - 1991 - Roadrunner

HEAVENWARD
1. Into The Night - 1988 (demo)
2. At First Nature - 1989 (demo)
3. Within These Dreams - 1991 - D&S Recording
4. A Future Worth Talking About? - 1992 - Inline Music

HEAVENS GATE
1. In Control - 1989 - No Remorse Records
2. Open The gate And Watch - 1990 - Steamhammer (EP)
3. Livin` In Hysteria - 1991 - Steamhammer
4. More Hysteria - 1992 - Steamhammer (EP)
5. Hell For Sale! - 1992 - Steamhammer
6. Live For Sale - 1993 - Steamhammer (live)
7. Planet E. - 1996 - Steamhammer
8. In The Mood - 1997 - Steamhammer (EP)
9. Boxed - 1999 - Steamhammer (2CD)
10. Menergy - 1999 - Steamhammer

HEAVENWOOD (Portugalsko)
1. Emotional Wound - 1995 (demo)
2. Diva - 1996 - Massacre
3. Swalow - 1998 - Massacre

HECATE ENTHRONED
1. Upon Promethean Shores - 1996 - Blackened
2. The Slaughter Of Innocence - A Requiem
For The Mighty - 1997 - Blackened
3. Dark Requiems And Unsilent Massacre - 1998 - Blackend

HEIR APPARENT
Pacific Metal Project - 1995 (sampler)
1. Graceful Inheritance - 1986 - Black Dragon
2. One Small Voice - 1989 - Metal Blade

HELICON
1. Black And White - 1989 (demo)
2. Helicon - 1993 - Noise
3. Mysterious Skipjack - 1994 - Noise

HELIX
1. Breaking Loose - 1979 - H & S
2. White Lace & Black Leather - 1981 - H & S
3. No Rest For The Wicked - 1983 - Capitol
4. Walkin The Razor’s Edge - 1984 - Capitol
5. Long Way To Heaven - 1985 - Capitol
6. Wild In The Streets - 1987 - Capitol
7. Back For Another Taste - 1990 - GWR Records
8. It’s Business Doing Pleasure - 1993 - Intercord

THE HELLACOPTERS
1. Supershitty To The Max! - 1996 - Hi-Fi White Jazz
2. Paying’ The Dues - 1997 Hi-Fi White Jazz
3. Grande Rock - 1999 - Hi-Fi White Jazz

HELLBASTARD
1. Heading For Internal Darkness - 1988 - Meantime
2. Natural Order - 1990 - Earache

HELLHAMMER (Švýcarsko)
1. Death Fiend - 1983 (demo)
2. Triump Of Death - 1983 (demo)
3. Satanic Rites - 1984 (demo)
4. Apocalyptic Raids - 1984 - Noise (EP)

HELLION
1. Hellion - 1983 - Roadrunner (EP)
2. Scream In The Night - 1987 - MFN
3. Postcards From The Asylum - 1988 - MFN (EP)
4. The Black Book - 1990 - MFN

HELLOWEEN (Německo)
Death Metal - 1984 - Noise (sampler)
1. Helloween - 1985 - Noise (mini LP)
2. Walls Of Jericho - 1985 - Noise
3. Keeper Of The Seven Keys Pt. 1 - 1987 - Noise
4. Keeper Of The Seven Keys Pt. 2 - 1988 - Noise
5. Live In The U.K. - 1989 - Noise (live)
6. The Best - The Rest - The Rare - 1991 - Noise (best of + SP)
7. Pink Bubbles Go Ape - 1992 - EMI
8. Chameleon - 1993 - Noise
9. Master Of The Rings - 1994 - Castle Communications
10. The Time Of The Oath - 1996 - Castle Communications
11. High Live - 1996 - Castle Communications (2LP live)
12. Better Than Raw - 1998 - Raw Power
13. Metal Jukebox - 1999 - Raw Power
+ asi dalších dvacet singlů, rozdílných asijských
vydání, účast na poctě Judas Priest a na dalších
kompilacích

HELSTAR
1. Burning Star - 1984 - Combat
2. Remnants Of War - 1986 - Combat
3. A Distant Thunder - 1988 - Metal Blade
4. Nosferatu - 1989 - Metal Blade
5. Multiples Of Black - 1995 - Massacre

JIMI HENDRIX (USA)
1. Are You Experienced - 1967 - Polydor
2. Axis: Bold As Love - 1967 - Polydor
3. Smash Hits - 1968 - Polydor (best of)
4. Electric Ladyland - 1968 - Polydor (2LP)
5. Band Of Gypsies - 1970 - Polydor
6. Cry Of Love - 1971 - Polydor
7. Rainbow Bridge - 1971 - Reprise
8. Live At Isle Of Wright - 1971 - CBS (2LP live)
9. In The West - 1972 - Polydor (live)
10. War Heroes - 1973 - Polydor
11. Loose Ends - 1973 - Polydor

12. Crash Landing - 1975 - Polydor
13. The Story Of Jimi Hendrix - 1975 - Polydor
(2LP best of)
14. Midnight Lightning - 1976 - Polydor
15. Essential Jimi Hendrix - 1978 - Polydor (2LP best of)
16. Nine To Universe - 1978 - Polydor
17. Woke Up In The Morning And Found Myself
Dead - 1980 - Red Lightning
18. Before London - 1981
19. Cosmic Turnaround - 1981
20. Free Spirit - 1981
21. High, Live And Dirty - 1981
22. Hornets Nest - 1981
23. Stone Free - 1981
24. Concerts (Live ‘68-70) - 1982
25. Cosmic Feeling - 1982
26. Jimi Hendrix Concerts - 1982
27. Moods - 1982
28. In Memoriam - 1983
29. Last American Concert - 1983
30. The Singles Album - 1983
31. Kiss The Sky - 1984
32. Live In Stockholm 1967 - 1984
33. Jimi Plays Berkeley - 1985
34. Jimi Plays Monterey - 1986
35. Johnny B.Goode - 1987
36. Live At Winterland - 1987
37. The Best Of - 1987
38. Radio One - 1988
39. Feedback & Wah-Wah - 1989
40. Live And Unreleased - 1989
41. Red House Variations - 1989
43. Whammy Bar And Finger Grease - 1989
44. Cornerstones 67 - 70 (Best Of) - 1990
45. If 6 Was 9 - A Tribute To Jimi Hendrix - 1990
46. On Stage - Band Of Gypsies - 1991
47. Stages - 1991
48. Lifeline (The Jimi Hendrix Story) - 1992
49. The Ultimate Experience - 1992 - Polydor
50. Blues - 1994 - Polydor
51. Woodstock - 1994 - Polydor

KEN HENSLEY (Uriah Heep - Velká Británie)
1. Proud Words On A Dusty Shelf - 1973 - Bronze
2. Eager To Please - 1975 - Bronze
3. Free Spirit - 1980 - Bronze
4. The Best Of Ken Hensley - 1993 - Sequel (best of)
5. From Time To Time - 1994 - Red Steel

HERESY
1. Heresy - 1987
2. Voice Your Opinion - 1992 - Last Found Records
3. Visions Of Fear - 1992 - Last Found Records (live 1986)

HERETIC
Metal Massacre VII - 1986 - Metal Blade (sampler)
1. Torture Knows No Boundaries - 1986 - Metal Blade (mini LP)
2. Breaking Point - 1988 - Metal Blade

HEROES DEL SILENCIO
1. El Mara No Cesa - 1988 - EMI Electrola
2. En Directo - 1989 - EMI Electrola
3. Senderos De Traicion - 1990 - EMI Electrola
4. Senda 91 - 1991 - EMI Electrola
5. El Spiritu Del Vino - 1993 - EMI Electrola
6. Flor Del Loto - 1994 - EMI Electrola
7. Avalancha - 1995 - Spin
8. Parasiempre - 1996 - Spin (2CD live)

HEXENHAUS
1. A Tribute To Insanity - 1988 - Active Records
2. The Edge Of Eternity - 1990 - Active Records
3. Awakening - 1991 - Active Records
4. Dejavoodoo - 1997 - Black Mark
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se dobře zapsali a tudíž hodně lidí čekalo
na první album na CD. Po jeho vydání
jsme odehráli hodně koncertů (hlavně
s Fleshless). To však není hlavní. Přine-
slo nám to hlavně uspokojení. Děláme
muziku především pro sebe, odreagová-
váme se tak. Prodejnost desek? To také
není to hlavní. Muzika je pro nás ventil.
Problémy jednotlivých lidí se do naší mu-
ziky takto přenáší. Pro nás je koncert
hlavně jedna velká pařba!“
„Nevadí vám, že se třeba vláčíte přes ce-
lou republiku a pak přijde je několik de-
sítek lidí a musíte doplácet?“
„I když přijde málo lidí a není to ideální,
jsme schopni si udělat dobrou náladu. Za
ničím se neženeme. Je to pro nás zábava,
koníček...“
„A co prodejnost první desky?“
„Údajně se toho prodalo skoro tři tisíce
kusů, ale my jsme skoro vůbec nebyli
v kontaktu s naší firmou (Taga Rec.).
Spolupráce nebyla skoro žádná. Řekl
bych, že desku rozprodali spíše malí di-
stributoři a na Slovensku Metal Age...“
„Nové album „Inconscient World“ je na
světě a přijde mi, že obsahově je plné
protikladů. Už samotný název napovídá.
Pohovoř o tom...“
„Máš pravdu. Takový je dnešní svět - roz-
poruplný. Je to především o lidech na
chodníku - tedy o bezdomovcích. Skladby
se moc neprolínají, každá je podobná
a zároveň o něčem jiném, jsou to spíše
moje pocity. Dva roky jsem žil ve srač-
kách a to se projevilo. Je to na desce!“
„Nemáš pocit, že když jsou ty texty
v angličtině, spousta fanoušků bude 
ochuzena?“
„Myslím, že to spoustu z nich ani nezají-
má. Spíš to zajímá jen některé fanziná-

ře...“
„Jaký je tvůj názor na polemiku angličti-
na versus čeština u českých kapel v tex-
tech?“
„Já to nechávám na rozhodnutí té které
kapely. Kolikrát jsem přemýšlel nad tím,
udělat desku česky, ale není to ono, pro-
stě  to tam nesedí. Spíš bych to udělal
španělsky nebo ještě jinak...“
„Úvodní věc „Paradox Life“ začíná
zvláštním intrem v podobě „Wonderful
Life“ od Blacka doprovázená střelbou ze
samopalů. Má to vztah k tomu, o čem
jsme už mluvili?“
„Souvisí to s těmi protiklady. Pohoda -
samopaly, výbuchy. Prostě mě to napad-
lo v této souvislosti.“
„Mimochodem - jseš pacifista?“
„Asi jo, ale v osobním životě jsou jisté
mantinely... Jistě mi rozumíš!“
„Jasně! Jak dlouho vůbec nové album
vznikalo?“
„Něco málo se udělalo už po první desce,
převzali jsme a překopali čtyři skladby
od bývalé kapely našeho bubeníka, ale
jádro desky vznikalo asi tak rok zpátky.
Díky tomu se dala kapela dobře dohro-
mady, otázkou je na jak dlouho...“
„Naprosto šokující věc je závěrečná
„Brisket“ zpívaná česky. Proč jste ji za-
řadili na desku?“
„Jak už jsem v jiné souvislosti řekl, hra-
jeme pro zábavu a ta dobrá atmosféra
tam někde musí být. „Brisket“ je takové
malé uklidnění po šílených textech nabi-
tých zápornou energií. Napřed jsem tam
chtěl dát takové malé upozornění, ale na-
konec - proč ne. I na jiných částech alba
můžeš najít některé srandověji laděné
vsuvky. Jednak je to sranda a druhak o-
živení. Nemůže to být pořád stejné!“

„Podle tvých slov - prohlásíte se a) 
deathmetalovou kapelou, b) grindcoreo-
vou kapelou, c) kapelou, hrající svou
vlastní verzi tvrdého brutálního meta-
lu?“
„Železniční přejezd! Vlak s železným
šrotem a do něj vrazí náklaďák s prasata-
ma! Ať si to lidi zaškatulkují sami, ale je
tam kus death metalu, grind coru, hard
coru, punku, je to jedno...“
„Kam byste se chtěli dostat nejdál s tou-
to deskou? Máte nějaký malý reálný cíl
v dohlednu?“
„Asi nic. Budu samozřejmě rád, když se
bude prodávat a líbit. Budu mít z toho
všeho asi pocit sebeuspokojení, zadostiu-
činění.“
„Hrajete živé koncerty. Co pro vás zna-
menají? Jaký druh akcí se ti zamlouvá?“
„Asi koncert, kde je k dispozici bečka
a šedesát lidí pod pódiem! Znamenají
pro nás zase tu radost, o které jsem již
mluvil. Na druhou stranu se ale nebude-
me nikdy cpát před nějakou kapelu a ni-
kdy nebudeme za nic platit!“
„Jaká deska tě v poslední době zauja-
la?“
„Moc toho neslyším - bydlím na úrovni
bezdomovce. Ale uvedu alespoň pár vě-
cí, které poslouchám - Dying Fetus,
Cryptopsy, Napalm Death, Kreator...“.

Mythopoeia je na naší scéně už zavede-
ným pojmem. Rozhodli jsme se proto 
zveřejnit její malý profil.

Kapela pochází z Plzně a její kořeny sa-

hají na počátek roku 1993, kdy fungova-
la pod názvem Mythopoeia – Kingdom
Of Frost. První půl rok byly problémy 
s postem třetí kytary a místem na zkou-
šení. V červenci 1993 byl Heon Ostamon
povolán k výkonu vojenské služby, a tak
se život kapely pozastavil až do července
1994. V tomto mezidobí založili Admi-
rerforestae - kytara, zpěv, Ottar Distress
- bicí, Martin Tree - basa 
a Francis Empty - kytara, black-death 
seskupení Sorath a začali působit 
v undergroundu. Bohužel i po návratu
Heona Ostamona z vojny byly záměry se
Sorath přednější, a tak se první zkoušky
odehrály v září 1995. Sestava byla ustále-
na na šesti členech: Heon Ostamon - klá-
vesy, Admirerforestae - kytara, zpěv,
Asura Godwar Gorgon’s Ray - zpěv, Ot-
tar Distress - bicí, Martin Tree - basa 
a Francis Empty - kytara. Název kapely
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byl zkrácen, z filozofických důvodů, na
MYTHOPOEIA (vznik mýtu – řečtina).
První koncert byl odehrán ještě téhož ro-
ku v rockovém clubu ”C” v Plzni. V úno-
ru 1996 se ke kapele připojil Johannes
Rhodostauroticus R.C. - kytara. Mytho-
poeia začala velmi intenzivně připravo-
vat materiál na debutové demo. 
V září 1996 se ve studiu Benas demo 
realizovalo (8 songů o délce cca. 36 min.)
a dostalo název „Haaramonia in Micro-
cosmos“. Originální kazeta byla 
opatřena černobílým obalem a kritiky na
tento materiál byly velice kladné. Počát-
kem roku 1997 si kapely všímá, díky
kladným recenzím, mladý progresivní la-
bel Metal Breath Production, aby kapele
nabídl místo na chystané kompilaci Bre-
ath of Doom. Mythopoeia je zde prezen-
tována songem „It Is Blood Of My Ve-
ins“, který je převzat z debutového de-
ma. Prodejnost dema a kompilace byla
výborná a byla podpořena mnoha kon-
certy po celé České republice. V červen-
ci 1997 opouští obě kapely Martin Tree.
O měsíc později post basáka obsadil Lu-
cas. Bohužel jen na tři čtvrtě roku, 
a tak se post baskytary stal problematic-
kým. V červnu 1998 bylo rozhodnuto:
Asura Godwar Gorgon’s Ray se chopil
basy a společně s Mar Markionem (basa
i v Sorath) zacelili „bolavé“ místo kape-
ly. V srpnu a září 1998 se Mythopoeia vy-
dala opětovně do studia Benas, aby svět-
lo světa uzřel novinkový materiál s ná-
zvem „Scheps Ankh, Aesch Mezareph,
Atropopaia, Míchání“ (9 songů, cca. 42
min.). Ještě před vydáním této nahrávky
u Metal Breath Production / Equinox
prod. (profi MC s plnobarevným obalem,
datum realizace 15. 03. 1999) opuští ka-
pelu Johannes Rhodostauroticus R.C. -
kytara. Na koncertech jej zastupuje Mar
Markion - basa. V současné době Mytho-
poeia připravuje materiál na plnohod-
notné CD, když během roku 1999 dosta-
la několik konkrétních nabídek od nejen
domácích labelů.
Kontakt: 
Pavel Kusniarik, Blatenská 12, Plzeň, 307 02.

TÉMA:
Jaký je váš názor na vstup České 
republiky do NATO?

Vlasta „Killy“ Mahdal (Melancholy Pes-
simism): „Naprosto nesouhlasím. Jsme
malinká republika, navíc ve sračkách.
Stojí to hodně peněz. Byli jsme v jednom
paktu a nic dobrého to nepřineslo. Dů-
kazem je Kosovo. Spousta lidí s tím ne-
souhlasí, ale nejde to vrátit. Je to jedno,
jestli jsme s Amerikou nebo s Ruskem.
Nejlepší by byla neutralita!“

Děčínské grind / deathové kombo se
nám tak trochu nepochopitelně dlouho
vyhýbalo. A nebo, že bychom se nevě-
domky vyhýbali my jemu? Každopádně
po letošním prvním samostatném albu
„Grindgod“ by byla naprostá ignorace
této kapely ostudou. Nedostatek jsme
odčinili právě tímto rozhovorem s front-
manem Fleshless Vladimírem Prokošem.
Za rýpavé pero usedl Pavel Maňas.

„Ahoj, dlouho jsme spolu nebyli v kon-
taktu. Udály se od té doby spousty věcí,
takže se ihned vrhněme na rozhovor. Ne-
ní to dlouho, co vyšlo tentokrát samosta-
né album „Grindgod“. Jak dlouho vůbec
vznikalo? Je na něm celkem jedenáct no-
vých věcí...“
„Album „Grindgod“ vznikalo od vydání
CD „Free Off Pain“, ale věšina nápadů
na skladby vznikla v roce 1998, kdy se už
konečně ustálila sestava do té nynější.
Nejvíce práce na nové desce jsme udělali
od září 98 do ledna 99, kdy sice byly ho-
tové kytary, ale muselo se dokončit i pro-
gramování automatu a to si vzal na bed-
ra kytarista Luděk. Je zde dvanáct věcí,
z toho jsou dvě skladby intro a outro +
mimo nich bonusy.“
„První demo pod názvem Fleshless neslo
jméno „Grinding“. Nové album „Grind-
god“. Mají názvy mezi sebou nějakou
paralelu?“
„Původně se CD mělo jmenovat „Grin-
d’Em All“, tak bylo i propagované ze
strany Obscene, ale nakonec jsme se roz-
hodli pro údernější a lehčeji zapamatova-
telné „Grindgod“. Je to i návrat, co se po
hudební stránce týče, k demu „Grin-
ding“. Není vyloučené, že i nová nahráv-
ka bude obsahovat slovo „grind“ v ná-
zvu.“
„Proč jste vůbec zařadili materiál „Grin-
ding“ jako bonus na CD?“
„Hlavně na přání fanoušků, vždyť demo
bylo už po roce vyprodané a lidi ho stále
chtěli. Objevily se i názory, proč demo

nevyšlo jako CD, tak jsme ho na CD da-
li, ale jako bonus. Firma Obscene se vším
souhlasila a i ten kdo si „Grindgod“ kou-
pí, zjistí, že za své peníze dostal přes ho-
dinu hudby. Jen bych dodal, že demo by-
lo remastrováno v pražském studiu Fon-
tana, čímž získalo oproti originálu hut-
nější zvuk.“
„Nazvali byste se čistě grindcoreovou či
deathmetalovou kapelou?“
„Asi nejblíže je death / grind s melodic-
kými a akustickými vsuvkami, ale neza-
kládáme si na tom. Pro někoho to je de-
ath, pro druhého grind, prostě brutálněj-
ší hudba, název ať si doplní fans.“
„Na album „Grindgod“ jste zařadili co-
ver verzi od Master’s Hammer „Každý
z nás“ z alba „Ritual“, která se také 
objeví na tributním albu českých kapel
někdy koncem září. Proč jste ji „nasadi-
li“ už dříve a jaký vůbec máte vztah
k Master’s Hammer?“
„Chtěli jsme ji použít i pro CD, aby se do-
stala i k lidem co si např. výběr nekoupí,
a aby na „Grindgod“ byla naše první co-
ver verze a to hned čs. skupiny. Celou věc
s námi nazpíval náš kámoš Jan Ježek
(Tormnet Anatomy / The Rays Of The
Sun), pro kterého jsou Master’s Hammer
jedna z nejlepších kapel. Nám se M.H. lí-
bili taky, dříve jsme to tady drali do hlavy,
jejich pojetí hudby bylo už tenkrát dost 
originální. Takže když nás RedBlack 
oslovili, naváhali jsme a „Každý z nás“
pro tento sampler i CD nahráli. Teď když
ji hrajeme živě, vidíme, jak lidi super rea-
gují, takže jsme rádi, že jsme tuto skladbu
nahráli.“
„Znovu jste také natočili skladbu „Free
Off Pain“ ze stejnojmenného splitu z ro-
ku 1996. Proč?“
„Chtěli jsme nahrát alespoň jednu starší
věc znovu na nové CD s automatem a po
kratší dohodě jsme se dohodli na „Free
Of Pain“. Jedná se o srovnání starší ver-
ze oproti té dnešní bez živého bubeníka.“
„Osobně mi přijde, že je album „Grind-
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„Among The Trees“?“
Jarda: „Nějak jsme nad tím nepřemýšle-
li. Je to jedna uzavřená kapitola naší his-
torie. Tím, že máme ve stálé sestavě v po-
řadí třetího bubeníka, tak se většinou dě-
laly nové věci a na to demo se nějak už
nemyslelo, to už je pryč, i když se za to
nestydíme a nic proti těm skladbám ne-
máme.“
„Těsně po New Rock Generation se ob-
jevily zprávy o tom, že mělo demo
„Among The Trees“ vyjít na CD. To de-
finitivně padlo...“
Libor: „Dostali jsme stejnou nabídku ja-
ko Love History, tedy od Northern
Darkness Records z Itálie a od českých
Sheer Records. Ta Itálie vyšuměla a Svá-
ťa vydává všechny věci se strašným zpož-
děním, že to pak celé usnulo... Půl roku,
rok, nic... Nás to ani dneska moc nemrzí,
protože po zvukové stránce to demo je
hodně pozadu... Rozhodně jsme ale na to
nezanevřeli...“
„Tohle demo a vaše nové album je dia-
metrálně odlišné, čím to je. Je to tou do-
bou a nebo jste někam dospěli dál, pře-
staly vás ty starší věci bavit?“
Jarda: „Dodělalo se demo a začali jsme
tvořit nové skladby. Debutové CD je de-
fakto třetí vlna. Z nových skladeb prošla
jedna, dvě, pak další várka, do toho změ-
ny sestavy. Měli jsme další a další nové
věci, a tak některé z nich nutně zanikaly.
Pak se to začalo postupně hudebně po-
souvat, až z toho vzešel ten materiál, kte-
rý můžeš slyšet na novém CD. Rozhodně
to ale doom metal není...“
„Takže se to dát přisoudit těm personál-
ním rošádám...“
Jarda: „Já si myslím, že kdyby Hanka
a Radim neodešli, tak bysme to toho ob-
dobí vpálili jedno nebo dvě dema nebo
CD-éčka, které by to překlenovací obdo-
bí daleko lépe spojili s tím, co je dnes.
Asi by to dopadlo stejně. Ta doba byla
dlouhá a ten zlom je veliký.“
„Vaše album se jmenuje „Perihelion“,
souvisí to s vesmírem. Proč?“
Libor: „Kamarád napsal dost šílený text,
spíše předmluvu, kde je použito hodně
Grygarových pojmů a nás ten text strašně
zaujal, takže jsme tu danou skladbu dali
jako titulní. Ten text jsme dali tomu malí-
řovi, který nám kreslí naše obaly, nakres-
lil po obrazu, který je na demu „Among
The Trees“ další nádherný fantasy obraz.
Ten je jako titulka naší nové desky. Proto
vesmír... Jsme velmi spokojeni.“
„Co se bude dále s Endless dít (kromě
vašeho miniturné čtyř koncertů s Ro-
ot)?“
Libor: „Tak je tady šance si zahrát před
větším množstvím lidí, protože Root je
kapela, která dneska přitáhne lidi. To je

velká šance a chceme se dobře uvést
a propagovat naši novou desku. Čeká
nás spousta práce, koncertování, aby
nás poznalo co nejvíc lidu. Pokud ne teď,
tak už nikdy.“
Jarda: „Jsme hodně rádi, že je deska ven-
ku. Existujeme už pátým rokem, ale za tu
dobu jsme odehráli ani ne třicet koncer-
tů, takže to je velký úspěch! Skvělý je, že
jsme se dostali k Tomášovi z RedBlack,
který s námi třeba počítá na jarní turné
se Silent Stream, kteří už budou mít po
nové desce, takže uvidíme. Tomáš je fan-
tastický člověk, který se o všechny kape-
ly stará náramě, parádička, hlavně, aby
se mu nadále dařilo!“

Kontakt: Petra Bartusková, Na Mokři-
nách 1193 / 2, Ludgeřovice, 747 14, tel.:
0606 / 266 343

Jelikož se v naší malé zemičce nedávno zastavi-
lo monstrum TESTAMENT, které v posledních
letech klade stejný důraz na poslední alba jako
na debutní, připomeňme si text ke skladbě
„First Strike Is Deadly“ z dvanáct let staré des-
ky „The Legacy“.

První úder je smrtelný

Vězni pánovy zloby,
obžalováni, protože jsi je obvinil.
Sedí v celách odsouzeni,
aby čelili smrtelnému stisku čelistí.
Hrůza zasadila ránu lži, čekej na poslední 
hodinu.
Víme o svém mizerném osudu a o hadí moci.

První úder je smrtelný!

Zlá cesta, kterou se musíš dát,
je plná šustění hadích těl.
Jsou schovaná a čekají,
aby se mohli vrhnout po tvém těle i osudu.
Nikdo neunikne, ani nevyjde živý,
kvůli hadům, kteří nikdy neprohají.
Jestli na tebe zaútočí jen jednou,
tak to máš spočítaný.

Smrtelný úder, naučený zabíjet.
Zloba vyřvává ve tvých žilách.
Hypnotické kouzlo, dárek z pekla.
Zvuk smrtelného úderu zůstává.

Doporučená alba převážně staršího data aneb
co by nemělo chybět ve vaší sbírce.

HADES (USA)
Born To Metalize (sampler)
Metal Massacre VI - 1985 - Metal Blade - (sampler)
1. Resisting Success - 1987 - Torrid Records
2. If At First You Don’t Succeed - 1988 - Roadrunner

3. Live: On Location - 1991 - Rising Sun
4. Exist To Resist - 1995 - Brainstorm Division
5. The Lost Fox Studio Sessions - 1998 - Exist To Re-
sist
6. SaviorSelf - 1999 - Metal Blade

HADES (Norsko)
1. Unholy Congreation - 1993 (demo)
2. Alone Walkying - 1994 (demo)
3. ...Again Small Be - 1995 - Full Moon Productions
4. The Dawn Of The Dying Sun - 1997
5. Millenium Nocturne - 1999 - Hammerheart Re-
cords (vyšlo pod novým názvem Hades Almighty)

HAEMORRHAGE (Španělsko)
1. Emetic Cult - 1995 - Morbid Records
2. Grume - 1997 - Morbid Records
3. Split with Ingrowing - 1998 - Shindy Productions
4. Anatomical Inferno - 1999 - Morbid Records

HAGGARD (Německo)
1. And Thou Shalt Trust...The Seer - 1997 - Metal Blade

HALLOWS EVE
Matal Massacre VI - 1985 - Metal Blade
1. Tales Of Terror - 1985 - Metal Blade
2. Death And Insanity - 1986 - Metal Blade
3. Monument - 1988 - Metal Blade

HANOI ROCKS
1. Bangkok Shocks, Saigon Shakes, Hanoi
Rocks - 1980 - Johanna
2. Oriental Beat - 1981 - Johanna
3. Self Destruction Blues - 1982 - Johanna
4. Back To Mystery City - 1983 - Lick
5. All Those Wasted Years - 1984 - Johanna (live)
6. Two Steps From The Move - 1984 - CBS (CD ver-
ze obsahuje osm živých skladeb z klubu Marquee)
7. Best Of Hanoi Rocks - 1985 - Lick (best of)
8. Dead By Christmas - 1985 - Raw Power (best of)
9. Rock’n’Roll Divorce - 1986 - Lick
10. Tracks From A Broken Dream - 1991 - Lick (best of)

HATE SQUAD (Německo)
1. Theatre Of Hate - 1993 (demo)
2. Theater Of Hate - 1994 - G.U.N.
3. I.Q. Zero - 1995 - G.U.N.
4. Sub-Zero - 1996 - G.U.N.
5. Pzyco! - 1997 - G.U.N.

HAWAII
U.S. Metal III - 1982 (sampler)
1. One Nation Underground - 1983 - Shrapnel
2. Loud, Wild And Heavy - 1984 - Shrapnel (EP)
3. The Natives Are Restless - 1985 - Steamham-
mer

HAWKWIND
1. Hawkwind - 1970 - Liberty
2. In Search Of Space - 1971 - United Artists
3. Doremi Fasol Latido - 1972 - United Artists
4. Space Ritual - 1973 - United Artists (2LP live)
5. Hall Of The Mountain Grill - 1974 - United Artists
6. Warriors On The Edge Of Time - 1975 - United Artists
7. Roadhawks - 1976 - United Artists (live)
8. Astounding Sounds And Amazing Music -
1976 - Charisma
9. Quark, Strangeness And Charm - 1977 - Charisma
10. Masters Of Universe - 1977 - United Artists (best of)
11. PXR 5 - 1979 - Charisma
12. Live ‘79 - 1980 - Bronze (live)
13. Repeat Performance - 1980 - Charisma (best of)
14. Levitation - 1980 - Bronze
15. Sonic Attack - 1981 - RCA
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Grindový Bůh ze severních Čech



a hraní jen ve zkušebně a studiu, by ales-
poň pro mne nemělo žádný význam.
Když se na koncertě lidem líbíme, dodá
nám to takovou jiskru a víme, že to, co
děláme, k něčemu vede.“
„Otázka, kterou kladu většině doomo-
vým kapelám z ČR. Považujete svu tvor-
bu ještě za doom metal či něco jiného?“
„Tahle otázka mě jednou fakt zabije.
Vleče se s náma od samého začátku Hyp-
notic Scenery a zřejmě se na tom v nej-
bližší době nic nezmění. Kdo si myslí, že
je to doom metal, tak třeba jo. Hypnotic
Scenery je snad nějaká míchanina všech
možných stylů, ale nám je to jedno. My
děláme muziku a ne styl...“
„Na novém albu by se měla objevit také
cover verze od Running Wild. Jaká
a proč jste si vybrali právě Running
Wild?“
„Už je zase všechno jinak. Nebude to
Running Wild, ale Slayer. Přece jenom je
to pro nás větší klasika, na které jsme vy-
růstali. Pracujeme na tom, měla by to být
skladba „Mandatory Suicide“ z alba
„South Of Heaven“.“
„Když už jsme u těch cover verzí. Nato-
čili jste na jaře „Černou svatozář“ na tri-
butní album Master’s Hammer. Co pro
vás osobně tato skupina znamená?“
„Všem členům Hypnotic Scenery tato
kapela nikdy nic neříkala, nijak nás svým
stylem ani kvalitou neoslnila. Původně
jsme neměli ani chuť tento cover dělat.
Řekli jsme si však, že neúčastnit se tri-
butní kompilace na CD, byli bychom sa-
mi proti sobě. Je to taková reklama pro
každou kapelu. Když potom Martin
a Catherine zahráli svou verzi, nezdálo se
nám to vůbec špatné. Šli jsme do studia
a začalo se nám to hodně líbit. Na závěr
bych chtěl pozdravit všechny fans tvrdé
muziky a jejich vypaseným prdelím vzká-
zat, ať nevysedávají nad svým žlempem
v hospodě, a raději vyrazí na koncert.“

Kontakt: Tomáš Sýkora, Masarykova
738, Orlová - Lutyně, 735 14.

KONCERTY / FESTIVALY - 
PŘEHLED

11.1.2000 - M.A.C. OF MAD (křest debutového
CD „The One“) / HERMAFRODIT / 
NAPALMED, Praha, Rock Café, 20 hod.
26.2.2000 - DARKSIDE / TORR / 
DEPRESSION / IMPERIAL FOETICIDE,
Spálené Poříčí
INSANIA ZIMA 999/000: 11.1. Tišnov, Rock &
Alternative Club, 12.1. Brno, Musilka, 13.1.
Blansko, Zeus, 14.1. Břeclav, Em klub, 15.1.
Uh. Hradiště, Mír, 19.1. Olomouc, U-klub, 20.1.
Valašské Meziříčí, M-klub, 21.1. Přerov, Duha
klub Dlažka, 22.1. Ostrava, Parník

Severomoravští Endless se nesmazatelně
zapsali svým debutovým demem z roku
1996 „Among The Trees“, vítězstvím
v soutěži New Rock Generation 1997
a účastí na kompilaci „Breath Of Do-
om“. Pak se však na celé dva roky 
odmlčeli, aby na podzim roku 99 vyvrhli
na svět své debutové album „Periheli-
on“. Ovšem naprosto odlišné od jejich
původní doommetalové tvorby. O době
temna a o novém albu si Pavel Maňas
povídal na miniturné Root s Endless
v pražském klubu Rock Café s celou ka-
pelou, ale na otázky především odpoví-
dali dva z jejich členů - kytarista Jarda
Adámek a kytarista a zpěvák LiborBar-
tusek.

„Všechny zprávy, recenze a vůbec celé
dění okolo Endless se odehrávalo v roce
96, začátkem roku 1997 jste vyhráli tady
v Praze soutěž New Rock Generation.
Kapela se velmi slibně rozjížděla a pak
se najednou za vámi zavřely vody. Co se
stalo?“
Libor: „Důvodem byl hlavně odchod bu-
beníka Radima a zpěvačky Hanky do
Forgotten Silence asi měsíc potom, co
jsme tady hráli na New Rock Generation.
Pak to bylo naprosto beznadějné, jelikož
sehnat nějakou náhradu není sranda.“ 
Jarda: „Pak jsme my tři, tedy já, Libor a
basák Mirek Čajka drtili sami nové
skladby ve zkušebně tři čtvrtě roku...“

„Čím to je, že jste nemohli nikoho 
sehnat, vždyť severomoravská scéna je
plná hudebníků...“
Libor: „Vyzkoušeli jsme pět bubeníků
a celkem asi dvacet zpěvaček, ale nikdo
z nich neuměl zpívat. Všechno to byly
holky, které to chtěly zkusit a neměly na
to. Sice poslouchaly metal, ale zpívaly fa-
lešně... Začátečníci... Pak přišla Bára na
podzim 97, skoro současně s René Kos-
telňákem z Root jako host na bicí. Bára
s námi byla rok a půl... Během natáčení
desky jsme s ní měli velký problém, ne-
byla schopna tu desku zazpívat, a tak
jsme ji museli vyhodit. Proto se celé na-
táčení muselo odložit na červenec. Pod
svícnem je největší tma. Kamarádka mo-
jí ségry si to poslechla a zkusila to a ono
to vyšlo perfektně. Ona vůbec však metal
neposlouchá. Zatím s námi ani nejezdí na
koncerty... Naživo zatím nikdy nestála na
pódiu.“
„Takže jste za tu dobu nikdy nepřerušili
činnost kapely?“
Jarda: „Ne. My tři, jak tu sedíme, jsme
byli třikrát týdně na zkušebně s metrono-
mem...“
„Takže jste jistě šťastni, že jste se dočka-
li téměř po třech letech desky...“
Libor: „Určitě, ale druhá věc je, že jsme
natočili desku a Kostelňák odešel, jelikož
se začal slibně rozjíždět Root a určitě Ro-
otu věří více a chce se mu plně věnovat.
V květnu jsme odehráli poslední koncert,
kdy odešel René a během prázdnin se
k nám přidal náš nový bubeník Radek.
Ten s námi koncertně hraje poprvé dnes
(Praha, Rock Café, 24.11.99)...“
„Od New Rock Generation jste tedy do
letošního května nekoncertovali?“
Jarda: „Ale ano. Po skoro roční pauze
jsme začali hrát v březnu loňského roku
přes celé léto až do letošního května.“
Libor: „Dokonce jsme od nahrávání des-
ky (duben a červenec) už stačili složit pět
nových skladeb. Vem si, že materiál, kte-
rý je z větší části na desce je starý dva ro-
ky, přidali jsme tam jen pár nových skla-
deb.“
„Na dnešním koncertě jste hráli pouze
novou desku...“
Jarda: „Až na poslední skladbu, která je
nová.“
„Proč nehrajete staré skladby z dema
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god“ sice zvukově lepší než předchozí dí-
la, ale materiál je slabší než například na
„Grinding“ nebo na „Free Off Pain“.
Cítíte to také tak a nebo byl záměr jiný?“
„Myslíš, že naším záměrem je dělat horší
a horší věci? To asi za pár let budeme
tvořit nové věci přímo ve studiu a rovnou
ty nesmysly nahrávat, to bude fakt krása.
Zatím jsem se s touto reakcí nesetkal, až
na pár vyjímek. Časopisy ze světa jsou na
98 % s CD spokojeni, a hodnotí ho klad-
ně, to samé je znát i na koncertech, ale ji-
nému názoru se nebráníme, záleží na po-
sluchači.“
„Mám pocit, že nejvíce škodí nahrávce
automatické bicí. Proč jste je zvolili i do
studia? Nebylo vhodnější pozvat živého
bubeníka?“
„Otázka automatu! Asi tak 1000 x odpo-
vězená, takže ve stručnosti. V ČR nejsou
až na výjimky dobří rychlí bubeníci. Kdy-
by byli, tak jeden volný by určitě hrál
u nás. Jejich spolehlivost se nedá s naším
Rolandem srovnat, snad už tato otázka
vymizí z redaktorských per, píšících na
adresu Fleshless. Děkuji všem. Kdyby se
dopisovatelé a redaktoři více rozhlédli po
koncertech a zhodnotili hráčské umění, 
ozvučení a znali i přístup lidí co za bicími
sedí, tak by se ptali jinak.“
„Přesto jsou na koncertech automatické
bicí celkem v pohodě. A propós. Byli jste
na dvou menších turné na Maltě loni a le-
tos v USA. Jaké je tam prostředí na kon-
certech oproti domácímu?“
„Jsem rád, že alespoň na koncertech se ti
bicí líbí. Na Maltě jsme hráli v únoru 98
dvě akce s maltskými death / grindery
Beheaded. Bylo to super, na první akci
přes 200 lidí a na té druhé nedělní přes
120 fans, kteří se přišli bavit a na jejich
maskách to bylo znát. USA (duben 99) -
osm koncertů v Chicagu, St. Louis, Nash-
ville, Atlanta,... společně s Lividity, Pes-
simist, Avulsion a dalšími. Jinak prostře-
dí oproti domácímu nebylo nějak rozdíl-
né, lidé nás vzali i přesto, že naše skupi-
na je v USA absolutní UG .“
„Hodně skupin, které byly na koncer-
tech třeba v Americe, si nejvíce stěžova-
lo na nespolehlivé pořadatele. Setkali
jste se s něčím podobným?“
„Až na jeden koncert, který odpadl
v New Yorku, se nic špatného nestalo.
Naopak u Daveho z Lividity jsme prožili
nádherných deset dní, kdy se o nás staral
se svou ženou Leslie jako o vlastní rodi-
nu. Přenechal nám 1/2 domu, mohli jsme
u něj zkoušet, vozil nás na akce, vymýšlel
program, bylo to super a jsme jim oběma
moc vděční. Ani ostatní organizátoři (na-
př. Evan z Avulsion či Garry z Pessimist)
nás nebrali jako cizí a snažili se nám ve
všem pomoci!“

„Jaká byla návštěvnost těch koncertů
v Americe? Přineslo vám americké turné
něco positivního?“
„Fanoušků chodilo od padesáti do sto
padesáti lidí, záleželo jen na pro propa-
gaci celého koncertu. Tour nám přineslo
hodně nových kámošů, kontaktů, zkuše-
nosti a to nejen co se hudby týče. Pozna-
li jsme USA pohledem normálních lidí,
u kterých jsme žili, stýkali se s nimi a je-
likož jsme jeli na vlastní triko, tak zisko-
vé zkušenosti jsou k nezaplacení.“
„Co se momentálně děje a bude dít
v nejbližší době u Fleshless?“
„Děláme na nových skladbách (máme
zatím hotové necelé tři), hrajeme kon-
certy, kde se jen dá, snažíme se maximál-
ně propagovat nové CD „Grindgod“.
Novinka je, že Jarda přejde z kytary na
basu a hlavně  se nové skladby již pro-
gramují opět na drum computer.“

Kontakt: Vladimír Prokoš, Sněžnická 83
/ 14, Děčín 10, 405 02.

F L E S H L E S S :
USA TOUR 99 - kompletní chorobopis

Kromě toho, že Fleshless drtí mozky
svých fanoušků brutálními akustickými
výplachy, také někdy nazývanými hud-
bou ve stylu death / grind, zabývá se tato
smečka v nemenší míře vedlejší činností -
cestováním. Laik by snadno pod vlivem
uplynulých dvou let řekl, že cestování ja-
ko náplň činnosti kapely převažuje a je
hlavním důvodem, proč vlastně Fleshless
existují (jen namátkou připomínám exo-
tický únor 1998 - turné na Maltě). Ale
není tomu tak, věřte mi. Fleshless oprav-
du vznikli v první řadě jako hudební těle-
so, které má potěšit posluchačovo ucho 
a někdy i oko (alespoň takhle nějak mi to
Vláďa tenkrát, než jsme si plácli, že se
stanu novým členem Fleshless, říkal...).
Na fakt, že se svojí produkcí jezdí Flesh-
less obtěžovat i fanoušky ve vzdáleněj-
ších částech světa, jsme si snad už všichni
(s výjimkou některých členů samotné
skupiny) zvykli. A to všechno se děje dí-
ky cestovní kanceláři CK Extrem Tour
Prokoš, která ačkoli nevlastní žádné živ-
nostenské oprávnění k provozování po-
dobných zvěrstev, všechny tyto veselé
výlety organizuje, za což jí patří náš dík.
Děkujeme, Vláďo! Jen houšť a větší kap-
ky! Stejně nejlepší cos udělal byl ten Ko-
kořín... Ale teď k věci...
Jednou někdo z nás někde řekl: „Ty vo-
le, to by byla paráda zahrát si třeba 
v Americe, co?“. Ten někdo vůbec netu-
šil, že to slyšel Vláďa Prokoš. Uteklo pár
měsíců a naše kapsy byly chudší o pěk-
ných pár tisíc za letenky do New Yorku.

Stalo se tak 31.3.1999. Přeskočím rovnou
za velkou louži, protože kdo by chtěl vě-
dět, jaký to bylo v Ruzyni na letišti a po-
tom v letadle, ať si přečte cestopis z naší
cesty na Maltu. Je to podobné, protože
jsme se v letadle ožrali úplně stejným
způsobem... Kdo byl v USA, ví, jaké po-
city má člověk, který přistane na letišti
JFK v N.Y.C. Při srovnání tohoto letiště
s Ruzyní mě napadá, že by se Ruzyně ta-
ky mohla klidně jmenovat třeba Dolní
Lhota - hlavní nádraží. Myslím, že to dál
nemusím popisovat. Zmatek a chaos. Ce-
lá naše cesta byla původně naplánovaná
s tím, že ihned po příletu koupíme nebo
pronajmeme nějakou starší káru, která
nás bude přepravovat po Státech dle na-
ší libosti. Nikdo z nás v tom nespatřoval
sebemenší problém. Jiný názor na to ale
měli všichni ostatní, kteří nám měli to au-
to prodat nebo pronajmout. Hotový pe-
níze je nezajímaly a nebyli jsme pro ně
ani dostatečně bonitní, aby jsme si mohli
auto buď půjčit, nebo po zakoupení zare-
gistrovat. Na oboje chtěli buď to kredit-
ku, kterou jsme neměli, nebo tolik do-
kladů, že jsme jich tolik neměli ani všich-
ni čtyři dohromady. První rozčarování, 
a to hned dvě hodinky po příletu. Auto
nebude. A navíc se nám nepodařilo se-
hnat nikoho z lidí, na který jsme měli 
v NYC kontakty. Dobrý, takže nebude
ani kde spát? Fajn. Začíná to dobře. 
A jako by toho nebylo dost, v tom prv-
ním taxíku, do kterýho jsme vlezli, jsem
po vystoupení nechal moji brašnu od ka-
mery s foťákem, filmama a hlavně se zpá-
teční letenkou!!! V tu chvíli jsem neměl
slov pro popsání krás Ameriky a dosyta
jsem si vychutnával svůj dávno vysněný
první den v USA. V té nejhorší chvíli ab-
solutního zoufalství se ale karta přece jen
začala otáčet. Nejdřív nám pomohl jeden
Polák z autobazaru, kde jsme si "skoro"
koupili auto. Nakontaktoval nás na vy-
hlášenou Mekku každýho Čecha za vel-
kou louží - na českou restauraci v části
New Yorku zvané Astorii - Zlatou Prahu
a jejího majitele, p.Suchánka. Tam jsem
si teprve po pár plzeňskejch dvanáctkách
uvědomil, že jsem si toho taxíka prozře-
telně natočil na kameru, která naštěstí
v brašně nebyla a pořád se mi houpala na
krku. V černočerné tmě svitla jakási na-
děje. V hledáčku jsem si toho taxíka 
opravdu našel a identifikoval jsem firmu
i jejich telefon. Už mi bylo líp, ačkoliv
jsem věděl, že to nemusí nic znamenat,
a brašnu s letenkou už nemusím nikdy vi-
dět. Nakonec jsme sehnali i ubytování
u člověka, který byl už delší dobu domo-
rodcem a zrovna se napájel ve stejném
podniku jako my. Bylo mu nás líto, a tak
se nás ze slovanské soudržnosti ujal.
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Pokud ne teď,
tak už nikdy.



V lehčí depresi jsme všichni (kromě mě,
kterýžto jsem maniakálně depresivní typ,
takže moje deprese byla jako vždy těžká)
uléhali v jeho bytě do spacáků a přemýš-
leli o tom, co nás ještě potká v příštích
skoro třiceti dnech, které tady budeme
muset strávit... Ráno přece jen přineslo
zlom. Ačkoliv na druhé straně New Yor-
ku - brašna i s letenkou a všemi věcmi se
našla. Těžko uvěřit, ale bylo to tak. Ka-
marád, u kterého jsme nocovali, mi nabí-
dl i odvoz na centrálu taxíku, který za to
mohl. Vše špatné se převzetím brašny
v dobré obrátilo a myslím, že nejenom
mě se začalo v Americe i líbit. Potom už
následovaly jen samá pozitiva a poziti-
va... New York jsme opustili asi po třech
dnech, během kterých jsme jedno odpo-
ledne věnovali důsledné prohlídce centra
dolního Manhattanu. Jestli chcete vědět,
jaký je to pocit, když stojíte pod mrako-
drapy u moře a díváte se na sochu Svo-
body, nebo jaký to je na Brooklynským
mostě, zajeďte si tam! Víc to nebudu roz-
vádět. Máme hromadu fotek a snad dá-
me do kupy i nějaké live video z USA,
takže si to když tak potom 
ohlídejte. Jako později vícekrát jsme 
opouštěli NYC ve dvou vozech Čecha-
meričanů, kamarádů, kteří měli obchod-
ní cestu směr Memphis a potom na
St.Louis a byli tak hodní, že nás za cenu
benzínu (a teď pozor - malá ekonomická
vložka, nebo spíš tamponek - 1 litr natu-
rálu cca 7 Kč! ...a to už bylo po zdražení
kvůli válce v Kosovu!!!) vzali na praktic-
ky nejdelší jednorázový přesun celého
našeho pobytu. Ze St.Louis už to nebylo
tak daleko do Peorie v Illinois, takže
jsme se neostýchali vzít si hogo-fogo taxí-
ka, přičemž jsme předtím ukecali starýho
šedovlasýho černocha - taxikáře na cenu
nižší než by stál autobus! Peoria, která
měla býti výchozím městem k našim prv-
ním třem hudebním zastávkám, je domo-
vem Leslie a Davea Kiblerových, při-
čemž zasvěcení vědí, že Dave Kibler je
jeden z nejortodoxnějších a nejznáměj-
ších undergroundových postav USA a je-
ho band se jmenuje LIVIDITY neboli
posmrtná zmodralost. Dohoda byla ta-
ková, že nás taxík vysadí ve Springfieldu
(příznivci Simpsonů, bledněte závistí -
byli jsme v rodném městě Bárta, Home-
r a
a dalších postav tohohle kultovního dí-
la!!!) a tam na nás bude čekat Leslie,
manželka Davea. Tak se taky stalo. Up-
římně řečeno jsme si manželku nejper-
verznějšího tvora týhle planety předsta-
vovali všelijak, ale skutečnost překonala
i ty nejodvážnější představy. Krásná
dlouhovlasá Leslie s americkým úsmě-
vem a s exotickým vzhledem (po před-

cích z Libanonu!) byla snad tou nejmilej-
ší postavou, kterou jsme za mořem po-
znali... (poznámka pro ty, kdo trochu
znají tvorbu Lividity: Jak jsme se později
informovali, ten detailní záběr části žen-
ského těla na obalu CD Lividity "Keepin
it fucking sick" - to opravdu není ona!). 
U Kiblerových se žilo blaze. Tuto týden-
ní etapu našeho pobytu v Americe jsme
již první den trefně pojmenovali jako
"strádání". Samozřejmě šlo o nadsázku.
Měli jsme se totiž jako prasata v žitě!
Protože oba pracovali, měli jsme přes
den celej barák jen pro sebe. Obývali
jsme celé horní patro s vlastní koupel-

nou, využívali Daveovu zkušebnu ve
sklepě (neplést s českou představou skle-
pa!) a pořád žrali nebo chlastali... prostě
nuda a krym. Prvnímu koncertu 
v Chicagu předcházela návštěva zkušeb-
ny Lividity. To byl samozřejmě zážitek...
Den na to (pátek 9.4.99) jsme vyrazili na
první produkci do Chicaga (asi tři hodiny
autem z Peorie) do klubu Roby’s. Hezké
prostředí a slušně zaplněné prostory klu-
bu vybízely k výkonu. Byli jsme celí žha-
ví, avšak kámen úrazu byl zvuk, který dí-
ky klukovi, co tam hejbal s knoflíkama
na mixu, byl pěknej shit! Po nás hráli
borci z Corpse Vomit! Já osobně jsem je
neznal a byl to pro mě trošičku šok. Pros-
tě byli naživo bomba, až by se člověk
chvilkama bál, a tak to má bejt, že jo?
Zavírali Lividity, který nebudu nijak
zvlášú vychvalovat, protože co je dobrý,
to se chválí samo... Dojmy z prvního kon-
certu byly přes problém se zvukem pozi-
tivní a následná pitka vyhojila i ty po-
slední pochyby o tom, že to nebylo doko-
nalý... Zato sobota opravdu stála za to...
Přesouvali jsme se do St.Louis. To zvěr-
stvo, co se tam odehrálo, se musí prožít.
Byl to jeden asi ze tří nejlepších koncer-
tů v USA. Narváno, lidi šílený, dokonce 
i v rádiu běžela reklama na Fleshless a to
se hnedka jinak hraje. Naši partičku 
z pátku rozšířili chorobně brutální Dea-
den (no comment - kdo to nezná, ať si to
rychle běží koupit třeba k Vláďovi!)
a Black Mass s jejich originální horror -
gore liveshow!!! (něco jako Gwar - aneb
krve bylo jako z prasete!). Noc jsme strá-
vili u rodičů Mikea (basa - Lividity), kte-

ří bydleli nedaleko. Na ten "sklep" kde
jsme spali asi nikdo z nás nezapomene.
Jedním slovem: luxus a přepych. Prostě:
rodiče Mikea holt patřej ke střední vrst-
vě obyčejných Američanů. V neděli se
hrál další koncert, tentokrát znovu 
v Chicagu v klubu Smiler Coogan s již
jmenovanými kapelami z předchozích
dnů. Neděle poznamenala návštěvnost,
která nebyla vysoká, ale vystoupení jed-
notlivých těles byly ve znamení plného
nasazení a radosti ze hry... Všichni byli
spokojeni. Dva dny nato, v úterý dopo-
ledne, jsme opouštěli Peorii v dodávce
jednoho kamaráda směrem do Nashville,
kde jsme se měli účastnit koncertu po
boku Fleshtized. Kluci z téhle kapely by-
li taky skvělí a na to že se hrálo ve středu
jsme žasli, jak se zaplnil sál klubu Indie
records, ve kterém mimo jiné visel i pla-
kát od českých "Už jsme doma", kteří se
zde zastavovali na jejich tahu po Ameri-
ce... Všude na našich cestách jsme se set-
kávali s dobrou odezvou, 100 kusů nové-
ho CD "Grindgod" se vyprodalo velmi
záhy, stejně tak se tenčila i zásoba našich
triček a fotek. Často jsme museli nadše-
ným fans tyhle relikvie podepisovat nebo
se nechat fotografovat... 
Z Nashvillu jsme sedli zase do taxíku 
a nechali se vézt do Athens u Atlanty,
což bylo místo kousek nad Floridou. To
jsme pocítili, a svršky šly dolů... V At-
hens nás uvítal Evan March, kluk ,kterej
hraje v Avulsion, a má svojí rec. compa-
ny a distro... Tam jsme zase týden stráda-
li a mezitím odehráli další dva koncerty,
jeden v Athens a další přímo v Atlantě.
Kromě Avulsion stojí za zmínku přede-
vším nadějná mladá formace Unblessed,
která překvapila profesionálním výko-
nem a brilantně technickou hrou... Jak
potom kluci prozradili, navštěvovali hu-
dební konzervatoř a to bylo rozhodně
znát. Naše další putování bylo směrem
na severovýchod, do Baltimore, kde nás
očekávali známí a velmi kvalitní brutali-
zeři Pessimist. Na tuhle dlouhou cestu
jsme se z Athens vydali klasickým ame-
rickým autobusem firmy Greyhound 
s šedým chrtem ve znaku. Průmyslový
kolos Baltimore byl pro nás dalším měs-
tem, kde nás čekaly další dva koncerty.
Tentokrát už poslední, protože do naše-
ho odletu zbývaly už jen čtyři dny, při-
čemž nás ještě čekal přesun do New Yor-
ku, odkud jsme se na celou odysseu vy-
dali. Společně s Pessimist, hardcorovými
Scrape z NYC, a místními supportéry
jsme odehráli dva výtečné koncerty. Je-
den na okraji Washingtonu a další přímo
v Baltimore, z nichž ten poslední byl úpl-
ně jako vystřižený z našich představ 
o undergroudové klubové americké scé-
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ně. Malý klub, narvaný k prasknutí,
a pod pódiem pařící pokérovaný mozky,
ze kterejch energie společně s potem je-
nom kapala. Prostě výtečná atmosféra
a velký ohlas. To byla dost dobrá třešín-
ka na celým tom dortu na závěr! Další
den jsme věnovali prohlídce centra Balti-
more, přístavu se spoustou atrakcí včetně
podmořského akvária, trojrozměrnýho
kina a mrakodrapu Top of the world, od-
kud jsme si to všechno prohlídli ještě
pěkně ze shora... Do NYC jsme se posu-
nuli taky busem od Greyhoundu - to už
nebyla taková dálka. Ubytoval nás u se-
be Pančo s kamarádem (t.č. v NYC za
prací), takže jsme strávili s kamarády Če-
chy poslední noc a den v Brooklynu. By-
lo to fajn! Odpoledne jsme se vší batoži-
nou směřovali newyorským metrem na
letiště JFK, odkud jsme téhož dne večer
odletěli do Evropy. Tak skončila měsíční
epizoda našich životů s nálepkou Made
in USA. Ještě teď si to, co se vlastně sta-
lo, neumíme pořádně připustit 
a uvěřit tomu, že jsme šťastně přežili mě-
síc v Americe, viděli to, co většina z nás
zná jenom z televize, odehráli tak skvělý
koncerty, poznali tolik fajn lidí, vypili to-
lik piv, snědli tolik hamburgrů a pizz
a najeli tolik mílí. Celkem jsme projeli
dvanáct států. Poznali jsme Ameriku
prostřednictvím lidí jako jsme my a to
vám žádná cestovka kromě té, co se sta-
rá o Fleshless, nezprostředkuje. Prostě to
nemělo chybu!

Podle původního materiálu Fleshless
přetiskl Metal Breath.

Hypnotic Scenery nechtěně a ne sami vy-
pouštějí do světa zprávy o rozpadu. Není
to naštěstí pravda. Na tomto místě chce-
me uvést vše okolo kapely na pravou mí-
ru. Dohady, které se nedávno objevily o-
kolo Hypnotic Scenery, budou vysvětle-
ny. Na všetečné otázky Metal Breath, za
něj se ptal Pavel Maňas, odpovídal basák
Michal.

„Okolo Hypnotic Scenery se toho 
v posledním roce, dvou moc nedělo. Vyš-
lo album „Deeper And Deeper“, propa-
gace byla minimální, občas probleskly
zprávy, že se rozpadáte definitivně. Tak-
že zkuste zhodnotit poslední dvě léta.“
„V posledních dvou letech se toho o nás
moc nepsalo. Hlavní důvod bude v tom,
že jsme v tom období nic nevydali a kape-

la, která nic nevydá, má bohužel v té ob-
rovské mase smůlu. Na druhou stranu
jsme v roce 1998 odehráli snad nejvíce let-
ních festivalů za naší celou éru. Rok 1999
byl na koncerty slabší, poznamenaný 
onou neaktuálností Hypnotic Scenery
a v nemalé míře se na vrub koncertní čin-
nosti zapsaly i rozepře v kapele a také po-
ranění ruky bubeníka. Z kraje letošního
roku jsme natočili cover verzi skladby
„Černá svatozář“ od Master’s Hammer ve
studiu Barbarella v Ostravě. Kompilace
by se měla objevit na trhu v nejbližší době
pod hlavičkou brněnské firmy Re-
dBlack!“
„Co se stalo, že se ve Sparku letos obje-
vila zpráva o definitivním rozpadu a záhy
vyšlo najevo, že jste opět na scéně?“
„Kapela se opravdu na týden, čtrnáct dní
rozpadla. Nikdo si to nepřál, všichni dou-
fali, že se dá vše dohromady. Proto jsme
nechtěli, aby se to nějak rozmazávalo,
jenže drby se šíří rychleji než nějaký vi-
rus. V době, kdy se tato zpráva objevila
ve Sparku, bylo zase vše v pořádku, jsme
pokračovali na přípravách nového mate-
riálu, koncertovali a všechny nás tento
fakt, že nás pohřbili, velice mrzel. Urov-
nali jsme si v kapele vztahy, které skřípa-
ly už hodně dlouho. Uvědomili jsme si,
že pokud chceme pokračovat jako kape-
la, musíme se navzájem respektovat a to-
lerovat, jinak to můžeme rovnou zaba-
lit.“
„Jaké je tedy současné obsazení Hypno-
tic Scenery, pravděpodobně došlo k per-
sonálním rošádám za ty dva roky...“
„Za ony dva roky nedošlo k žádným per-

sonálním změnám a aktuální sestava je
totožná jako na albu „Deeper And Dee-
per“.“
„Jaké byly obecně reakce na zatím 
aktuální album „Deeper And Deeper“
(prodej, nabídky atd)?“
„Reakce na, já myslím dnes již neaktuál-
ní, ale poslední naši desku „Deeper And
Deeper“ byly stejné jako na zatím všech-
ny naše počiny. Někdo z ní byl unešený,
jiný zase hudroval, že „Vacuum“ je lepší.
Pro nás samotné je to takový menší pře-
lom mezi počátky a budoucí tvorbou.
Snažíme se prostě dělat muziku pro lidi
a sto lidí znamená sto názorů. „Vacuum“
si oblíbili většinou jen posluchači doom
a death metalu, zato „Deeper...“ se líbí
i rockerům. Od firmy Sheer Records ví-
me, že obě desky byly takřka doprodány

a momentálně probíhá v Německu jejich
dolis.“
„Jak to vypadá s novým materiálem?
Bude se výrazně lišit od vaší dosavadní
tvorby?“
„Nový materiál je téměř hotový, neměl by
se výrazně lišit od „Deeper And Deeper“.
Bude stejně melodický, ale přibylo více
rychlejších pasáží, které budou maličko
připomínat naši dřívější tvorbu. Celkově
se mi zdá materiál vyzrálejší a tvrdší než
předchůdce. Onu tvrdost bychom chtěli
podmanit drsnějším zvukem.“
„Na to navazuji otázkou na textová té-
mata. Kdo texty píše, jakých témat se do-
týkají (bude se nový materiál v tomto
směru lišit)?“
„Autorem veškerých textů je zpěvák Ota
a nebudou se tématicky odlišovat od
„Deeper And Deeper“.“
„Kdy bude nové album a u koho vyjde?“
„To je otázka, na kterou momentálně ne-
jsem schopen odpovědět. Náš manažer
Tomáš Sýkora jedná se třemi tuzemský-
mi vydavateli. Zatím nechci nic slibovat
a myslím, že to nebude dříve než příští lé-
to.“
„Slyšel jsem, že nejste spokojeni s vaší
dosavadní vydavatelskou firmou Sheer
Records...“
„Se Sheer Records je to stejné jako se
všemi vydavateli u nás. Má své klady
a zápory. Sheer Records zaplatí kvalitní
studio, distribuuje desky do zahraničí,
tam udělá propagaci jakžtakž, jak se na
tak malou firmu sluší. Tuzemskou propa-
gací a zásobováním obchodů se nazabý-
vá. Hlavní kámen úrazu. Jiná domácí fir-
ma propagaci a pokrytí prodeje zajistí,
ale nazaplatí studio, což je u kapely, kte-
rá vydává třetí desku, bída.“
„Letos jste se ukázali na několika letních
festivalech. Mají pro vás nějaký větší vý-
znam?“
„Letní festivaly, ostatně téměř jako
všechna živá vystoupení, mají pro kapelu
jako Hypnotic Scenery velký význam.
Vydat CD je super, ale předvést se naži-
vo, aby fandové viděli, že umíme podat
stejně dobrý výkon na koncertě, je pro
nás velmi důležité. Hrajeme pro lidi
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