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Deset let od vzniku 
tohoto fanzinu. 
Slavte s námi!
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Internet je pomocník, který stále více proniká me-
zi „normální“ lidičky asi tak jako před časem vi-
deo, CD přehrávače, mikrovlné trouby či cokoliv
jiného. Během posledních let pak internet zaútočil
na české fanoušky všech odnoží hudby. Samozřej-
mě i na metalové. Na internet se v posledních
dvou, třech letech dostaly i dnes již poměrně reno-
mované tuzemské undergroudnové firmy. Není se
čemu divit. Distribuce pokulhává, na reklamu ne-
jsou peníze a internet je tak velmi levným pro-
středníkem „jak dostat hudbu mezi lidi“. Ostatně
takto se neprezentují jenom undergroundové fir-
my, ale také skupiny samotné. Velká většina našich
známých skupin má své oficiální stránky. Kvalita
těchto stránek je pak dána tím, jak často se strán-
ky aktualizují, jejich grafickou, ale především in-
formativní úrovní. Většina stránek tyto posledně
dva jmenované atributy má. Na nich pak můžete
najít biografie skupin, demo a diskografie, texty,
fotky, rozpis koncertů, ukázky skladeb (dnes již vý-
hradně ve formátu MP3 ve stereo CD kvalitě) a
další různé informace, které ani v rockových časo-
pisech nenajdete. Samozřejmě záleží na tom, jaký
má „aktualizovatel“ stránek přístup ke skupině
samotné a jak se s tím sám popere. Jaká je však ú-
roveň internetových stránek našich undergroun-
dových firem? Na tuto otázku se Vám ve stručnos-
ti pokusíme odpovědět v následujích řádkách.

Jednou  z prvních firem, které měly své stránky na
internetu je extrémně laděná Čurbyho Obscene
Prod. (members.xoom.com/obsceneprod/). Na
jeho stránkách, které mají vysokou grafickou i in-
formativní úroveň (možná nejlepší mezi všemi 
undergroundovými vydavatelstvími) - jejich tvůr-
cem není nikdo jiný než Chymus z Isacaarum, 
naleznete veškeré informace o všech dosud vyda-
ných titulech firmy, chystaných novinkách (včet-

ně aktuálního vyobrazení právě vydávaných alb -
skvělé použití animace), odkazy na oficiální strán-
ky kmenových kapel Obscene (například na strán-
ky Dead Infection, Fleshless, Isacaarum a mnoha
dalších), informace o chystaném Obscene Extre-
me Festu (letos druhý ročník - 7.-8. 7. 2000 za ú-
časti čtyřiceti až padesáti skupin převážně brutal
death grindového zaměření) a koncertních aktivi-
tách jeho stájových koní. Dále zde naleznete sa-
mozřejmě distribuční katalog, seznam distributorů
Obscene po světě, odkazy na zajímavé internetové
stránky, nechybí ani „jukebox“ s ukázkami skla-

deb z produkce Obscene a nakonec tolik populár-
ní guestbook (pozdravy od zpřízněných fanouš-
ků). Jedinou výtkou (i když polemickou) může být
fakt, že stránky jsou „pouze“ v angličtině (na do-
mácího českého fanouška se zapomíná)...

M.A.B. Records firma s dlouholetou tradicí. Za-
ložena byla krátce po změně režimu. Kdysi vydá-
vala své vlastní tituly, po spojení s Redblack Prod.
opět vydává. „Bona“ je však známa především ja-
ko importér zahraničních labelů na český 
a slovenský trh (z těch největších jmenujme Nuc-
lear Blast Records). Bylo jen otázkou času, kdy se
firma vrhne i na internetový trh (ono ostatně zásil-
kovým a distribučním společnostem nic jiného po-
stupně nezbyde) a bude mít nejen svůj kompletní
katalog na stránkách (s tím spojený zákaznický
M.A.B. klub), ale i možnost objednávat přes inter-
net, aktualizovat své „sajty“ žhavými novinkami a
organizovat soutěže. Naleznete zde samozřejmě
informace o divizi Redblack Prod. a časopise
Whiplash, jež jsou tyto dva subjekty kapitálově
napojeny na M.A.B. Records a samozřejmě i od-
kazy na distribuované (ale nejen je) labely, kapely,
časopisy... Stránky mají pěkné grafické zpracová-
ní (za nimiž stojí Radek z Redblacku alias amber-
sea...) a velmi dobrou náplň. Škoda jen, že se člo-
věk nic podrobnějšího nedozví o nových titulech
či skupinách. Největší pohroma se však nedávno
snesla na M.A.B.Records v podobě zrušení její
domény www.mabrec.cz, pod kterou už byla hod-
ně zavedena. Nová adresa tedy zní: (www.mab-re-
cords.cz/).

Label Redblack Prod. (www.redblack.cz/) po-
chází z Brna a je v současné době naší vlajkovou
lodí českého undergroundu. Jak už bylo řečeno, je
také divizí naší dlouhodobě fungující M.A.B. Re-
cords. Díky tomu, že Redblack vydává stále nové
a zajímavé tituly, bylo pochopitelné, že se časem
osamostatní od mateřských stránek M.A.B. Re-
cords. Bylo nutné nejen pravidelně informovat o
nových a dosud vydaných titulech, ale také o dění
stájových skupin. Postupně na stránkách Redblac-
ku vznikly nové kapitoly, nazývající se Silent St-
ream Of Godless Elegy a Root, kde naleznete to
nejpodstatnější okolo zmíněných kapel a stále po-
stupně vznikají (Endless mají nyní již velmi dobře
aktualizované stránky jinde, Forgotten SIlence
mají zatím jen neoficiální, budují se Sad Harmo-
ny, Dark a další). Naleznete zde samozřejmě
všechny aktuální novinky vydavatelství, novinky
okolo stájových koní, ukázky skladeb ve formátu

MP3, odkazy, informace o titulech. Zkrátka strán-
ky, jak se na vydavatelství sluší a patří. Nechybí

jak česká, tak i anglická verze, je možné objedná-
vat pomocí elektronické pošty. Stránky jsou opět
po informativní a grafické stránce na vysoké úrov-
ni (opět Radek alias ambersea...). Vzniká zde zají-
mavé informační centrum...
Dvě poměrně známé firmy - Shindy Productions
(www.mujweb.cz/www/shindy/) a Epidemie Re-
cords (go.to/epidemie/) mají sice své internetové
stránky, leč v poměrně bídné kvalitě. Shindyho
stránky naprosto postrádají jakoukoliv grafiku 
a naleznete zde víceméně jen kompletní distribuč-
ní katalog (kontakt, jak lze objednávat, novinky
(dost neaktualizované) - vinyly, CD, MC, hadry,
ziny, kusovky...).  Navíc jsou stránky zatím pouze
v češtině, takže je to pro fanouška ze světa stránka
takříkajíc „naprd“. Na stránkách Epidemie pak na-
leznete vyobrazené dosud vydané tituly (nikoliv
však všechny) s cenami a kontaktem. Toť vlastně
vše, co stránky dosud nabízejí. Jejich aktualizace
tak značně pokulhává. Začátkem prázdnin však
došlo na stránkách Epidemie k výrazným změ-
nám jak obsahovým, tak i grafickým - směrem 
k lepšímu - příště dáme věci na pravou míru.
Metal Breath Production (www.volny.cz/me-
talbreath/) je na internetu přibližně dva roky, když
první stránky vznikly pod doménou Radia Stra-
hov, odkud byly převedeny v polovině minulého
roku na nového poskytovatele. Největší problém
byl se stálým provozem serveru Radia. Vše zaže-
hnáno, stránky fungují velmi dobře již 3/4 roku.
Jsou pravidelně aktualizovány a nejenže zde na-
jdete kompletní aktualizovaný distribuční katalog,
informace o dosud vydaných titulech, ale 
i ukázky z produkce vydavatelství (ve formátu
MP3), odkazy na jiné labely, kapely (pod domé-
nou Metal Breathu jsou oficiální stránky Promises
a buduje se stále stránka Dying Passion) a v nepo-
slední řadě i základní informace o labelu samot-
ném. Nechybí jak česká, tak i anglická verze, jedi-
nou slabší stránkou je možná grafické zpracování,
ale informativní náplň je na velmi slušné úrovni.
Všechny uvedené firmy samozřejmě mají své 
e-mailové adresy (naleznete je vždy na příslušných saj-
tech), na které je možno vznášet veškeré dotazy, objed-
návky či výhrůžky... Toto je zatím první stručný výčet. Bu-
deme velmi rádi, když nám dáte tipy na další stránky čes-
kých (určitě se dostane časem i na slovenské) underg-
roundových vydavatelů, o kterých velmi rádi v příštích čís-
lech napíšeme něco obšírněji... -red-

Metal Breath ’zine č. 44 (1/2000) strana: 38

Vážení přátelé! Rok 2000 je rokem, kdy
fanzin Metal Breath slaví deset let své exi-
stence. Přesně se tak stalo začátkem dubna.
Rádi bychom Vám  v tomto čísle přinesli ta-
kové malé ohlédnutí nad právě uběhlými de-
seti lety. Proto si hned po rubrice Čtenářský
koutek můžete přečíst rozhovor s hlavním
protagonistou a leaderem Metal Breath - Pa-
vlem. Jistě si také všimnete, že cena Metal
Breath opět poskočila nahoru, je to dáno ne-
ustále se zvyšujícími náklady na tisk. Avšak
- přinášíme Vám tentokrát o čtyři strany na-
víc - celkem tedy 36 stran. Reagujeme na
přání našich čtenářů zvýšit rozsah fanzinu a
tím také obsah. 
Od posledního čísla se opět stalo mnoho za-
jímavého. Je až s podivem, že zájem fanouš-
ků na celém světě o metalovou hudbu neu-
stále klesá, ale u nás se toho moc časem ani
nemění. Jedinou výraznou změnou je to, že
čeští fanoušci mají stále hlouběji do kapsy 
a tím i také zájem o nové desky, demáče, tri-
ka, fanziny a jiné propriety. Snad bude lépe.
Díky tomu, že cena za tisk je tak vysoká, bo-
hužel budeme muset přejít trvale na periodu
vydávání Metal Breath - dvě čísla ročně.
Druhé letošní číslo můžete tedy čekat až na
konci roku.
U firmy Metal Breath Production je také po-
žehnaně mnoho nového - 5. května vyšlo
společnými silami M.B.P. a Epidemie Re-
cords debutové CD Dying Passion „Secret-
ly“, chystá se debutové album klatovských
Promises (říjen 2000) - ti jej 
budou natáčet během srpna ve studiu Haci-
enda Miloše „Doda“ Doležala, mnoho nové-
ho je také na firemních stránách (www.vol-
ny.cz/metalbreath), neustálá propagace ve
formě letáčků, letáků, katalogy, chystá se
Metal Breath Tour 2000 - The Ten Years
Anniversary of Metal Breath zine  ve spolu-
práci s Equinox Production (díky Pavle!) za
účasti Dying Passion, Sorath, Ingrowing,
Fleshless, Breaking Beads na konec srpna a
začátek září, zkrátka - vydavatelská společ-
nost pracuje na plné obrátky.
I když se to tak zdá, Metal Breath nespí, stá-
le se zdokonaluje...
Doufáme, že jsme Vám fanouškům za těch
deset let alespoň něco dali, pokud ne, je to
škoda. Napište nám...

Za celou redakci zdraví Pavel Maňas

www.volny.cz/metalbreath
metalbreath@post.cz

metalbreath@volny.cz

Moc díky za zaslání Metal Breathu č.42.
Moc se mi líbí, a proto mezi prvními píšu
právě Vám!... Pavel, Lightlost

Ahoj Pavle, ... Včera jsem si pročítal Tvůj
zin a říkal jsem si, že by možná nebylo od
věci, kdybych Ti k němu napsal pár postře-
hů, protože z vlastní zkušenosti vím, že kaž-
dý ohlas člověka potěší. Napřed bych se za-
stavil u grafické stránky. Mám na to možná
trochu zkreslený pohled, protože pracuju 
v kreativním (grafickém) oddělení reklamní
agentury, takže se na každý tiskový materiál
dívám tak trochu zdeformovaným pohle-
dem. Každopádně po profesionální stránce
je zlom časáku velice dobře udělaný. Oce-
ňuji také, že časopis má jednotnou koncepci
a není to takový rádobyzajímavý guláš, jako
některé jiné časáky (každá stránka úplně ji-
ná, bez jasné koncepce, prostě jen podle to-
ho, na kterou funkci v Photoshopu nebo Qu-
arku grafik zrovna narazil). Měl bych však
jednu připomínku: některé stránky jsou díky
použití bílého písma na bíločerném podkla-
du špatně čitelné, což je u jinak velice dob-
ře udělaného časáku trochu škoda. Jinak z
obsahové stránky jsem se dobře pobavil u
slovní přestřelky s nějakou holkou z kapely
MORTURA v rubrice ohlasy. Tuhle kapelu
neznám, ale tím, že jste její dopis otiskli v
původním znění (co řádek to pravopisná
chyba), se ta holka neukázala zrovna v nej-
lepším světle, takže Vaše odpověď, kde jste
vše vysvětlovali, byla už možná dokonce
zbytečná. To bude zatím vše, měj se co nej-
lépe a přeji hodně energie a úspěchů v Tvé
další činnosti. Honza Muller, Tisíc let od rá-
je, 16. prosince 1999

Zdravím redakci fanzinu Metal Breath!
Především pak Pavla Maňase. Díky za otiš-
tění dopisu a tvou odpověď Pavle. Nejprve s
tím překladem... Mou negativní reakcí jsem
vůbec nemyslel, že by snad byl váš překlad
špatný. Jenže jsem ho v češtině četl už asi
počtvrté a trochu mě to nudilo. Takže je to
jen můj názor. Co se týče rozhovorů, tak tam
jsem trochu názor změnil. Fakt je lepší dát
do zinu 5 rozhovorů zajímavých, než naflá-
kat 20 monotónních. Už mám doma nové
číslo a myslím, že je lepší, než č. 42. Roz-
hovorů je myslím šest, ale už jsem psal, že
jsem změnil názor. S překladem už je to za-
se v pohodě. Ještě jsem ho nikde jinde nevi-
děl, Testament mám rád, takže si ho rád pře-
čtu. To bude ode mne asi tak vše. Mějte se
všichni fajn a ty Pavle, když budeš mít chuť
a čas, tak třeba napiš, co chystáte do dalšího
čísla. Čau Jakub Fryje 

Zdar!
...Já Metal Breath jinak nekupuji, takže se
těžko můžu vyjádřit k obsahu - mám jen dvě
starý čísla (8/92, 3-4/96) - ty jsou v pohodě.
Je docela zajímavý si přečíst, jak to vypada-
lo před pár lety. No já teď časáky a ziny kou-
pím spíše vyjímečně, protože mě jejich čte-
ní jednoduše nebaví. Jinak přeji hodně zda-
ru a brzo se ozvi. Medák, Jičín.¨

10 LET METAL BREATH 
Věřte tomu nebo ne, Metal Breath vychá-
zí již 10 let. Letos na jaře se naplnilo vý-
ročí, pročež jsme se rozhodli věnovat to-
muto jubileu prostor ve formě rozhovoru
s jediným člověkem, který stál u jeho zro-
du a je jeho vydavatelem, Pavlem Maňa-
sem. Po rozhovoru můžete s námi vzpo-
menout na někdejší redaktory, nahléd-
nout na profily těch současných, pročíst si
body naší autokritiky a být svědky někte-
rých předsevzetí. Díky vám všem za stá-
lou přízeň! A nyní již k rozhovoru v re-
dakci, který proběhl jedné květnové noci.

Franta: „Před deseti lety ses rozhodl vy-
dávat metalový fanzin. Co tě k tomu tenk-
trát vedlo?“
Pavel: „Možná všechny překvapím, ale teh-
dy - ale vlastně i dnes, mě hodně braly počí-
tače. Před rokem devadesát jsem dokonce
na počítačích programoval hry (to už ani
není pravda). Dostal jsem tehdy od mého
kamaráda, který mi dodával do programů
grafiku (dodnes s ním spolupracuji), nabíd-
ku, abych psal do počítačového fanzinu ZX
Magazín. Do toho jsem psal od roku 1988 až
do léta 1990. Na podzim roku 1989 se díky
tomuto časopisu zrodila v mé hlavě myšlen-
ka vydávat něco podobného - metalově ladě-
ného. Pak už to byla jen otázka času...“
Franta: „Kdybys byl dnes o deset let
mladší a nepotkal tebou zmíněného ka-
maráda, zakládal bys metalový fanzin?
Jaký to mělo smysl tehdy a jaký to má
dnes?“
Pavel: „Nic by se nezměnilo. Ondra - to byl
pouze katalizátor, který mě nakopl. Už dáv-
no předtím jsem si kutil doma různé časo-
písky... Druhá otázka je daleko zajímavější.
Já si myslím, že to mělo smysl tehdy i dnes,
ale v poněkud jiném světle. V roce 1990 tu
byla naprostá absence metalového tisku a
hlad po něm byl nesmírně velký. Proto jaké-
koliv fanziny, které vznikaly, měly co říci.
Navíc tuzemský underground, zda-li se to
tak dá říci, se neměl tehdy (to platí i dnes),
kde prezentovat. Na druhou stranu je prav-
da, že tady bylo poměrně málo skupin. Ta si-
tuace je dnes úplně jiná. Myslím, že fanziny
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tehdy zastupovaly roli velkých časopisů, kte-
ré se za ta léta objevily - Spark, Whiplash,
Big Beng! a další. To samozřejmě už nepla-
tí. Dnes bych řekl, že fanziny pomáhají vy-
hledávat nové, zajímavé, progresivní skupi-
ny, pomáhají jim, kritizují je, obšírněji in-
formují o celé scéně, na což ve „velkých“
časopisech není prostor (možná není někdy
ani chuť...).“
Franta: „10 let je dlouhá doba. Metal
Breath vlastně mapoval vývoj (nejen) me-
talové scény po celá ta léta. Za tu dobu se
toho hodně změnilo, plno lidí ze scény o-
dešlo, po nich přišli další... Jak jsi za ty
roky spokojen s vývojem toho všeho z po-
zice tvůrce fanzinu?“
Pavel: „To je strašně těžká otázka, protože
těch deset se možná dělilo na několik etap,
ale to je hodně na dlouho. Myslím, že od ro-
ku 1990 až do poloviny roku 1993 měl metal
a vůbec tvrdá muzika asi nejvíce fanoušků a
tím i zájem o fanziny, koncerty, desky atd.
Pak se však situace úplně změnila. Mám po-
cit, že lidi byli strašně přesycený z toho, co
se sem dovezlo a to i vydáváním velkého
množství českých (a dost často nekvalitních)
kapel. Asi nejhorší období bylo v letech
1994 a 1995. V tý době na druhou stranu ale
začaly vznikat nejen nové fanziny (ty staré
zanikaly), ale i nové undergroundové firmy
a celá scéna se stáhla jakoby do ústraní od
té „oficiální“. Přineslo to zase oživení, ale v
jiné rovině. Začaly opět vycházet desky, za-
čaly se pořádat undergroundové akce a fes-
tivaly (dříve spíš tancovačky). Zájem fa-
noušků se přesunul od povrchní formy k té
pravé “undergroundové“... Vůbec největší
posun pozoruji už od roku 1998, kdy se scé-
na víceméně zkonsolidovala, zprofesionali-
zovala, začínají na undergroundových labe-
lech vznikat desky, obaly, reklamy, které se
jen tak často nevidí. Koncerty našich kapel
venku, turné atd. Podle mne je ta situace ve
většině směrech lepší dnes, než byla v roce

1990... Největší chybou bylo rozdělení Čes-
koslovenska. Tím se ochudila jak naše, tak i
slovenská scéna. Pozoruji, že se obě čím dál
tím více vzdalují...“
Franta: „Ruku v ruce s popsaným pokro-
kem se měnila míra zájmu o fanziny, tedy
i o Metal Breath. Kdy byl v tomto směru
časopis na vrcholu, jak je tomu teď a jak
to bylo na začátku?“
Pavel: „Dnes prozradím, že první číslo Me-
tal Breath (které vyšlo na přelomu března a
dubna 1990 - přesné datum bohužel nevím),
mělo náklad 20 kusů, ale ihned první rok ten
náklad šel strašně rychle nahoru. Největšího
nákladu (v té dané etapě) dosáhl právě v le-
tech 1992 a 1993 (na necelých pět set). Ná-
sledující dva roky šel náklad drasticky dolů,
aby se pak v roce 1996 dostal zpět na svou
někdejší úroveň. Od tohoto roku se pak ná-
klad pomalu, ale jistě po kouscích zvedá na
dnešní úroveň - ta je kolem pěti, šesti set ku-
sů. Poslední číslo vyšlo v nákladu 450 kusů
jen díky velkému zdražení papíru a také díky
změně - na plnotištený formát. Když to zhru-
ba spočítám, tak Metal Breath vyšel v celko-
vém nákladu cca 12000 výtisků, což je na
fanzin poměrně hodně (vím, že to je jedno
číslo jakéhokoliv profi časopisu, ale ukaž mi
tuzemský fanzin s takovým celkovým nákla-
dem). Všech 44 čísel tvoří již dvě slušně
tlusté knížky...“
Franta: „Někteří mladší kolegové se ně-
kdy podivují nad tím, že má za sebou Me-
tal Breath přes 40 čísel... Možná by se ho-
dilo popsat, jak vypadala ta úplně první,
která dnes vlastní jen ti skutečně skalní
příznivci, a jak jsme došli ke stávající po-
době a rozsahu ‘zinu...“
Pavel: „Faktem je, že prvních deset čísel,
která se stihla vydat za necelých deset měsí-
ců, byla vlastně jen A5 dvojlistem. Dnes
bych se za většinu z nich možná i styděl, ale
byla jiná doba, začínali jsme. Přesto si za
nimi stojím. Zrovna nedávno jsem se bavil 
s jedním fanouškem na toto téma, a když se
od něj dovíš, že to byl kult, bez nějakého
podkuřování, je to asi největší pocta, kterou
mohu dostat... Přebírali jsme tehdy různé in-
formace ze zahraničí, ale ihned jsme pocho-
pili, že to takhle už dál nejde. První původní
rozhovor pro Metal Breath se objevil v čísle
tři a pak už to jelo... Jedenácté číslo vyšlo s
osmi stranami, jediné dvojčíslo 12-13 s dva-
nácti stranami, třináctka s čtrnácti, atd. Do
patnáctého čísla byl Metal Breath psán na
stroji, od šestnáctky na počítači, od 41 čísla
profi tištěn. Minulé číslo mělo 36 stran, uvi-
díme, co bude dál...“
Franta: „Jak jdou poslední čísla na od-
byt? Kam se dostala někdejší obec před-
platitelů? Kde všude je Metal Breath k
mání a jaká je jeho remitenda?“
Pavel: „Franto, to je hodně otázek najed-
nou... Ale postupně. Já myslím, že na odbyt

jdou docela dobře. Hodně záleží na tom, co
je na titulní stránce. I když je to underg-
round, bohužel to platí i zde - dobrý obal =
dobrý prodej. Štve mě to, ale je to tak. Výběr
titulní stránky je vždy na mně a nikým to ne-
ní ovlivěno (na rozdíl od časopisů, kde se ti-
tulní stránky draze platí. Víš, že ji máme
zdarma, ale vybírám si...). Předplatitelé se
dnes dají spočítat pomalu na prstech jedné
ruky. Je to také dáno tím, že Metal Breath
nevychází tak pravidelně jako dříve. Je
pravdou, že předplatitelé v prvních letech e-
xistence MB tvořili 3/4 všech prodaných čí-
sel. Dnes se prodej přesunul na koncerty, do
prodejen, do undergroundových distribucí.
Remitenda je v posledních letech minimální,
kdysi byla větší...“
Franta: „Při fanzinu později vznikla vy-
davatelská firmička Metal Breath Pro-
duction. Řekni i o ní pár slov... Bylo by
jedno bez druhého? Co je dnes pro tebe
důležitější a co ti dává více?“
Pavel: „Myslím, že vznik undergroundového
vydavatelství na základě fanzinu, je vícemé-
ně logickým vyústěním. Tuto cestu jsem ne-
zvolil jako první a ani jako poslední. Když se
ocitneš v srdci dění, dostaneš se samozřejmě
k dalším věcem - zkušenostem, nahrávkám,
zajímavým projektům. V roce 1993 jsem
chtěl vyzkoušet vydání CD - zkrátka vše, co
to obnáší. První titul vyšel v roce 1994 (As-
modeus „Den zúčtování“) a to je vlastně
vznik firmy. Jelikož v následujících letech
nevyzbývalo více času, firmu jsem i díky fi-
nančním možnostem trochu zakonzervoval
až do začátku roku 1997, kdy jsem připravil
vlastně svůj plnohodnotný projekt Breath Of
Doom. Od té doby jsem každý rok vydal je-
den titul, což sice oproti jiným domácím fir-
mám není mnoho, ale slibuji, že letos už to
budou dva. Ostatně lidi už pochopili, že ni-
kdy nemluvím do větru (na rozdíl od někte-
rých...). Co se týče firmy a fanzinu - mohly
by existovat jeden bez druhého dříve. Dnes
už bych si to asi nedovedl představit. Jednak
se to výborně doplňuje - vím, jak to chodí
kolem vydavatelství a chápu jeho problema-
tiku a to samé platí i o fanzinu. Na druhou
stranu firma plně dotuje vydávání fanzinu,
protože by už dávno bez její finanční pomo-
ci nevycházel. Důležitější? Obě stránky jsou
pro mne důležité...“
Franta: „Na Metal Breath chodí po celou
dobu převážně kladné ohlasy a v posled-
ních letech vycházejí v některých fanzi-
nech pochvalné recenze... Jaký z toho máš
pocit a co jako vydavatel považuješ za
největší satisfakci? Přihoď něco veselého
na toto téma...“
Pavel: „Musím říci, že za těch deset let do-
pisů na toto téma zase až tak moc nebylo. To
je ta největší satisfakce - když ti přijde po-
chvalný dopis od řadového fanouška, nebo
se na koncertě seznámíš s člověkem, který
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EDITOR „Viagra“ / PRÍPAD EWI 
BURDOVEJ „Ostrov Island“ (Hirax Records /
Epidemie Records) 1999

Tento sedmipalec je pro mě velkým překvapením.
Respektive překvapení pochází od slovenských
matadorů Editor. Prvním je návrat zpěvu k rodné
slovenštině a druhým je odklon od zatím dosavad-
ní tvorby. Od klasického power thrashe na tomto
velmi dobře zvukově znějícím (zkušenosti jsou
zkušenosti) Editor vpluli na pomezí metalu a pun-
ku (ostatně texty nejsou daleko). Obě zastoupené
skladby - tedy „Viagra“ a „Náš problém“ vůbec
nejsou špatné, ale je to od Editoru úplně jiný po-
hled a odklon od jejich klasiky. Prípad Ewi Burdo-
vej je taktéž zastoupena dvěma zvukově výborný-
mi fláky - „Ostrov Island“ a „Přemnožení“, které
jakoby ani nepatřili na tento vinylový singl. Ti se
pohybují na pomezí pop rocku s prvky neopunku,
zpěvák jakoby vypadl z oka Peterovi Nagyovi...
To hovoří za vše. Více dodávat je zbytečné... -las-
Editor: • • • • 1/2 4,5
Prípad Ewi Burdovej: • • • • 4

FORGOTTEN SILENCE „Hathor’s Place“ /
NOTRE DAME (S) „Abattoir, Abattoir du No-
ir“ (Forgotten Silence / Fallon Distribution)
1999

Kontakt: Alexandr Nováček, Máchova 487, Ro-
sice u Brna, 665 01.

Sami Forgotten Silence si drží pěkný zvyk, že si po
velké desce zkusí natočit ochutnávku k další porci
skvělé experimentální hudby pro příští album.
Tentokráte se Forgotten Silence vžili také do role
vydavatele. 555 kusů limitovaná edice sedmipal-
cového vinylu je pěkná sběratelská rarita. „Hatho-
r’s Place“ je velmi zajímavá pecka, hlavně po
stránce technické a instrumentální. Trochu zavání
starověkým Egyptem, samozřejmě nechybí jazzo-
vé pasáže, ale ani hutné brutální vokály Krustyho
střídající se s čistým ženským vokálem skvělé
Hanky Nogolové, ani zajímavé kytarové 
a rytmické ekvilibristiky. Zkrátka Forgotten Silen-
ce se opět činí a tento majstrštyk je výmluvným
gestem, že je to kapela světové úrovně. Švédští
Notre Dame jsou však dalším velkým překvape-
ním. Je to totiž projekt jistého Snowy Shawa. Nez-
náte? Co takhle King Diamond. Navíc se na fran-
couzsky nazvané nahrávce podílel i kytarový mág
Andy La Rocque! Tak teď už se musíte chytit...
Skvělá zajímavá atmosférická a nadupaná hudba.
Naprosto originální. Takto by se dal popsat tento
jeden kousek vyplňující druhou stranu sedmipalce.
Překvapení však ještě nekončí. Je to živák! Ale ja-
ký. Ani to není poznatelné! Skvělé kytary, rytmi-
ka, naprosto nezaškatulkovatelná hudba. Výborné!
-las-
Forgotten Silence: • • • • • • 6
Notre Dame: • • • • • • 1/2 6,5
GRIND 6,4 „Professional Sometimes Goes Off

Arm Too“ / HOUWITSER “Raveshing Chaos“
1999

Kontakt: Copremesis Records, Radim Týn,
Nám. Míru 155, Židlochovice, 667 01.

Na tento slibovaný sedmipalec se muselo hodně
dlouho čekat (Grind 6,4 své čtyři skladby natáčeli
už v říjnu 1998), ale na své kvalitě nic rozhodně
neztratil. Jak už to v poslední době bývá, i obaly
sedmipalců šly úrovní nahoru a nejinak je tak tomu
i zde, i když je netradičně barevná vnitřní dvou-
strana s nutnými informacemi a obě titulky (proti
sobě) jsou „pouze“ černobílé. Houwitser mají svůj
cover hodně nazajímavý. Češi Grind 6,4 se zde
prezentují 4 velmi kvalitními vesměs pomalými
grindovkami (jak jinak), velmi vyrovnanými, kde
musíme ale především vyzdvihnout growling Rad-
ka Bártíka oproti standartním výkonům ostatních
členů (naživo jsou Grind 6,4 stokrát lepší). Na-
hrávce chybí ta atmosféra, ale jinak je to velmi
profi práce. Ostřílení holandští matadoři Houwit-
ser (tři lidi sestavy současně nebo 
ex-Sinister, jeden Judgment Day) musí nutně pak
naše krajany převálcovat nejen zvukově, ale dale-
ko většími zkušenostmi a je to do puntíku pravda.
Totální grindová smršť (s výtečným zvukem) s vy-
nikajícím záhrobním vokálem Mike Van Mastrig-
ta a maximálním nasazením. To dělá Houwitser
jasnými favority sedmipalce. Skvělé je, že se zde
oba kapely prezentují čtyřmi záseky (v případě
Grind 6,4 původními pro tento 7“EP), Houwitser
si vypomohli z desky „Death But Not Buried“.
Taktéž výtečná záležitost. -las-
Grind 6,4: • • • • 4
Houwitser: • • • • • 1/2 5,5

LUNATIC GODS „Cuckoo“ (Epidemie Re-
cords / Hirax Records) 1999

Kontakt: Epidemie Records, Martin Čech,
P.O.Box 5, Humpolec, 396 01.

Sedmipalců vychází v poslední době relativně má-
lo. O to více je zajímavé, když se jedná o stylově
jinou skupinu, než grindcoreovou. Svůj samostat-
ný sedmipalec si vydali nedávno s pomocí české
Epidemie Records slovenští experimentátoři Luna-
tic Gods. Ti mají zatím na svém kontě aktuální CD
„Sitting By The Fire“, které jsme vám nedávno v

Metal Breath představovali. Skladba „Cuckoo“ je
novou skladbou, která se prakticky od ostatní tvor-
by Lunatic Gods nijak neliší. Jedná se o zajímavou
větěv experimentálního death metalu s velmi zají-
mavými stylovými úlety jinam a klávesovými
vsuvkami, též na death metal netradičními. Ne-
mluvě o zpěvu. Lunatic Gods jsou nepřeslechnu-
telnými a to dělá z kapely originalitu. Druhou
skladbou sedmipalce je cover verze „Phantom
Lord“ od Metalliky, která byla původně věnována
na tributní album této skupině, které vydala itaslká
firma Energie Records. Chápu. Tato kompilačka
by byla našim fanouškům jen těžko k mání. Ov-
šem, nutno říci, že tato verze není však nijak zají-
mavější ani originálnější. Zkrátka, při stylu Luna-
tic Gods, bych čekal trochu více... -las-
• • • 1/2 3,5

PERVERSIST „Short Ways To Death“ /
PROPHECY „Ebolic Regurgitation“ (Pingeo-
nShit Agency) 1999

Kontakt: PingeonShit Agency, P.O.Box 81,
Kralupy n.Vlt., 278 01.

První vydavatelský počin Jirky Holuba a jeho
malé firmičky dopadl jistě nad míru dobře. Už jen
podle velmi dobře udělaného barevného obalu 
obou motivů zúčastněných skupin s veškerými
potřebnými údaji jak pro fanouška, tak i recen-
zenta. Další překvapení nás čeká ve chvíli, kdy na
nás z obalu dost nešikovně (kde jsou ty časy le-
pených sedmipalců Hložků a Kotvaldů aj.) vy-
padne nádherný průhledný modrý vinyl se zele-
nožlutými cákancy. Už jen kvůli těmto dvěma
jmenovaným kladům se stává z vinylu sběratel-
ská rarita (1000 vydaných kusů) a to jsme se ne-
dostali ještě ani k hudbě samotné. Domácí Per-
versist se zde prezentují dvěma skladbami, kte-
rým předskakuje velmi slibné úvodní intro, které
až moc nažhaví na to, co v následujících chvílích
můžeme slyšet. Dvě velmi vyrovnané kvalitní de-
ath / grindové pecky se zvířecím zpěvem Roma-
na Týgla. Obě skladby jsou natočené přímo pro
tento sedmipalec v březnu 1999. Moc povedené.
Ve srovnání Perversist s Američany Prophecy
jsou obě skupiny možná na stejné kvalitativní ú-
rovni, Prophecy jsou sice rychlejší (více grindově
naladěni), ale hudebně slabší. Druzí jmenovaní
jsou nepřeslechnutelní zase 
v grindovém vokálu Phila Holanda (vedle něj
chrochtají i basák Trevor Warner, kytarista James
Parks II. a bubeník Hank Thomson, sestavu uza-
vírá kytarista Joe Dunlop). Prophecy jsou zde za-
stoupeni shodně dvěma kousky z debutového CD
„Foretold... Foreseen“, na té druhé („Feasting On
The Flesh“) se jako hosté podíleli také vokalisté 
z Dying Fetus či Deeds Of Flesh, jenže poznáte je
od sebe? Taktéž povedená záležitost (navíc je 5,-
Kč z každého prodaného nosiče věnováno na
Fond ohrožených dětí). Debut PingeonShit Agen-
cy rozhodně stojí za pozornost. -las-
Perversist: • • • • 1/2 4,5
Prophecy: • • • 1/2 3,5



a na akci prodávaným živým CD „Lives“. Doš-
lo jak na ranou tvorbu (např. „Nuclear War“ z
alba „War And Pain“), tak na nedávnou (např.
„Nanoman“ z alba „Negatron“). Rovněž však
nechyběla ani výtečná klasika od Pink Floyd -
„Astronomy Domine“. Z připravovaného alba
pak zazněla temná, pomalejší novinka. Po ne-
čekaném ukončení koncertu zůstal řev o přída-
vek nevyslyšen (snad díky unavenému Forre-
stovi nebo určené hodině skončení akce), a tak
nezbývalo než se s jednou z nejoriginálnějších
metalových skupin světa dnes potřetí koncertu-
jící v Praze a Čechách vůbec, rozloučit. Jedno-
značný vrchol jsme měli za sebou. Headliner
večera, Therion, kvarteto s mobilním mini sbo-
rem o šesti hrdlech, předvedl přesnou, snad až
strojovitou hru a bezchybný zpěv jak Johnsso-
nův, tak operního sboru (trojice zpěváků a troji-
ce zpěvaček), jež je dnes již zcela nedílnou sou-
částí skupiny. Ta nabídla notoricky známé
skladby třeba z alb „Theli“ a „Vovin“
a pochopitelně dalších, ale došlo i na novinky,

z nichž byl patrný fakt, že se kapela nikam dále
neposouvá, ale stále „jen“ rozšiřuje svůj reper-
toár. Temná atmosférická světla celé vystoupe-
ní dokreslovala, ale přes vše napsané a ohlas
publika větší než u Voivod mne ke konci The-
rion již nudili. Nacpaný klub, kde se dnes střetl
vesmírný s operním metalem, zcela rozptýlil o-
bavy o menší návštěvnosti, které se (nejen) mně
honily hlavou několik dní před koncertem. -
FBB-
• • • • 1/2 4,5
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léta odebíral Metal Breath a z očí do očí ti
může upřímně sám říci, co děláš dobře a co
třeba špatně. Většinou se to pozná, jestli to
ten člověk myslí upřímně nebo ne. Na to
mám docela čuch. Od kolegů z branže sa-
mozřejmě přišly pochvalné kritiky, ale nejví-
ce si asi cením nedávné recenze v Payu čís-
lo devět. To byla naprosto bravurně napsa-
ná kritika. Vydavatel to má trochu těžší -
tam jde o to, že pokud se ti deska neprodá-
vá, je to o dvou rozdílných věcech. Buď si
pro to udělal málo (myslím tím reklamu, di-
stribuci atd.) - čímž je to tvoje chyba a nebo
jsi při výběru kapel sáhl vedle. To už je hor-
ší, s tím se nedá prakticky nic dělat. Něco
veselého? Asi před třemi roky se mi po in-
ternetu ozvala jakási Angela ze Států, že ví,
že děláme fanzin a že je psán česky. Chtěla,
abych jí poslal Metal Breath s tím, že se učí
česky a že to myslí vážně. Bohužel jsem se
dál už nic nedozvěděl, protože se ta Angela
odstěhovala ve Státech jinam a nenechala
na sebe zpáteční adresu. Těch veselých pří-
hod je víc, ale to je na dlouhé vzpomínání u
houpacího křesla v důchodkách... Samozřej-
mě bylo skvělý osobní setkání třeba s Mega-
deth, Annihilator, Kreator, Napalm Death,
Obituary, Dismember a spostu dalších... Řa-
da nových přátelství (například s tebou),
kontaktů, dostal jsem se díky tomu všemu za-
se úplně k jiným věcem - třeba k rádiu, ke
grafice atd.“
Franta: „Zmínil jsi fanzin Payo. Jistě ne-
bude nezajímavé zeptat se na tvůj pohled
na současné a třeba i dávno nefungující
kolegy tvořící undergroundové fanzi-
ny...“
Pavel: „Vyhnu se tvému zinu Rinsing Stage
(of course). Současná situace je poměrně
zajímavá. Na rozdíl od minulosti je tady
zhruba šest, sedm dobře fungujících fanzinů
- myslím tím především ty profi tištěné
(Payo, In Deed Hell, Morphia (pohltila tak-
též dobrou Parambuchu), nově Cassiopeia a
další, dobré fanziny - například Unblemis-
hed (nikoho se fakticky nechci dotknout tím,
že jej nevyjmenuji) a ty tvoří hlavní páteř ce-
lé české scény a jsou jakýmisi vlajkovými lo-
děmi. Pak jsou zde možná až desítky fanzinů
různých kvalit. Někteří se hodně snaží v
rámci svých možností (respektive všichni),
ale málokdo to dokáže dělat na slušné úrov-
ni (nemluvím o grafice), myslím tím hlavně
psaní. Většina fanzinů neumí například na-
psat skutečnou kritiku. Jejich „recenze“
jsou popisy, nikoliv kritiky a co se týče roz-
hovorů - s těmi mají častokrát problémy i
některé vlajkové lodi. Jsem docela rád, že
vycházejí nové a nové fanziny, ale většinou
málokdo přežije řekněme dvě, tři čísla. Ty co
vydrží, s těmi se dá dále počítat. Vadí mi ta-
ké to, že pokud někdo ukončí činnost fanzi-
nu, nedá to často ani vědět ostatním (víš, o
čem mluvím). Vážím si například zaniknuv-

ších Minas Tirith či Pentagramu, kteří to
dokázali zveřejnit a odůvodnit ukončení čin-
nosti. Dodám, že mi docela dost vadí určité
„slibotechny“, které slibují číslo dva, ale i
tři roky!!!“
Franta: „Naznač, jak bude Metal Breath
pokračovat (blíže na konci tohoto článku)
a jak bude vypadat za dalších 10 let... Mi-
mochodem, jak jsi oslavil aktuální výro-
čí?“
Pavel: „Za 10 let? Ve formě malého počíta-
čového čipu, který si zasuneš do tvých virtu-
álních brýlí a budeš sledovat rozhovory, u-
kázky z koncertů, reportáže, kritiky, novinky
si budeš moci vyvolat pouhým mluvením do
mikrofonu... Vážně nevím. Je možné, že se
Metal Breath položí časem pod vahou fi-
nančních těžkostí, přejede mě parní válec, to
se uvidí. Myslím, že bude vypadat možná
trochu jinak grafickou úpravou, bude mít
určitě hodně stránek, třeba bude mít v sobě
nějaký hudební nosič, bude barevný... Co se
týče oslavy, oslavil jsem to zatím sám ve
svých myšlenkách a hodně bilancoval za po-
sledními deseti lety a mám pocit, že to stálo
za to. A to je nejdůležitější! Slavit možná bu-
deme trochu později - komorně na Metal
Breath Tour 2000 koncem srpna a začátkem
září.“

PROFILY: lidé 
v Metal Breath - 
souãasní redaktofii
Pavel MaÀas

Působení v Metal
Breath: od března
1990 - debutové 
číslo - dosud
Věk: 27 let
Vzdělání: střední,
nedokončené vyso-
koškolské, 5 let
ČVUT
Současné zaměstnání: grafik, osvitkář 
v reklamní agentuře
Koně, koníčky: hudba, cestování, počíta-
če, Katka, Metal Breath, četba...
Jiné aktivity: moderátor Radia Strahov,
Metal Breath Production, grafické práce
na obalech (Breath Of Doom, Promises,
Mythopoeia, Dying Passion,  Hermaphro-
dit, Hermafrodit, Napalmed, spolupráce
na Trollech a na A Tribute To Master’s
Hammer), internetové stránky
Zvláštní znamení: milovník Šumavy, věč-
ný student.
Co ti Metal Breath dal a vzal: „Dal více,
než vzal. Dal mi přehled o současné české,

slovenské i zahraniční tvrděrockové scéně,
množství dobrých kamarádů, známých i ne-
známých, naučil jsem se grafiku, trochu
psát, spousty zajímavých i nezajímavých zá-
žitků, setkání. Je toho hodně. Bere mi straš-
ně času, ale kdybych to nechtěl dělat, tak to
nědělám.“
Největší zážitek ohledně Metal Breath:
„Těch je strašně moc, člověk samozřejmě
vzpomíná jenom na pěkný věci, ale myslím,
že doba vzniku a následně léta 1991 až
1993, kdy všechno bylo nové a vznikalo
spousta nových věcí, byl asi ten největší zá-
žitek. Řada zajímavých osobních setkání se
skupinami ze světa (namátkou s Napalm De-
ath, Obituary, Dismember, Kreator, Mega-
deth, Iron Maiden, Annihilator a mnoha
dalšími a dalšími), spousta zajímavých přá-
telství (dodnes) s lidmi z českého a sloven-
ského metalového undergroundu (nebudu
jmenovat, těch by bylo na dvě strany malým
písmem, zkrátka je toho moc a moc, o tom by
se dalo povídat hodiny .“

Petr „Black
Killer“ Chvojka

Působení v Metal
Breath: od listopadu
1991 - 16.číslo - do-
sud
Věk: 27 let
Vzdělání: střední, nedokončené vysoko-
školské, 2 roky ČVUT
Současné zaměstnání: mistr výroby
Koně, koníčky: hokejbal, hokej, hudba,
cestování, auto, Petra
Jiné aktivity: ve volném čase pobyt v res-
tauračních zařízeních, jinak závodní hra-
ní hokejbalu
Zvláštní znamení: nic
Co ti Metal Breath dal a vzal: „Nevzal mi
nic, dal mi spousty nových kamarádů, lepší
přístup k muzice, spousty koncertů...“
Největší zážitek ohledně Metal Breath:
„Je toho hrozně moc, ale největší zážitek
mám se setkání s Napalm Death, Obituary a
Dismember v roce 1992 v Praze, Starý Ko-
lín 1992 a jízdy s tehdejším Alkeholem a
spol. na Slamníku.“

Franti‰ek „Beery“ Bfiezina

Působení v Metal Breath: od roku 1994 -
30.číslo - dosud
Věk: 24 let
Vzdělání: střední
Současné zaměstnání: hudební 
antikvariát
Koně, koníčky: psaní (Rinsing Stage, Me-
tal Breath, Sušické noviny), příroda, vi-
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Kontakty k rubrice Demáče:
Ashore Of Decadence, Martina Matýsková, Jandova 97, Hlučín, 748 01, tel.: 069 / 50 58 307
Cranial Torment, Bill Benakis, 32 Paradision St., Peristeri, 121 36, Athens, Greece
Disloyal, Milan Lauko, A. Mamateja 6 / 38, Martin, 038 01, Slovensko
Dizorderz, Ondřej Kuchař, Jerevanská 8, Praha 10, 100 00
Ebola Joy, Jiří Réda, Palackého 11, Znojmo, 669 02
Enter Confusion,  Pavel Korený, Husova 306, Přibyslav, 582 22
Godhate, Jakub Švec, tel. 0603 / 978625
Gride,  Jinřich Zíka, Nám. Přátelství 658, Prachatice, 383 01
Helvete, Ruben Lang, Smetanovo nábřeží 14, Praha 1, 110 00
Hush,  Michal Kurilla, Maršovice 122, Jablonec n.N., 468 01
Intestinal Abscess,Michal Švarc, ČSA 86, Velká Bystřice, 783 53, tel.: 068 / 5351570
Lightlost, Pavel Kouba, Na Vyhlídce 20, Cheb, 350 02
Mastnee Brutwan, Petr Měrka, Tětetice 29, Morkovice, 768 33
Mnich, Kamil Hlavinka, Luká 138, Slavětín, 783 24
Mystery, Rostislav Skácel, Přísady 5, Hranice, 753 01
Napalmed, Radek Kopel, Lipová 1123, Most, 434 01
Nemesis, nemesis_band@email.cz
Nyrvána, Jan Čelič, L. Janáčka 936, Jičín, 506 01
Pentagon, Pavel Vitiš, U rybníčku 706, Prachatice, 383 01
Plastic Grave, Jiří Volák, Varšavská 2742, Tábor, 390 05
Psychpathia, Ivo „Sam“ Kapoun, Sladovní 1185, Kojetín, 752 01
Pyopoesy, M. Lupták, Čerešňová 27, Banská Bystrica, 974 01, Slovensko
Renewal, Monika Barcuchová, Dolní Lhota 146, Lh. u Luhačovic, 763 23, tel.: 067 / 7138283
Scapegoat, Patrik „Daffy“ Nejedlý, Bělotín 239, 753 64
Tisíc let od ráje, Jan Muller, Jaselská 2, Brno, 602 00, e-mail: tlor@seznam.cz
Trollech, Bohouš Kaše, tel.: 0602 / 607853
Useless Sacrifice, Ľubomír Karafa, Třebíčská 10, Humenné, 066 01, Slovensko
Vagabond, 00375162/202300 - Igor
Worship, Maximillien Varnier, 161 Avenue Alsace Lorraine, 52 100 Saint - Dizier, France

Adresa redakce:
METAL BREATH Production , P.O.BOX 5, 330 11 Třemošná u Plzně
e-mail: metalbreath@post.cz, metalbreath@volny.cz
www.volny.cz/metalbreath/
Redakce: Pavel Maňas, Petr Chvojka, František Březina, Bohouš Němec.
Registrace: MIČ: 47 051, MK ČR: 6023
Cena: pro předplatitele: 20,- Kč + 16,- Kč poštovné (cena u distributorů a prodejců
volná). Uzávěrka: 6.7.2000

Díky omezeným technickým možnostem není vyloučeno řádění šotka.
Nevyžádané rukopisy, propagační materiály, dema, MC, CD, fota nevracíme.
Logo METAL BREATH (R) je ochranou registrovanou známkou, která je chráněna
Úřadem průmyslového vlastnictví Praha. 
Logo by Storm (C) 1991.
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nylové desky, pa-
poušek Bobíček
Jiné aktivity: Rin-
sing Stage, Sušický
rockový puls, anti-
management Morti-
filie, Rinsing Recor-
ding - sceNext
(D.I.Y. MC Mortifi-
lia, Napalmed a
Scythe M) 
Zvláštní znamení: tetování na levé ruce
Co ti Metal Breath dal a vzal: „„BBeerree mmii
ččaass,, jjee ttoo vvššaakk ddoobbrroovvoollnnáá oobběětt aa ddííkkyy MMee--
ttaall BBrreeaatthh jjsseemm ssee sseezznnáámmiill ssee ssppoouussttoouu
kkvvaalliittnníí hhuuddbbyy aa kkaappeell,, kkee kktteerrýýmm bbyycchh ssee
jjiinnaakk mmoožžnnáá aannii nneeddoossttaall..““
Největší zážitek ohledně Metal Breath:
„„SSeettkkáánníí ss MMiilllleemm PPeettrroozzzzoouu ((KKrreeaattoorr)) nnaa
jjeejjiicchh ppllzzeeňňsskkéémm kkoonncceerrttuu,, mmoožžnnoosstt oossoobb--
nníícchh rroozzhhoovvoorrůů nneebboo oossoobbnnííhhoo sseettkkáávváánníí ssee
zzaajjíímmaavvýýmmii kkaappeellaammii aa lliiddmmii..““

Bohou‰ Nûmec 

- externí spolupracovník od března 1996
(od 35 čísla), jinak redaktor časopisu Big
Beng!, na jiné než „na své“ dvě pravidel-
né a oblíbené rubriky bohužel nemá čas.
Doufáme, že nám zachová přízeň i do bu-
doucna.

- b˘valí redaktofii
Vladimír Šuma - aktivně přispíval s pře-
stávkami do 15 čísla - tedy ukončil svou pů-
sobnost na podzim 1991. V současnosti za-
městnanec Škoda Plzeň.
Petr Franta - působil v Metal Breath jako
recenzent do března 1991 (od 11 do 15 čís-
la). O jeho současném životě nemáme zprá-
vy.
Pavel „Qído“ Fiala - v Metal Breath od
března roku 1991 (od 11 čísla) do prosince
1993 (do 29 čísla). Zřejmě nejaktivnější re-
daktor po šéfovi v Metal Breath. Jeden 
z nejschopnějších. Své publicistické činnos-
ti ukončil necelý rok po odchodu z Metal
Breath. V současné době zaměstnanec sou-
kromé geodetické firmy.

Za deset let existence Metal Breath jím pro-
šla pěkná řádka zajímavých postav, figur 
a osobností. Většinou šlo o příležitostné
a převážně jednotlivé příspěvky, články 
a recenze. Mezi nejvýraznější postavy „ex-
ternistů“ lze zařadit Míru Ptáčka (Červené
Janovice u Kutné Hory, jeden ze dvou lidí,
kteří stáli i u zrodu prvního čísla), který sice
přispěl „jen“ několika článečky, zato však
byl velkým hnacím motorem a jakýmsi do-
brým poradcem a filtrem. Prakticky stejným

úkolem byl pověřen i Martin Vilášek (Pra-
ha), který je poradcem Metal Breath do
dnešních dnů. Kolem se tento človíček motá
už od června 1991 a do Metal Breath přispěl
několika recenzemi. Čtyři další jmenovaní
nikdy nepřišli s redakcí do osobního styku.
Dopisovatel Filip Adametz z východních
Čech přispěl především v jeho počátcích - v
letech 1991 a 1992 - vytratil se úplně ze scé-
ny. Stejně tak i další dopisovatelé Láďa Su-
chánek, Jan Kosnar a dlouholetý odběratel
Luděk Smetana (Ostrava), který později již
dále pro Metal Breath nepsal. Michal Chalu-
pa (Praha), bývalý manažer Melancholy
Pessimism a Hana Braunová (Strakonice),
bývalá manažerka Asmodeus přispěli malý-
mi kousky a stejně tak dopravák Petr Paulus
(Praha).

DOVùTEK:
V závěru jubilejního článku bychom rádi
vyjmenovali negativa, kterých jsme se za
deset let dopustili. Ač jsme stále avizovali
vydání šesti čísel ročně, v posledních letech
vycházela pouze dvě. To bylo zapříčeněno
dvěma hlavními důvody. První byl 
a je časový a druhý finanční. Tato skuteč-
nost se zatím výhledově nezmění, nicméně
snem redakce jsou tři čísla ročně. Druhým
výrazným negativem staršího data je, že v
době, kdy vznikalo mnoho nových fanzinů,
které se snažily jít s kvalitou nahoru, jsme
jaksi usnuli s rozvojem a zkvalitňováním
Metal Breathu na vavřínech. Doufejme, že
jsme to trochu odčinili tím, že poslední čty-
ři čísla jsou tištěna profesionálně, zkvalitni-
la se grafika a snad i obsah. V neposlední řa-
dě jsme měli často i problémy s korekturami
- chybami jak gramatickými tak faktickými.
To jsme z větší míry napravili právě v již
zmiňovaných čtyřech číslech.
A budoucnost? V posledních letech píšeme
v úvodnících, že Metal Breath zůstane 
i nadále fanzinem, nikoliv časopisem. Toho
se chceme v následujícím období držet, 
i když už toho na zlepšování, co se týče fan-
zinu, moc není (aby zůstal fanzin fanzi-
nem...). Časopisů je tady přece jen velké
množství. Zůstaňte s námi!

Připravili -las- a -FBB-

• Podzim 1999 přinesl dva nové tituly kar-
vinské firmy Sheer Records. Tím prvním,
který se objevil, bylo druhé CD českých 
doomařů AGONY s názvem „Ashes To As-
hes, Dust To Dust“, na kterém ovšem nikde

neobjevíte vydavatele (neobsahuje informa-
ce o něm, i když je obal velmi dobře zpra-
cován) a tím druhým je v pořadí druhé al-
bum - „Extended Mirror“ od 
SCABBARD, o kterém jsme již v minulém
čísle psali. Oba počiny na CD si můžete ob-
jednat na adrese: Sheer Records, P.O.Box
17, 733 06 Karviná - Hranice, nebo na adre-
se redakce. Kazeta Agony „Ashes To As-
hes...“ vyšla v licenci u Shindy Productions
už v červnu minulého roku. Na jaro nachy-
stala firma Sheer Records další titul - jedná
se o druhé album deathmetalových
CRUSHER „To The Core“, a během léta se
objevilo ještě druhé album severomorav-
ských ASTRAL („Filicetum Lunare“),  kte-
ré vyšlo ve spolupráci s Last Epizode a ko-
nečně reedice anglické verze prvního alba
ROOT „Revelation“ v limitované edici. Co-
si se šušká o nové nahrávce HYPNOTIC
SCENERY, ale nechme se překvapit...
• Pokud máte zájem koupit, vyměnit, prodat
CD, MC, LP, VHS, EP, TS a jiné, v obálce za-
šlete 5,- SK + text. Inzeráty budou zveřejňova-
né na vaši adresu. Kontakt: Black Fiendish
Distro, c/o Tomáš Černý, P.O.Box 28, Novo-
meského 4, Nitra, 949 11, Slovensko.
• Španělský label Upground Records nabízí
velmi zajímavé tituly. Posuďte sami:
CRIPPLE BASTARDS „Punk’s Not Mu-
sic“ - šedesátiminutový materiál legendár-
ních italských grinderů, Reality Shows 2 -
kompilační kazeta s 18-ti grindovými spol-
ky a šedesáti skladbami, CAUSE FOR 
EFFECT „Nuclear Blues“ - finští grindeři 
s materiálem z roku 97, split 7“EP DENAK
/ HAEMORRHAGE, dále 3“CD Japonců
SUB19B a další 7“ splitko DENAK / 
AGATHOCLES. Jednotné ceny 5 USD,
kontakt: Upground Records, c/o Inaki,
P.O.Box 392, Madrid, 28080, Spain.
• Noiseově - elektronický label Suggestion
Records vydává velmi zajímavé tituly pře-
devším na 7“EP, ale i na CD. O jejich kom-
pletní katalog si můžete napsat na adresu:
Suggestion Records, P.O.Box 1403, Gevels-
berg, 58285, Germany. Mezi jejich stájové
koně patří mimo jiné: DELPHIUM,
HEADBUTT, COSMONAUTS HAIL
SATAN, DISSECTING TABLE,
SPLINTERED, DAB.AY.AH a další...
• MiniCD-éčko „With Sardonic Wrath“ hlá-
sí švédská extrémě deathmetalová parta 
s názvem THRONEAEON, jíž si vybral
dánský label Helgrind Productions jako svo-
ji prvotinu. Za 12 USD si mini můžete ob-
jednat na adrese: Helgrind Productions,
Ravnholtvej 145, Tranbjerg, DK-8310, Den-
mark.
• Debutové album „A Sunday Morning Kil-
ling Spree“ vydala nedávno lousianská ka-
pela znějící podobně jako Soilent Green,
Crowbar či Acid Bath - ABUSE. Album ob-
sahuje 70 minut dravého death metalu kříže-
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SCIENCE FICTION „Invaze 2000“ 2000

Tak tento materiál se mi jeví jako velice slušný pro-
motape. Pět velice dobrých skladeb je pravděpodobně
průřezem repertoáru Science Fiction, kteří jsou, jak
jste jistě z mé nejistoty poznali, pro mě velkou nezná-
mou. Jejich klasický heavy metal si jako výrazový
prostředek našel češtinu a rozhodně si myslím, že ni-
koho nenudí. Mám trochu obavy, že některé pasáže
sklouzávají k tancovačkovému blouznění, ale to bude
nejspíše snahou o vnesení pompéznosti do jednotli-
vých skladeb klávesovými linkami. Nechci zde však
hovořit o tom, že kluci kopírují některé bandy, výra-
zová podobnost třeba k Iron Maiden nebo Manowar
zde ale trochu patrna je. Jinak překvapuje poměrně
slušná instrumentální úroveň a jsem velice mile potě-
šen. -pch-
• • • • 4

TROLLECH „Dech pohanských větrů“ 1999

Trollech je zcela novým pojmem na české scéně. Zpě-
vák Asura Godwar Gordon’s Ray - hlavní protagonis-
ta Trollech, je taktéž členem plzeňské Mythopoeii.
„Dech pohanských větrů“ je zcela výstižný název pr-
votiny tohoto uskupení. Jedná se totiž 
o hudebně jednoduchý, ale šlapavý black metal s ná-
dechem severské mystiky. Tato atmosféra je vkusně
zakomponována do jednotlivých skladeb. O tom svěd-
čí množství melodických linek, nápěvů, které se stří-
dají s rychlými blackovými pasážemi. Dalo by se říci,
že Trollech je inspirován v mnoha směrech skandi-
návskými blackovými soukmenovci, avšak do své
hudby promítají mnoho slovanských pohanských mo-
tivů. Navíc je demo nazpíváno v češtině - tématicky
ladící k samotné produkci. Posuďte sami - jen názvy
jednotlivých skladeb vám navodí atmosféru dema -
„Opět vidím lodě“, „Lesem s jarním úsvitem“, „Píseň
pro zemi v lůně starého kontinentu“ či předposlední
„Hogalaz R“. Poslední „I See The Ships Again“ je
zcela shodnou věcí jako první „Opět vidím lodě“, pou-
ze v anglické verzi. Zkušenosti z mateřské kapely se
při tvorbě tohoto díla projevily jako velmi cenné. Trol-
lech se nám v následujícím období jistě představí s ne-
méně kvalitním materiálem. -las-
• • • • 4

USELESS SACRIFICE „Promo“ (Studio Citron,
Ostrava) 1998

Už koncem roku 1998 natočili východoslovenští Use-
less Sacrifice následovníka úspěšného doomového de-
butu. Obsahuje čtyři výtečné skladby, leč ne jasně do-
omového ražení. Je vidět, že na domácí i na světové
scéně se doom metal vyvíjí do širších hudebních mě-
řítek - tedy do zjednodušeně řečeno melodického roc-
ku s množstvím zajímavých nápadů a hlavně netuše-
ných směrů. Toto je případ Useless Sacrifice, kteří i
přes svůj jedině čistý a (na nahrávce) poměrně hodně
zastoupený zpěv, zůstávají metalovou kapelou, která
si je schopna najít své posluchače i mimo rámec me-
talového undergroundu! To je asi trend, který se nevy-
hne řadě domácích spolků. Zářným příkladem tohoto
budiž severomoravští Endless. Podobnou cestu zvolili
i Useless Sacrifice. Čtyři velmi silné, melodické, ná-
padité a hlavně instrumentálně a aranžérsky dokonalé
skladby jsou velmi dobrým krokem vpřed. Jen tako-
vých skladeb houšť! -las-
• • • • 1/2 4,5
VAGABOND „Promo“ (promo tape, bližší infor-
mace kromě tel. spojení neuvedeny)

Vagabond nám poslali dvouskladbový promo pásek
bez jakýchkoliv dalších informací, a tak se i v recenzi

omezíme na minimum. Poměrně dlouhé kompozice
(dohromady dají 13 minut) nabízejí instrumentálně
promyšlený, tu pomalejší, tam zase šlapavý a energii
vykazující heavy metal, avšak celek se dá koneckonců
označit slušným bigbeatem. Tento je přednášen ang-
licky pomocí srozumitelného zpěvu ve střední poloze
s občasným zabroušením do výšek. Každá věc má na-
víc alespoň jedno sólo a druhá začíná téměř slayerov-
ským nástupem. Pokud přičteme dobrý zvuk a sehra-
nost, zdá se, že nahrávce není co vytknout, nicméně je
nepřeslechnutelné, že ona sehranost není ve studiu ješ-
tě úplně ideální a občas mírně zaskřípe. -FBB-
• • • 3

WORSHIP (Francie) „Last Tape Before Dooms-
day...“ (Nachtalb Studio) 1999

Vzpomněli byste si ještě na skupinu Winter a její le-
gendární album „Into Darkness“? Ne? To je škoda.
Francouzi Worship by se totiž dali s klidem pasovat za
jejich následovníky. Jedná se o čtyřskladbový ultrapo-
malý doomový materiál, který se doslova nehne z mís-
ta. Tyto skladby jsou tím nejpomalejším brutálním
materiálem, který jsem za posledních pět let slyšel. Po-
malá rytmika je doplněna těžkými kily kytar, ultrabru-
tálním vokálem (střídavě anglicky a francouzsky) a
melancholickými klávesovými pasážemi. Nahrávka
vhodná pro podzimní večery při svitu svíčky, obloha
zatažena pod těžkými mraky, zkrátka pro depresivní
nálady. To však není vše. Hudba se místy mění v pěk-
né melodické klidné pasáže, které jako by chtěly na-
značit východisko z tolik depresivního stavu někam
do optimističtějších vod. A o tom hudba Worship je. -
las-
• • • • 1/2 4,5

Hodnocení koncertů podle stupnice 0 až 5.

MANIC MOVEMENT, WITCHERY,
KREATOR, MOONSPELL, Praha, 20.1.2000

Reportáž z výše uvedeného koncertu píši téměř
dva měsíce po jeho proběhnutí napomůže k to-
mu, že celou vlastně první velkou koncertní ak-
ci v roce 2000 zhodnotím s předeslaným časo-
vým odstupem. Čtvrteční koncert zahájila vlast-
ně ještě před avizovanou večerní hodinou startu
belgická předskakující a zároveň zaskakující
(původně hlášení Katatonia nakonec odpadli)
skupina Manic Movement, jež po dvacet minut
zahřívala pódium i některé z příchozích nášlap-
ným black / death metalem. Po kratičké pře-
stávce přifrčeli Witchery, hrubá záležitost ze
Švédska. Výtečný zvuk, image, nasazení 
a show - to všechno nahrávalo vystoupení plně
adekvátnímu ohlasu, k němuž se evidentně při-
dali i ti, kteří se se skupinou třeba doposud ne-
setkali. Následující Kreator platili za hvězdy ve-
čera, ač nehráli jako poslední. I oni se pyšnili
výborným zvukem (snad s menšími slabšími
detaily oproti studiovým deskám...), nasazením
(ač téměř bez pohybu...) a narozdíl od dvou
předchozích a jedné následující kapely skutečně
stoprocentním ohlasem. Páteř vystoupení tvoři-
lo stále aktuální album „Endorama“ (1999), 

z něhož došlo postupně na písničky „Golden
Age“, „Chosen Few“, „Everlasting Flame“,
„Passage To Babylon“, „Willing Spirit“ 
a „Endorama“, s tím, že celý koncert otevírala i
uzavírala píseň z této poslední řadové desky
(první a poslední vyjmenovaná). Z předchozího
alba „Outcast“ (1997) došlo na tradiční „Pho-
bia“, „Leave This World Behind“ a „Black
Sunrise“. Další desky pak byly připomenuty
vždy jedním songem. Z „Cause For Conflict“
(1995) byl vybrán „Lost“, z „Renewal“ (1992)
titulní kompozice, z „Coma Of Souls“ (1990)
„People Of The Lie“, při němž Mille nechával
nadšeným fandům prostor pro řev refrénu, 
z „Extreme Aggression“ (1989) a Pleasure To
Kill“ (1986) se pak jednalo opět o vytoužené ti-
tulky, čímž se výčet zahraných skladeb vyčer-
pal. Zcela pozapomenuto zůstalo debutové al-
bum „Endless Pain“ (1985) a „Terrible Certain-
ty“ (1987). Koncertu kromě minimálního pohy-
bu a řídké, ne příliš obsažné komunikace mezi
songy nechybělo nic. Snad jen nový bubeník,
který ač uměl, neměl vše úplně v krvi. Přes to
všechno se jednalo o velmi vydařený koncert,
který v příchozích zanechal stopy. Moonspell,
„papíroví“ headlineři, měli výborné (ač místy
dost nepříjěmné) světelné efekty, nejlepší zvuk,
ale publikum rozhodně nerozproudili jako Kre-
ator. Jejich songy místy unavovaly 
a vystoupení se zdálo být (a bylo) dlouhé... By-
la představena novinka „Buterfly Effect“, ale
zaznělo i spoustu starých hitů včetně profláknu-
tého „Opium“. Zpěvák Fernando se na přízniv-
ce i přicházející noc tvářil zle a Moonspell hrá-
li neúnavně i přes půlnoc. Dobré! Avšak jako
„tečka“ večera na vychladnutí. -FBB-
• • • • 4

FLOWING TEARS, VOIVOD, THERION,
Praha, Palác Akropolis, 14.3.2000

Jsem rád, když koncert začne přesně v avizova-
nou hodinu a dokonce mi ani nevadí, začne-li
dříve, nicméně dnes jsem se do Akropole dostal
až po devatenácté, a tak nejen že jsem nestihl
před plánovaným začátkem hrající Flowing Te-
ars, ale i Voivod mne o nějakou skladbu dvě
předběhli. Rychle jsem se tedy vedral do nabi-
tého sálu a napojil na dimenzi vesmírného me-
talu. Voivod byli vybaveni zvukem minimálně
tak dobrým jako na deskách a jejich krásný kon-
cert byl procítěný každým tónem i seberůzněj-
ším mimozemským zvukem. Dokonalou atmo-
sféru vesmírného „kovu“ doplňovala ponurá
světla (převážně červená, modrá, bílá a zelená),
mlha i kouř. Trojice na pódiu byla však poměr-
ně nepohyblivá, což lze však nakonec vytknout
jen Piggymu. Away se za bicími pohyboval až
dost a Eric (basa a zpěv) byl indisponován ná-
sledky nedávné havárie. Přesto byl právě on
středem zájmu, protože tak krásně podaný zpěv
s důrazem na každou slabiku se naživo jen tak
neslyší. Program cca padesátiminutového kon-
certu se přibližně kryl s právě vyšlým 
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NYRVÁNA „Okluzor“ (nahráno kdesi) okolo
roku 2000

Na adresu Metal Breath došla další d.i.y. páska, ze
které zní jistá mutace hluku z tuzemských luhů a há-
jů. Tato se jmenuje Nyrvána a je projektem jistého
Medáka, který tu obsluhuje nástroje (mezi ty spadá
basová kytara, klávesy, bicí, plech a neplecha), patří
mu sólový zpěv (o jeho podobě dále) a k tomu vše-
mu je uměleckým vedoucím „souboru“. Každou z
pěti částí asi čtvrthodinového celku pod souhrným
názvem „Okluzor“ uvede mluvené intro, po kterém
vypuknou přes kdovíco zkreslované melodie a „vo-
kál“ v podobě vazbení boxu... „Náročnou“ produkci
lze v prvním případě označit jako experimentální po-
malé disco („Disko - trisko“). Následující „Žežule
půlkrát“ je už o industriálním noisu podmalovaném
klávesovými plochami, aby další „Cirkulace duše“
za pozvolných „melodií“ disponovala vazbením hod-
ně, respektive vůbec nesrozumitelného břišního vo-
kálku... V předposlední záležitosti „Libo klovatiny?“
zkreslené party připomínají více než vokální přednes
bouření hromu. Klávesy jsou tu však výrazné a krá-
čející. „Květnatá fráze“ je pak již jen disharmonií na
závěr... Zkreslováno je tu vše, a to hučí do možného
maxima. Co dodat? Nyrvána, to je skloubení popo-
vých prvků s extremismem hlučného ucházejícího
zvuku. Zajímavé, ale přes svou nedlouhou stopáž
místy zavánějící monotónností („Libo klovatiny?“) a
tím i nudou. -FBB-
• • 2

PENTAGON „Insane Age...“ 1998

Oklikou se k nám dostalo demo kapely, která re-
dakci Metal Breath a ostatně i dalším periodikům
byla donedávna naprostou neznámou. I když jméno
skupiny už ve světě bylo použito, seskupení díru do
světa nikdy neudělalo. Pentagon je kapela, která se
očividně nechala inspirovat hudebně, zvukově i
zpěvově americkými Megadeth. Nemluvě ani o tex-
tové tématice, která není náhodou podobná napří-
klad albům „Rust In Peace“ či „Countdown To Ex-
tinction“ z let 1990 a 1992. Zkrátka Pentagon by
mohl z fleku vystupovat pod názvem Megadeth re-
vival (zda tomu už tak není by byla záhada). Sice na
svém skvěle provedeném CD-R demáči „Insane
Age...“ předvádějí čtyři své skladby, leč jak už by-
lo řečeno, je to založeno na stejných hudebních i ji-
ných postupech, které už dávno před Pentagonem
vymyslel Dave Mustaine a spol.. Je to úmysl udělat
naprosto nerozeznatelnou kopii nebo o tom kapela
nemá ponětí? Odpověď bychom měli hledat nejspí-
še na adrese kapely. Nejpovedenějšími dvěma
skladbami je první „Insaneage“ a předposlední
„Wartrap“. Čest Megadeth a kopii Pentagon! Čtyř-
skladbové demo doplňuje jakási elektronicko - po-
pová věc, která jednak není označena a je i tak hod-
ně mimo od ostatního materiálu. -las-
• • 1/2 2,5

PLASTIC GRAVE „Back From The Bed“
(Shindy Productions, Studio Megasound) 1999

V rozhovoru s Vlakinem z Ingrowing z loňského
čísla vyplynulo, že se chystá znovuvzkříšení forma-
ce Plastic Grave, i když pouze na určitý čas. Nato-
čili loni v říjnu svou další, a pravděpodovně po-
slední nahrávku - „Back From The Bed“. Ano, Plas-
tic Grave jsou opět uloženi k ledu. V původní se-
stavě - tedy: Vlakin (zde jako Trainin), Pouzar (zde
jako Powzarrizer), Fido (Fidoremi Solasido) a Dave
(Ice Double D), natočili celkem jedenáct velmi ú-
derných skladeb nesoucích se v duchu směsi grin-

dových a deathmetalových intencí (včetně vsunu-
tých cizojazyčných konverzací a cover verze od
Terrorizer). Výborně natočené, úderné, šlapavé,
chytlavé a hlavně upřímné. Z nahrávky je hodně cí-
tit, že vznikala ve velmi uvolněné atmosféře. To do-
kazuje například závěrečná reminiscence na jeden
dětský kultovní film („Ancient And Horrible Castle
Deep In The Woods“) - vypadá to, že by časem mo-
hl vzniknout samostatný soundtrack k tomuto fil-
mu, složený výhradně z metalových skupin... Co ví-
ce dodávat? Zkušenost a roky se přece jen někde
musí projevit. Škoda jen, že Plastic Grave jsou opět
minulostí, rozhodně by v zahraničí slavili nemalé
úspěchy. Nutno doplnit, že obal (autor: Chymus) je
sice na grindcore netradiční, ale velmi povedený.
Druhou stranu nahrávky „Back From The Bed“ do-
plňuje reedice právě kultovního dema „A Tribute
To Pennywise“ z roku 1994. Na dobu jeho vzniku
naprosto výtečná záležitost. V té době toho podob-
ného vznikalo jen velmi málo. Celý tento počin sto-
jí jistě za pozornost, jelikož přináší prakticky celou
diskografii Plastic Grave na jediné kazetě. Znáte to
- za jedny peníze hodně muziky... -las-
Back From The Bed: • • • • 4
A Tribute To Pennywise: • • • 3

PSYCHOPATHIA „Freedom“ (Studio Poličná)
1998

Je až s podivem, jak ten čas rychle letí. Nedávno
jsem se rozplýval nad předchozím demem „Davidoff
Classic“ a máme tu další, i když v tuto dobu již dva
roky staré. Nevadí, protože tento matroš je pro mě ta-
kovým osvěžením, že se o takové v parném létě mož-
ná nepostará ani pořádně vychlazená Gamba. Nesku-
tečně rychlé tempo v duchu grind / death s vynikají-
cí rytmikou, četnými nápaditými zvraty a maximál-
ním nábojem je to, na co kluci z Psychopathie vsadi-
li, a čím si mě opět naprosto získali. Všech deset flá-
ků je opět naprosto vyrovnaných a nenapadá mě je-
den jediný zápor, za který bych měl sundat bodíky.
Agresivita zvítězila. -pch-
• • • • • 5

PYOPOESY „Tyrannus“ 1999

Slovenské kvinteto Pyopoesy z Banské Bystrice se
minulý rok uvedlo již třetím demem, které ve formě
promo pásku zaslalo i na adresu Metal Breath. Prv-
ní, co po spuštění dema udeří do uší, je krásný zvuk,
ve kterém se odhalí převážně střednětempový death
metal prochucený sóly a melodiemi. Nahrávka „Ty-
rannus“ obsahuje šest songů, které doplňuje bonus,
o kterém se zmíním dále. Pokud mám říci pár slov
k některým songům, napadá mě nejprve druhý,
„Ballad Of Deceased Souls“, který začíná skutečně
baladicky, pomalu se nese, až se zvrhne, vrací se k
původnímu motivu a opět se zvrhává... Další výraz-
nou skladbou je následující „Flower For The Assas-
sin“, kde se kromě vhodného zpomalování dočká-
me i okamžitých bleskových pasáží. Z typických
skladeb pak vybočí kytarová instrumentálka „Me-
moria In Spartakus“, po které na závěr švihne cel-
kově hrubější bleskovka s démonickým vokálem.
Styl Pyopoesy se však ani v tomto kusu nezapře...
Poměrně dlouhé kompozice (průměrně 5-6 minut)
doplňuje již předeslaný bonus, který není ničím ji-
ným, než svéráznou cover verzí hitu číslo jedna od
Twisted Sister, „We’re Not Gonna Take It“. Tady je
však až přehnaně hrubý vokál, který - oproti origi-
nálu - se zrychlenou hudbou nekoresponduje. Tak-
to chladná verze celkovému dobrému dojmu spíše
ubírá. Na druhou stranu, „outro“, kde je zpíván ref-
rén sborově za doprovodu „španělky“ a slivovice,

nemá chybu... Pokud vše shrnu, vyjde, že zdatní in-
strumentalisté Pyopoesy zplodili nadprůměrnou de-
athmetalovou záležitost! 
-FBB-
• • • • 4

RENEWAL „Depressed“ (Studio Poličná) 1998

Sic je šestiskladbové demo jihomoravských Rene-
wal staré již dva roky, nahrávka neztratila nic ze své
aktuálnosti. Jedná se o směsku moderního thrashe s
brutálním zpěvem. První „Inside“ a čtvrtá „Killing
Game“ jsou více grindcoreovými vypalovačkami,
než thrashovými fláky, ale je zde něco navíc, co dě-
lá Renewal zajímavějšími a chytlavějšími. Tudy asi
vede cesta. Skladba „Without Help“ po stránce hu-
dební a instrumentální  dokazuje naprostou dokona-
lost, ale další skladby už tak chytlavé nejsou. Na-
příklad „Nothing“. Klasická thrashová odrhovačka
a podobně je to s ostatními. Každopádně Renewal
se mohou příště jistě pochlubit s daleko dravějším a
propracovaným materiálem. Neházejme flintu do
žita. -las-
• • 1/2 2,5

SACRIST „Unholy Voices“ (promo tape, bližší
info neuvedeno)

Aktuální promokazetovou nahrávku, kterou se sku-
pina Sacrist pokouší najít vydavatele, uvede atmo-
sférické intro, na které se napojí klávesami vyztu-
žený death metal rychlé až zvířecké, stejně jako od-
dechovější a procítěnější (téměř doomové) rovině.
Samotné klávesy pak přidávají hudbě další melodie
a tvoří ji místy přímo majestátní. Po zmíněném ú-
vodu („The Reborn“) přijde pětice kompozic nastí-
něného směru, a tyto uzavře odjezdové a bouří kon-
čící outro („Phantasm Choir“). Z muzikantů stvo-
řivších „Unholy Voices“ stojí za vyzdvižení přede-
vším bubeník, jenž je v rychlých pasážích - přede-
vším svými tikajícími kopáky - nepřeslechnutelný.
Nicméně bicí by mohly mít rozhodně lepší, úplněj-
ší zvuk. Jako celek je však demo po zvukové strán-
ce v pořádku. Byl bych rád, aby klukům některý vy-
davatel podal ruce. Jejich death / doom za to stojí! -
FBB-
• • • 1/2 3,5

SCAPEGOAT „In Cool Blood“ (Shaark Studio,
Bzenec) 1997

I když je demo kapánek staršího data, neztratilo nic
ze své aktuálnosti. Scapegoat (alespoň na zatím je-
diném demu) se prezentují v tříčlenné sestavě, kde
se kromě bubeníka Duffyho (známého undergroun-
dovým příznivcům spíše jako vydavatel fanzinu) a
Romana Křenka na basu vyskytuje také Petr Sta-
něk, zpěvák a kytarista také slavnějších Silent Stre-
am Of Godless Elegy (skladba číslo sedm „I Love
You, Jesus...“ je podobná této domovské kapele,
obsahuje i houslové party). Sedmiskladbové „In
Cool Blood“ je především směsice ostrých death-
metalových vypalováků s výborným zpěvem Petra
a některými zajímavými vsuvkami v podobě zpěvo-
vých samplů. Jinak by se toto dílko, respektive hud-
ba, dal přirovnat k syrově znějícím ranným Bene-
diction. Určitě těchto sedm skladeb nebylo myšleno
jako jejich kopie, proto jim můžeme materiál
upřímně věřit. Ona z nahrávky je upřímnost cítit na
sto honů. A o to jde! Upřímné a dobré demo, rovná
se dobré hodnocení. -las-
• • • • 1/2 4,5
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ného s hardcore a doomem. Za 16 USD si jej
můžete objednat u domovské firmy Defunct
Records, Wiesenstieg 23, Kaltenkirchen,
24568, Germany, e-mail: defunct@gmx.de
• Nová Australská deathmetalová kapela 
VOMITOR vydala v září 99 debutové demo
„Roar Of War“. Cena 5 USD, kontakt: Devils
Metal Legion, c/o Death Dealer, P.O.Box 183,
Sherwood, QLD 4075, Australia.
• Švédsko - francouzská parta NINGIZZIA
vydala první demo s názvem „The Dark
Path“, které obsahuje 4 songy na celkové
ploše 35-ti minut. Ningizzia vytváří dark /
doomovou produkci! Za 5 USD můžete toto
demo objednávat na jejich vydavatelském
labelu Impaler Of Trendies Prods., Maximi-
lien Varnier, 161 Avenue Alsace Lorraine,
52100 Saint - Dizier, France.
• Slovenští CORRUPTED MELODY nejsou
žádnou neznámou. V současné době vyvrhli
na svět demo „Forsaken Ravens“, které může-
te získat na adrese: Peter Janek, Ždiarska 14,
949 01 Nitra, Slovensko.
• Blackmetalová, textově protikřesťansky
naladěná americká skupina BLACK 
WITCHERY vydala u labelu Dark Horizon
Records svůj sedmipalec s názvem „Sum-
moning Of Infernal Legions“, jenž můžete
získat za 5 USD na adrese kapely: Black
Witchery, P.O.Box 195416, Winter Springs,
Florida, 32719-5416, USA.
• Americká metalová legenda TWISTED
TOWER DIRE vypouští do světa plnohod-
notné debutové album „The Curse Of Twis-
ted Tower“, které se nese duchu pravověr-
ného heavy metalu á la Manowar či Iron
Maiden. Desku vydala anglická firma Mis-
katonic, která se chystá vydat další své poči-
ny např. kapelám WARNING, BLESSED
REALM, SNOWBLIND... Debutové album
Američanů si můžete objednat včetně poš-
tovného za 16 USD na adrese: Miskatonic,
P.O.Box 107, Dewsbury, WF13 3YS, Eng-
land.
• Roman Poláček alias Bizzare Leprous
Prods. vydává svůj další počin. Je jím 7“EP
splitko skupin COCK AND BALL
TORTURE a Poláků SQUASH
BOWELS, u nás hodně už známých. Tento
sedmipalec obsahuje pouze nové skladby a
Squash Bowels přispěli dokonce navíc ještě
třemi živými. Cena 45,- Kč + pošta. Mezi
další chystané tituly na jaro 2000 patří: 
IMPETIGO / INGROWING split EP,
VAMPIRIC MOTIVES / NEUROPATHIA
split CD, 7.M.O.N. / PTAO split EP, Bizar-
re vinyls comp, kompilační CD (Utopie /
Autophagie / Squash Bowels / Filth / Twis-
ted Truth / Bloody Gore / Cock and Ball
Torture a další), 3 way split CD (bude upřes-
něno), SQUASH BOWELS plnohodnotné
CD, druhé CD UTOPIE.  Novým titulem je
CD „All We Need Is Cheez“ legendárních
IMPETIGO. 

Toto album obsahuje i několik cover verzí v
hardcore podání - jmenujme například:
„Hey Jeff, What Up“, „I Hate You“ a „Dis-
gracing The Family Name“. Metalově, ba až
gridnově znějí například: „Who Fucking
Who?“, „The Revenge Of The Scabbyman“,
„My Lai“, „Harbinger Of Death“, „Bad Dre-
ams“ a některé nerealizované vlastní sklad-
by („All Night Dragnet“ a „Creditors Retri-
bution“). Další informace na adrese: Roman
Poláček, P.O.Box 88, 56301, Lanškroun, tel.
0467 / 52 15 43, e-mail: bilepr@lanskroun-
sko.cz PS: Stále je k dispozici také CD Uto-
pie: „Instinct of Existence“.
• Zcela nové demo má kapela 
HYDRARGYRUM s názvem „Final Method
Of Solution“. V případě zájmu pište na adresu:
Milan Adámek, Pod Parkem 4, Ústí n.L., 400 11.
• Hranická skupina MYSTERY byla zalo-
žena na přelomu let 1998 a 1999 po odcho-
du basáka Filipa Chudého ze Silent Stream
Of Godless Elegy. Kromě něj kapelu tvoří
bubeník Michal Hajda (stále člen Silent St-
ream Of Godless Elegy), flétnistka Hanka
Ryšková, zpěvák Honza Šoc a kytaristé
Rosťa Skácel a Pavel Chudý. V březnu 1999
Mystery natočili ve studiu Bomb Jack debu-
tové demo „Desire“, které mimo jiné obsa-
huje i cover verzi k soundtracku Poslední
Mohykán. Po natočení dema odchází z ka-
pely zpěvák Honza a flétnistka Hanka. Nao-
pak do kapely přicházejí zpěvák Pavel, klá-
vesista Petr Duba a kytarista Zdeněk Pasto-
rek. V současné době se mluví o debutovém
CD Mystery u firmy Leviathan  Records.
Kontakt: Rostislav Skácel, Přísady 5, Hrani-
ce, 753 01 nebo Filip Chudý, Teplická 873,
Hranice, 753 01.
• Nedávno se na české undergroundové scé-
ně objevila dvě nová CD. Na podzim minu-
lého roku vyšlo ve spolupráci se samotnou
kapelou a začínajícího labelu Meret Produc-
tions album „Stáří“ skupiny 
MONASTERIAL CRYPT, které jednak
obsahuje jejich poměrně úspěšné stejno-
jmenné osmiskladbové demo a druhak tři
zcela nové skladby včetně cover verze jedné
skladby od Tublatanky. Toto CD lze získat
za 200,- Kč + pošt. na adresách: Monasteri-
al Crypt, Pavel “Payo“ Merkl, Gagarinova
713, Kralupy n.Vlt., 278 01 nebo Meret Pro-
ductions, Miroslav „Keli“ Ilek, Ukrajinská
14, Brno - Bohunice, 625 00. Druhým CD je
debutové bezejmenné album  TISÍC LET
OD RÁJE, které si vydala skupina sama a
jde opravdu o profi CD. Za 250,- Kč + pošt.
si jej můžete objednat na adrese: TLOR, Jan
Muller, Jaselská 2, Brno, 602 00, tel. 0602 /
767 853, e-mail: jan.muller@gastroplus.cz
• Jak jistě víte, dvě plzeňská tělesa - 
SORATH a MYTHOPOEIA, jsou personál-
ně propojena, ale obě skupiny se od sebe sna-
ží co nejvíce oddělovat. Osmičlenná 
MYTHOPOEIA od ledna 2000 pilně pracuje

na novém materiálu na připravované CD, kte-
ré by se mělo snad objevit v roce 2001. Opro-
ti tomu SORATH už má nový materiál při-
praven. Na konci letošního léta by mělo vyjít
druhé CD „Omnes Dii Gentium Daemonia“ u
firmy Leviathan Records. Kontakt: Pavel Kus-
niarik, Blatenská 12, Plzeň, 307 02.
• Dvacet tři minut melodického doom metalu s
klávesami nabízí nové demo s názvem „Per-
haps The Last Time“ slovenských
CONDEMNATION (profi obal, cena 70,- Kč
/ SK + poštovné. Kontakt: Pavel Marko, Ťur-
čanského 5, Nitra, 949 01, Slovensko.
• Druhé kazetové album „Arcanum Lunae“
vydala v roce 1999 slovenská banda 
ETHEREAL PANDEMONIUM (na CD
tento materiál vyšel u firmy Leviathan Re-
cords v roce 2000). CD a MC obsahuje celkem
54 minut symfonického black / doomu inspi-
rovaného pohanskými mýty a slovanskou hr-
dostí. Cena: 100,- Kč / Sk + poštovné. Kon-
takt: Daniel Feranec, Nad Lúčkami 55, Brati-
slava, 841 05, Slovensko, e-mail:
vidar@post.sk nebo na adrese Leviathan Re-
cords, P.O.Box 31, Lipník n.B., 751 31.
• Debutové album „Union Carbide“ severo-
českých GARBAGE DISPOSAL vydala 
v reedici v červenci loňského roku na CD a
MC slovenská firmička Immortal Souls Pro-
ductions. Album obsahuje celkem 7 záhrob-
ních songů. Cena CD 250,- Kč / Sk, MC 90,-
Kč / Sk. Objednávejte na adresách: Garbage
Disposal, Mirek Lehký, Křižíkova 2740,
Varnsdorf, 407 47, nebo na adrese Immortal
Souls Productions, Juraj Haríň, Brezová 9,
Ružomberok, 034 01, Slovensko.

• Chebští LIGHTLOST loni vydali ve vlastní
režii CD „Inner Weakness“, na které stále hle-
dají vydavatele. Lightlost vznikli už v roce
1997 v sestavě: Pavel - bicí, Jarda - kytara,
Aleš - kytara a Michal - zpěv. Po několika
koncertních štacích přibírají basáka Tomáše a
měsíc na to - v lednu 1998 natáčejí ve studiu
Striever And Mercury debutové demo „Lone-
liness“. Po roce odchází kytarista Aleš a To-
máš umírá tragicky v červenci téhož roku.
Lightlost zůstávají ve třech, ale ne na dlouho -
v březnu 1999 odchází také zpěvák. V dubnu
1999 vzniká první, již zmiňované CD 
v Gallery Sound studiu, kde se Lightlost roz-
růstají o zvukového inženýra a zároveň člena
Morbid Silence Jardu Brouzdu a ten přivádí do
kapely ještě basáka Jardu Brzobohatého (tak-
též Morbid Silence). Kontakt: Pavel Kouba,
Na Vyhlídce 20, Cheb, 350 02.
• Jistě jste se v některých periodikách dočetli,
že u naší deathmetalové jedničky -
KRABATHORu proběhly určité změny.
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Kvůli názorovým neshodám odešel po pod-
zimním turné basák Bruno, kterého posléze
nahradila kultovní postava světového death
metalu - Paul Speckmann (Master / Abomina-
tion). Kromě toho, že se stal Speckmann jed-
nak členem Krabathoru, vytvořil s Christophe-
rem nový společný projekt MARTYR, jehož
debutové album „Murder X - The End Of The
Game“ bylo natočeno ve studiu Shaark a vyšlo
na jaře roku 2000 u německé firmy System
Shock. Pod hlavičkou Morbid Records jsou ta-
ké na společném 2CD vydána první dvě alba
Krabathoru nazvaná souhrně „First Alben“.
Jedná se o zremasterované verze „Only Our
Death Is Welcome“ a „Cool Mortification“ s
pozměněnými obaly. V březnu 2000 proběhlo
dlouho plánované koncertní turné po Japonsku
a na další období se chystá velké turné po Ev-
ropě a Americe.  Změnou je také odchod Kra-
bathoru od dosavadní kmenové firmy Morbid
Records k System Shock. Kontakt: Christop-
her, B. Němcové 1183, Uherské Hradiště, e-
mail: petr.krystof@iol.cz. Druhá polovina
Krabathoru - Bruno založil  nový projekt
HYPNOS, stihl už natočit a vydat mini album
„In Blood We Trust“ (vydávajícím labelem je
německý Morbid Records) a na podzim se
chystá též natočení a vydání debutového alba.
Kontakt: Hypnos, c/o Bruno, Kopánky 1726,
Staré Město, 686 03, tel. 0632 / 543727 nebo
Petr Hejtmánek, Ostrožská Lhota 140, Uher-
ské Hradiště, 687 23, tel. 0632 / 598 722 nebo
0602 / 704 592.
• Skupiny, které mají zájem a nemají po-
třebné kontakty, se mohou obrátit o pomoc s
propagací svých výtvorů na novou „agentu-
ru“ Grodhaisn Promotion. Stačí zaslat le-
táky v angličtině, historii, deset CD nebo
MC (+ 270,- Kč na poštovné) nebo dvacet
CD, MC (+ 520,- Kč), rozdíl v ceně platí 
agentura. Kontakt: Roman „Pigi“ Čaj, Tře-
mošná 809, 330 11, tel. 0606 / 938 145.
• Na podzim roku 1998 vzniklo v Hlučíně
nové doommetalové seskupení ASHORE
OF DECADENCE, z počátku jako trio (Jan
„Hanys“ Kuchař - klávesy, Michal Herák -
kytara a zpěv, Michal „Bočos“ Boček - bi-
cí). Později se přidaly Eva Kremserová s
Petrou Nováčkovou (zpěvy, housle), které
tvorbě kapely výraznou měrou přispěly, 
o něco později přichází ještě kytarista Petr.
Na jaře 1999 vzniklo ve studiu Michala
Smolána ve Frýdku - Místku debutové pěti-
skladbové demo „Dead Nymph Walking“.
Michala za kytarou střídá ještě Lukáš „Lu-
cas“ Musil a druhého kytaristu Petra Robin
Konečný. Kontakt: Martina Matýsková,
Jandova 97, Hlučín, 748 01, tel. 069 / 50 58
307.
• Na sklonku loňského roku došlo k několi-
ka podstatným událostem v táboře
SHAARK. Předně došlo k podpisu smlouvy
s hudební společností Globus Music, která
je nyní již součástí kolosu Popron Music, na

jejich třetí CD „Suicidal Society“ (více než
63 minut hudby), které bylo hotové více než
půl roku před vydáním, a které uzřelo světlo
světa na přelomu února a března roku 2000.
Masterováno bylo v berlínském studiu
T.T.M. Shaark rozšířil své řady o dalšího
člena, druhého zpěváka Peroona, který
svým hrubým hlasem skvěle doplnil nový
sound Shaarku. Pokud neseženete nové 

album v distribučních sítích, kontaktujte
manažera a vydavatele 99 Records Kamila
Karlíka. K dispozici jsou i předchozí alba
(„Sinn Fein“ a „Propaganda“). Kontakt: Ka-
mil Karlík, Nová čtvrť 817, Nivnice, 687 51,
tel. 0633 / 693 600, 0604 / 78 78 29, 
e-mail: records99@volny.cz nebo na no-
vých internetových stránkách: www.bystric-
ky.cz/shaark nebo www.volny.cz/records99
• Po velmi úspěšném debutu „Pandemonic
Requiem“ vydalo švédské symfonické kom-
bo NOCTES u domácího labelu No Fashion
Records následovníka „Vexilla Regis Pro-
deunt Inferni“. Kontakt: No Fashion Re-
cords, Box 2140, Stockholm, 103 14, Swe-
den, e-mail:nofashion@houseofkicks.se
• Wolfgang Süssenbeck (klávesy a zpěv),
frontman rakouské skupiny DARK SIDE,
spolupracoval v loňském roce na novém pro-
jektu WAVES společně s Milošem „Dodo“
Doležalem (kytara, basa, programming) a
Wolfgangem Rathgebem (bicí a percussion, ji-
nak člen SKULL CRUSHER), výsledkem je
album „Songs From The Planets Soul“
(„Lands End“, „Face Of Poseidon“, „Barracu-
da“, “Hunting Sharks“, „Dusk Over Atlantis“,
„Lost In Antarctica“, “Mississippi - Drow-
ning“, „Black Men“, „Nemos Return“, které
má klasickou stopáž - necelých dvaačtyřicet
minut. Nahrávalo se během celého roku 1999
ve studiu Hacienda a producentem celého pro-
jektu je samozřejmě Miloš „Dodo“ Doležal.
Album je především o kytarách, base, rytmic-
kých samplech a perkusích. Hlavním motivem
celé nahrávky je voda. Dílo je především in-
strumentální záležitostí, nese se v heavymeta-
lovém duchu, ale také s prvky blues a psycho-
deliky (akustické kytary jsou kombinovány s
techno rytmy). Finální míchačka proběhla

koncem listopadu 1999 poté co WAVES na-
točili také cover verzi skladby „Crystal Moun-
tain“ od amerických DEATH na tributní sam-
pler, který vyjde u velmi známé americké fir-
my Dwell Records. Waves pravděpodobně ne-
budou hrát živě, zůstane u studiového projek-
tu. Album „Songs From The Planets Soul“
mělo uzřít světlo světa v první polovině roku
2000, ale díky jistým blíže nespecifikovaným
problémům je uloženo na neurčito k ledu.
Kontakt: studio.hacienda@zirovnice.cz nebo
wolf@nsm.at
• Východoslovenská deathmetalová banda
NOMENMORTIS, která dříve působila
pod dvouslovným názvem Nomen Mortis, 
v dubnu loňského roku natočila materiál pro
debutové album „How I Learn To Bleed...
For The Things I Wish To Forget“. Album
obsahuje celkem deset skladeb včetně dvou
instrumentálních v délce 45-ti minut. Kon-
takt: Martin Lukáč, Lomonosova 2, Košice,
040 01, Slovensko.
• Před časem jsme psali o polské firmě Mad
Lion Records, která se věnuje především vy-
dání licencí kazet. Mezi ty třeba patří MC
holandských GOD DETHRONED „The
Christhunt“ (jedná se o reedici staršího alba)
ale například vyrobila i triko našim
KRABATHOR k příležitosti jejich turné po
Polsku. Mezi vlastní tituly patří např. AD
PATRES „Sensoria“ (MC, Polsko),
COUNT DE NOCTE „Sorores Nocte Ge-
nitae“ (CD, MC, Finsko) a SCULPTURED
„The Spear Of The Lily Is Aureoled“ (CD,
MC, USA). Kontakt: Mad Lion Records,
P.O.Box 3, Oswiecim UPT 6, 32-606, Po-
land, e-mail: janczo@post.pl
• Dlouho (skoro rok) slibované split 7“EP
plzeňských GRIND 6.4, jejichž polovina
nazvána jest „Professional Sometimes Goes
Off Arm Too“, s holandskými
HOUTWITSER je konečně na světě. Kva-
litní obal vynahrazuje dlouhé čekání. Stejná
firma vydává ve stejném čase také demo ka-
pely LIMITS OF NESCIENT. Kontakt:
Copremesis Records, Radim Týn, Nám. Mí-
ru 155, Židlochovice, 667 01.
• Po každém dlouhohrajícím počinu vydávají
FORGOTTEN SILENCE zatím vždy kla-
sické vinylové splitko. Poprvé vyšlo v roce
1996 s Dissolving Of Prodigy a podruhé s
Agony o rok později. Tentokrát přišlo na řadu
třetí, nazvané „Hathor’s Place“, a jelikož jsou
F.S. smluvně vázani s Redblack Productions
(2CD „Senyaan“, 1998), vydali si toto splitko
ve vlastní režii. Druhou polovinu tvoří překva-
pivě švédský projekt NOTRE DAME, jehož
hlavní protagonista - bubeník - se jmenuje
Snöwy Shaw. Neříká vám to nic? A například
King Diamond, Mercyful Fate, Memento Mo-
ri, Illwill...? Jejich zastupující skladba se jme-
nuje „Abattoir, Abattoir Du Noir“. Aby toho
nebylo málo, na této nahrávce se podílel také
kytarista Andy LaRocque... Mimochodem, lo-
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namem, který na ploše asi čtvrthodinky skupinu do-
statečně představí. Při poslechu a cestování písnič-
kami na demu obsaženými vyšel jemňoučký rock (s
adekvátním zpěvem) kombinovaný se svojí tvrdší
či těžší odnoží (a pochopitelně jí odpovídajícím říz-
nějším vokálem). Zpěv Michala Kurilly je vůbec na
úrovni a nevadí mi, že v refrénu třetí a nejtvrdší
kompozice „The Ship To Hell“ evokuje samotného
mistra Ozzyho. Hudbu vytvářející tři základní roc-
kové nástroje šlapou bez poruchy jako nový stroj,
zvuk je na dobré úrovni a celá nahrávka je nakonec
šťavnatá a dobře stravitelná. Skupina Hush nabízí
kvalitní hudbu a pátrá po vydavateli, u kterého by
ráda realizovala CD nahrávku v podobě alba. Najde
jej? -FBB-
• • • • 4

INTESTINAL ABSCESS „Dance In Depressive
State“ (Studio Bomb Jack, Hranice n.M.) 1999

Bez mučení se hned musím přiznat, že tuhle seve-
romoravskou smečku vůbec neznám, nevím, koli-
káté že demo to je, neznám jejich předešlou tvorbu.
Jaké je však moje překvapení z kvality death meta-
lu, který produkují, protože je založen na poměrně
slušných instrumentálních výkonech, jež jsou patr-
ny hlavně v sólových partech. Nápaditost a četnost
rytmických zvratů se mi zamlouvá. Kvalita zázna-
mu by mohla být sice o trošičku lepší, ale co byste
v současných ekonomických poměrech vůbec chtě-
li. Je s podivem, že takovéhle kapely ještě vůbec e-
xistují. Jediné, co jsem na celém demu postrádal,
byl nějaký větší moment, který by se mi zapsal do
paměti, ale bohužel. -pch-
• • • • 4

INTESTINAL ABSCESS „Promo 2000“ (Pitris
recording studio, Lutín) 2000

Nedávno jsem si poslechl a napsal recenzi na „Dan-
ce In Depressive State“ a hned je tu další materiál.
Jelikož tato recenze vyjde ve stejném čísle, mělo by
stačit pouze srovnání obou dílek. Tento výtvor je te-
dy hned na první poslech zvukově o poznání lepší,
tvorba je živěšjí, dravější, originálnější a myslím si,
že kluci jsou zase o krůček dále. Všechny tři sklad-
by se mi dost zamlouvají, nejsou tak monolitické ja-
ko předešlý demáč. -pch-
• • • • 1/2 4,5

LIGHTLOST „Inner Weakness“ (Gallery Stu-
dio, Planá) 1999

Z chebských Lightlost je již nějaký rok pouze duo,
které se však nevzdává, naopak pokračuje v aktivi-
tách s kapelou spojených, k nimž patří vedle jiného
i vydávání zvukových nosičů. Tím aktuálním je u
kytaristy a basáka Jaroslava Hájka a zpěváka a bu-
beníka Pavla Kouby druhé demo, které na osmnác-
ti minutách přináší pět skladeb (tedy stejný počet ja-
ko debutové „Loneliness“ (1998)) poctivého death
metalu (snad lehce krabathorovského střihu) s un-
dergroundově syrovým zvukem. Smrtící kov je
hnán v převážně rychlejším tempu a v rámci mož-
ností zdoben (za všechny songy třeba titulní „Inner
Weakness“, vůbec věc s větším výrazem, načnutá
vybrnkáváním...). Jinak však nabízený materiál ne-
ní prakticky ničím obohacený. Tedy nepočítaje
vznešené outro, které je však - jak obal praví - re-
mixem z hudebního CD... A propós, obal. Ten byl k
pásku vložen ve formě barevné zmenšené kopie o-
balu CD, z čehož pouze usuzuji, že materiál druhé-
ho dema vyšel jako CD-R, nikoliv na kazetách. Zt-
racené světlo odvedlo i ve druhém případě slušnou

práci. Tentokráte ale nic více. -FBB-
• • 1/2 2,5

MASTNEE BRUTWAN „Pigmy“ 1999

Od minulého vlastně debutového dema z roku 1998
se z morkovické skupiny Mastnee Brtuwan stalo po
odchodu Jaromíra a jeho kytary trio. To se od ně-
kdejšího alternativního grunge rocku přesunulo do
polohy zřetelnějšího grunge (rocku), a tak z první-
ho songu aktuálního dema „Pigmy“, „J.K.“, dýchá
hodně nirvanovský pocit. Otevírák je jinak poklid-
ná skladba s lehce výbušnými okamžiky a v podsta-
tě celou druhou částí. „Pigmy“ tvoří celkem 5 no-
vých písniček na ploše 22-ti minut, a ty charakteri-
zují jak poklidné začátky a procítěnost, tak energie,
zvrhávání a „drhnutí“. Výraznější, čistě teoreticky
použitelná i pro rádia, je poslední skladba „...So St-
rike Me“, po které ale demo nekončí, ale jako bonus
nabídne reprezentativní, živě nahranou hitovku z
minulé kazety, která se nazývá „Little Shadows Of
Little Aims“. Ač jde o živou nahrávku, její zvuk zů-
stává v podstatě nezměněný oproti zmíněnému pa-
teru pořízeném v soukromém domácím studiu. Vů-
bec si Mastnee Brutwan zvukově polepšili. Tento-
krát pouze z jedné strany nahrané demo je důkazem
vývoje kapely, která ač stylově, řekl bych, omeze-
nější než v minulosti, nabídla přesto pestřejší mate-
riál. -FBB-
• • • 1/2 3,5

MNICH „Impervious Gates Of Heaven“
(Shaark Studio, Bzenec) 1996

Neaktuální tři roky staré demo nám poslala skupina
Mnich. Tento v pořadí druhý počin (první pochází z
roku 1994 a jmenuje se „Přivítej smrt“) lze charak-
terizovat jako zvukově těžkopádný death metal pro-
myšlené stavby, kterou zpečeťují vyhrávky, zvraty,
nálady, sóla a polohy, jež činí nahrávku na poslech
zajímavou po celou délku její albové stopáže (38
minut). To vše navíc umocní třeba „větrné“ intro s
akustickou kytarou (á la Bathory!?), titulní pomalá
skladbička s čistým zpěvem evokující opět švédské
průkopníky nebo závěrečný vybrnkávaný a melo-
dický „ploužák“ ohraničený výbuchem a bouří... Ji-
nak se však střetnete převážně s v podstatě středně-
tempovým kovem smrti, ve kterém je tu občas a tam
pravidelně vyjížděno... Podle povahy dané části cel-
ku má i vokál několik podob a poloh, jimiž repro-
dukuje černě smýšlející texty. Přičteme-li k oprav-
du dobrému dojmu z hudby vnější stránku počinu
(originální kazeta se vším všudy - schází snad už
jen české překlady textů...) a krásný obal s hořící
oblohou, nelze hodnotit nižší známkou, než jaká je
uvedená pod recenzí. -FBB-
• • • • 4

MYSTERY „Desire“ (Studio Bomb Jack) 1999

To, že se v sestavě hranických Mystery objevují dvě
jména, která jsou napojena na Silent Stream Of God-
less Elegy, má velký vliv i na tvorbu kapely. Myste-
ry podobně jako „Silenti“ produkují velmi dravý,
melodický kytarový doom metal okořený flétnou
(velmi povedenou) a klávesami, podpořený velmi
kvalitním zpěvem (jak brutálním, tak i čistým) zpě-
váka Honzy Šoce). Například skladby „Desire“ či
„Elisabeth“ jako by vypadly z oka právě „Silentům“.
Ovšem cover verze „The Last Of The Mohicans“ je
asi nejpovedenějším hitem celého dema. Ostatní tři
skladby nejsou o nic menším překvapením. Hlavně
orientálně laděná „Orient“! Pokud budou Mystery
pokračovat v načaté práci, můžeme v dohlednu čekat

velmi kvalitní materiál. A propos, Mystery je název
kapely, který je již asi tak stokrát použit ve světě, tak
proč další česká kapela s tímto názvem? -las-
• • • 3

NAPALMED „Studio & Live Promo ‘99“ (Cd-
Sound, Live) 1999

Než jsem se nadál, dostal jsem další dílko hyperak-
tivního človíčka - Radka Kopela alias Napalmed.
Nemluvě už vůbec o tom, jak se špatně tvoří recen-
ze na produkci tohoto uskupení. Směs tónů vyluzo-
vaných potenciometry na sequenceru - to je celá hu-
dební produkce Napalmed. Když budete ladit rádio
v jakémsi rytmu a logické posloupnosti, pak si mů-
žete dokonale navodit atmosféru „hudby“ Napal-
med. Není to úplně o „ničem“. O čem však, to ví asi
pouze sám autor. První strana kazety je nahrávka z
Radkova obýváku, druhá strana je záznam z kon-
certu na pražské Sedmičce. Až teprve v první třeti-
ně živé nahrávky se do zvuků směsi tónů promítne
například i rytmická a elektronická část, o trochu
déle i náznaky elektrické kytary a dokonce živý řev.
O nějaký čas pak i mlácení do neidentifikovatel-
ných želez. Co k tomu říci? Možná že Napalmed
předběhli o notný čas dobu, ale v současnosti je je-
jich produkce pro hlukové mainaky a šílence. -las-
Bez bodového hodnocení

NAPALMED / HOMOLA TOBOLA „Noises-
sed“ (Deamon’s Pit) 2000

Ty vole, to je nářez. Předem Vám chci, kluci, podě-
kovat za zaslání tohoto splitka. I když budu konsta-
tovat, že noise je také underground, s politováním
Vám musím oznámit, že mě to vůbec neoslovilo.
Velice by mě zajímalo, jestli by tato tvorba chytila
některého z našich čtenářů. Jelikož však v současné
době stavím barák a zrovna se chystám vrhnout na
krov, tak mě toto balení výtvoru (igelitový pytlík
zavřený dvoustovkou hřebíkem) velice potěšilo.
Takže suma sumárum. Obě kapely dostanou ode
mne jednu společnou známku a to půl bodu za hře-
bík. -pch-
1/2 0,5

NEMESIS „Anno Dominni“ (Studio Live &
Loud, Praha) 1999

Brněnskému uskupení Nemesis se nutně musí vy-
tknout hned na začátku jedna věc, která s muzikou
nemá nic společného. Tento otřelý název jednak ne-
se hned několik skupin ve světě a druhak jej nesla
už i česká skupina, která před lety vydala i debut.
Zpět však k demu. Obsahuje po krátkém kláveso-
vém intru dvě více jak devítiminutové skladby
„Torch Of Life“ a „Mercenary“, které jsou velmi
silně ovliněny zahraniční produkcí speed metalu 
a progresivního metalu. Z nahrávky je cítit ovlivně-
ní finskými Stratovarius či Italy Rhapsody a řady
dalších. I přes velmi dobré instrumentální a aran-
žérské kvality obou skladeb je však nutné konstato-
vat, že kapele chybí jakákoliv dávka originality. Je
to omýlání už dávno vymyšleného. Největším zá-
porem nahrávky však není hudba, ale zpěv Karla
Paláta, na kterém by měl ještě dlouho pracovat. Kdo
slyšel toto demo, ví, o čem mluvím... Pokud by
však Nemesis vnesli do své hudby „něco svého“,
mohli by se časem poměrně rychle vyšvihnout na
špici v tomto hudebním žánru v tuzemsku a jistě se
dočkat i kvalitnějšího nosiče. Nyní je to však bez-
předmětné. -las-
• • 1/2 2,5
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to vyvážených a tvoří výborný kompaktní celek.
Chybí mi tu však nějaké stěžejní místo, moment ne-
bo impuls, který by právě takto, nechci tvrdit jed-
notvárné dílko, pozvedl. Jinak se mi tento demáč
poměrně zamlouvá a nevidím důvodu, proč bych se
neměl těšit na další. -pch- 
PS: V době, kdy držíte tento výtisk, je materiál
zvěčněn v podobě CD pod hlavičkou firmy Vaško
Music -pozn.-red-.
• • • • 4

CRANIAL TORMENT „Death Is Rising“ (Stu-
dio 5, Řecko) 1998

Třetí demo řeckých Cranial Torment se nese v po-
dobném duchu jako dvě předcházející. Death metal,
ze kterého skupinka vychází, je těžkopádný, avšak
rozhodně ne vždy vyloženě pomalý - ba místy nao-
pak (o tom svědčí grindující bubenické pasáže), je-
muž na druhou stranu neodpovídá „čistě“ smrtící
vokál pohybující se mezi mantinely „brumla - zvra-
ceč“. Každý ze čtyř obsažených songů, které osm-
náctiminutové demo nabízí, skýtá vždy v pravou
chvíli přicházející melodickou vyhrávku nebo sólo,
avšak tyto zvukově jaksi zanikají. Vůbec, zvuk ze
studia 5, kde se materiál v květnu loňského roku na-
hrával, je lehce podprůměrný. Co se vnější stránky
počinu týká, jde o jakési promo s černobílým xero-
xovým obalem s neidentifikovatelným námětem.
Alespoň, že logo je čitelné... Pokud mám vše nějak
shrnout, přiznávám, že přes vše vyřčené se pásek
pěkně a dobře poslouchá. Další z prvních krůčků
Cranial Torment šlapou po správné cestě. Záleží,
jak daleko na ní urazí, zda z ní urazí a zda z ní ne-
vybočí. Uvažuje se už i o CD. Pokud o ně žádná fir-
ma neprojeví zájem, vydá si je v příštích letech ka-
pela sama. -FBB-
• • 1/2 2,5

DISLOYAL „March Or Die“ 1999

Již dlouho se nám nepovedlo zabrousit do blackme-
talových vod. Tento demáč je výjimkou a vězte, že
poměrně zajímavou. Pod hlavičkou Metal Age Pro-
ductions vyšel tento pozoruhodný demáč sloven-
ských Disloyal. Jejich black je oním modernějším,
plným klávesových partů, kterými je výtvor na můj
vkus až přepleskán. Chybí mi zde drsnější a syro-
vější kytara, agresivnější projev a nic na mém hod-
nocení nezmění ani dobré instrumentální výkony i
křišťálově čistý zvuk. Nebýt chropotu a rychlejších
pasáží, pasoval bych některé úseky skladeb pomalu
někam k filmové hudbě. Tento black už skoro ani
není underground. -pch-
• • • 3

DIZORDERZ „Machinery“ (Studio Hostivař
Zdeňka Šikýře, Praha) 1999

Do redakce nám přišlo osekané advance CD-R 
k vydání  připravené desky pražských Dizorderz
„Machinery“. Takže z jedenácti skladeb nahraného
materiálu vám můžeme popsat pouhých pět. Ty
však stačí na to, abyste i vy mohli vědět, o co se jed-
ná. Od předchozího takřka nemastného dema „Fatal
Variations“ z roku 98 kapela rozhodně udělala vel-
ký skok dopředu. Jak na poli skladatelském, tak
zvukovém (studio Hostivař je zkrátka zárukou kva-
lity). Hudebně je to velmi nadupaná směsice mo-
derního powerthrashe (s převahou) a death metalu
(zpěv). Technicky ani hudebně tomuto materiálu
nelze takřka nic vytknout. Dizorderz a jejich tvorba
je prezentovatelná především na koncertních pódi-
ích, kde to má šťávu a patřičný drive. Ten nahrávce

trochu chybí. Velkým nedostatkem je však naprostá
neoriginalita a ta může kapele setsakra ublížit. I
přes vyjmenované klady si nedovedu představit Di-
zorderz s tímto materiálem na regulérním CD. Při-
jde mi, že toho originálního a zajímavého na na-
hrávce moc není, byť instrumentálně a technicky je
na velmi vysoké úrovni. -las-
• • 1/2 2,5

EBOLA JOY „...In The Name Of Their God“
(MS Audio, Šternberk) 1999

Znojemské smíšené trio Ebola Joy nelení, čehož dů-
kazem je po předloňském debutovém demu „Give
Me A Medicine“ loňská novinka „...In The Name
Of Their God“. Zkušebnu vystřídalo studio a z d.i.y.
dema tu máme originální kazetu s potiskem a čer-
nobílým obalem. Zároveň s technickou stránkou vě-
ci nutno předeslat fakt celkového přitvrzení soundu
a potažmo stylu. Co do těžce definovatelného žánru
se aktuální počin nachází někde mezi metalem
(hodně kytarových rifů fakt řeže na kost), kláveso-
vou muzikou a rockem či zrockovatělým popem
(vkusný vokál Aleše Weizera navíc doplňuje nová
zpěvačka Iva Doválelová, která zde dostala trochu
více prostoru než její předchůdkyně na prvotině,
nicméně ne proto je její projev rozhodně působivěj-
ší). To nakonec může být i samotnými kompozice-
mi, které tady vydaly na rovnou hodinu. Třináctit-
rackové demo je však poměrně pestré, a tak dá nu-
dě šanci jen v náznacích. Je skutečně těžké objek-
tivně posoudit, zda je dvojka oproti debutu poněkud
monotónnější. Vlastně se mi na několik prvních po-
slechů nezdála tak dobrá, ale po vychladnutí musím
ocenit celkový vývoj kapely alespoň půl bodem na-
vrch oproti minule. Tuto na zdejší scéně svébytnou
a jistou mírou originální hudební skupinu bych jed-
nou rád viděl naživo. -FBB-
• • • • 4

ENTER CONFUSION „The Lament“ (Humus
sound studio) 1/2000
Pětitrackový promáček, který pravděpodobně vyšel
jako CD-R, nám byl předložen ve formě pásku s ba-
revnou obálkou, ale bez jakýchkoliv dalších infor-
mací. Nevím tedy, kolikátý je to zásek ve tvorbě
skupiny, a protože jsem tuto až dosud neslyšel,
zhodnotím, ji právě jen z letošního proma. To otev-
ře nepsané intérko, po němž drapne „titulní“ a záro-
veň nejpovedenější skladba počinu. V ní vedle sy-
paček a opravdu drtícího refrénu objevíme zjemně-
ní a melodie. Enter Confusion provozují death me-
tal s náladovými blackovými prvky, a k tomu vše-
mu navíc využívají jak klávesy, tak automatický
buben. A nutno podotknout, že obě tyto složky hud-
by jsou na dobré úrovni. V pořadí druhá věc „Stre-
et“ je oproti úvodní „Enter Confusion“ (zapamatuj-
te si ten název) melodičtější a volnější a třetí kousek
„Vlkodlak“ je zase z trochu jiného těsta. Oproti
všem ostatním zní lehce archaicky, což je možné
připočítat v něm užitému českému zpěvu, kterému
je v závěrečné etapě celkem rozumět. Čtvrtá písnič-
ka „The Cult“ je chytlavá věcička postavená na ryt-
mu, kytarové vyhrávce a klávesách. Kromě toho při
ní dojde na změnu zvuku, neboť je sejmuta „live“.
V podstatě průměrný dobrý sound tak vystřídá stá-
le uspokojivý živý zvuk (a kapelu rozšíří živý bu-
beník). Vše uzavře „Outro“, odchod, který je opro-
ti úvodnímu zvířeckému nástupu pozvolný a rovněž
tak příjemný. Dobrá, velmi dobrá demonstrativní
sbírka (alespoň skrze pohled člověka „zpátečnicky“
vzhlížejícího ke starým skupinám a nahrávkám s
žánrem, o který tu jde). -FBB-
• • • 1/2 3,5

FLOOD „In The Discount Furniture Mart“
1999

Tak a máme zde opět po čase tuto kapelu postave-
nou na tvrdě rockových základech thrashlegendy
Terminator. Bratři Lagovci se pořádně opevnili no-
vými oporami a i když jejich tvorba nemá s thras-
hem nic společného, velice jistým prvním krokem v
podobě „In The Discount Furniture Mart“ vykročili
k novým cílům. Tvorba se zakládá spíše na melan-
cholické, čistě pocitové hudbě, založené dle mého
názoru na jazzových prvcích, místy i bluesových.
Pomalé, táhlé melodie, jenž mívají jen zřídkakdy ji-
ný motiv, jsou hlavním stavebním kamenem celého
opusu. Všech šest skladeb o celkové stopáži okolo
pětadvaceti minut celé promo CD spíše posouvá ně-
kam ke hranicím maxi SP, ale jako názorná ukázka
tvorby, na kterou rozhodně musí být zvláštní nálada
a souhra okolností k výběru tohoto CD, bohatě sta-
čí. -pch-
• • • • 4

GODHATE „...The Hate Right From God...“ (Studio
Kmotr, Praha - Modřany) 1998

Pražští Godhate se několikrát na různých akcích
velmi dobře představili živě, takže bylo jen otázkou
času, aby se objevila i kvalitní nahrávka. Respekti-
ve ona už existuje skoro dva roky. Godhate se zde
prezentují čtyřmi skladbami, které jsou nahrány s
velmi kvalitním, ale tak trochu sterilním zvukem.
To samé by se dalo říci o hudební produkci. Velmi
dobře zahraný moderní power thrash s prvky death
metalu včetně „naštvaného“ zpěvu. Vše velmi kva-
litní, chybí tomu však něco navíc. Atmosféra, cit,
drive, zkrátka něco, co se jen tak snadno nedá na-
zvat. Souvisí to i se zmíněným zvukem, který ač
kvalitní, nezachytil právě to „něco“ navíc, co na-
hrávce tak zoufale chybí. U budoucí nahrávky by
Godhate rozhodně měli změnit studio a pohrát si ta-
ké více s aranžemi, ne jen s technickou stránkou
materiálu. Godhate však rozhodně jsou velmi slib-
nou kapelou, chce to jen pracovat a pracovat... -las-
• • 1/2 2,5

GRIDE „Možnost volby?“ (Megasound studio,
Shindy Productions) 1999

Pod hlavičkou Shindy Productions vyšel tento po-
zoruhodný materiál, jenž se chová velice zajímavě.
Hard core bude asi nejpřesnější škatulkou, do které
by šel demáč zavřít. Velice rychlý nářez a poměrně
hluboké texty jsou hlavními atributy, na které Gride
vsadili. Jak u tohoto stylu bývá zvykem, vše je kva-
litně postaveno na punkovějším základě a klasické
„hádce“ dvou vokalistů. Škoda jen, že zvuková
stránka je velice mizerná, protože jinak by tento de-
máč díky textům mohl být dobrým zážitkem. -pch-
• • • 3

HELVETE

Fanoušci vězte, že existuje kapela Helvete, že na-
hrála jakýsi neposlouchatelný materiál, a že se roz-
hodně těšíme na další výtvory, jež se přiblíží po
zvukové stránce alespoň do té kvality, že by se da-
ly poslouchat. -pch-
bez bodového hodnocení

HUSH „Sick Head“ (Spin studio, Liberec)
12/1999

Kvarteto Hush se našemu fanzinu nedávno prezen-
tovalo loňským čtyřskladbovým demo CD-R záz-
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ni jim vyšlo dobře utajené mini CD a jeden
příspěvěk na „Tribute To Mercyful Fate“ u Li-
stenable Records. Nové CD vychází co nevi-
dět u francouzského labelu Osmose Producti-
ons. Jak sami Forgotten Silence uvádějí, spli-
tem se splnil jejich odvěký sen a doufají, že se
bude líbit. Toto 7“EP můžete získat za 60,- Kč
+ poštovné na níže uvedené adrese. Jinak před
časem opustili řady F.S. klávesistka a zpěvač-
ka Hanka a několik týdnů po ní i bubeník Ra-
dim Chrobok (oba nadále zůstávájí členy
LOVE HISTORY). Zůstává stále druhá Han-
ka - Hanka Nogolová. O nástupcích se nic ne-
hovoří... Kontakt: Alexandr Nováček, Mácho-
va 487, Rosice u Brna, 665 01.
• Albovými zápisy se těsně před vánocemi
1999 představili například ENDLESS -
„Perihelion“, A tribute To MASTER’S
HAMMER (obě Redblack Productions /
M.A.B. Records), HERMAPHRODIT
„Obráběn a mnohonásobně rozčtvrcen v za-
jetí ozubených kol“ (Epidemie Records), po
vánocích pak M.A.C. OF MAD „One“
(Epidemie Records), dále pak s druhým al-
bem ISACAARUM „Curbed“, Falafel
Grind (pocta 31 kapel italské legendě
CRIPPLE BASTARDS) a SQUASH
BOWLES “Tnyribal“ (všechny tři Obscene
Productions). Další dávka přišla příchodem
jara - SAD HARMONY „Elektrula“, 
SILENT STREAM OF GODLESS 
ELEGY „Themes“ a nakonec DARK
GAMBALLE „Robotory“ (vše Redblack
Prod. / M.A.B. Records, další informace či
objednávky posílejte na adresu: Redblack
Productions, Kopečná 7, Brno, 602 00, 
e-mail: redblack@telecom.cz), DYING 
PASSION „Secretly“ (na společných znač-
kách Metal Breath Production a Epidemie
Records), HERMAFRODIT „Major Mix“
(Epidemie Records). Dále pak reediční al-
bum Hoškova dávného projektu CRUX
(„Řev smrti“ - CD, MC) a dvě velmi zají-
mavé reedice - druhé a třetí album německé
legendy BLOOD! (vše Leviathan Records).
• Rokycanští FEEBLE MINDED oznamu-
jí, že jim vyšlo u Copremesis Records po ro-
ce a půl po vánocích 1999 avízované demo
„Meanwhile We’re Alive“. V tomto čase ta-
ké nahrávali pár nových skladeb v domácím
studiu, které využijí na propagaci. Kontakt:
Jan Zoubek, Pod Ohradou 920 / II, Rokyca-
ny, 337 03, tel. 0181 / 726 375.
• V minulém čísle jsme informovali o skupi-
ně CRUSHER. Máme zde aktuální infor-
mace. Momentálně mají Crusher vydané
druhé album u Sheer Records, je na něm cel-
kem deset skladeb včetně dvou bonusů, cel-
ková stopáž je okolo padesáti minut. Stylo-
vě jde podle slov skupiny o daleko agresiv-
nější a přímočařejší hudbu než na debuto-
vém albu. Připravují se i trika. Crusher by si
rádi zahráli na nových místech, proto pořa-
datelé mohou kapelu kontaktovat na níže u-

vedené adrese. Kontakt: Richard L. Havle,
Kněžnice 25, Jičín 1, 506 01, tel. 0433 - 568
114.
• Aktuální zprávy firmy Metal Breath Produc-
tion - do edičního plánu firmy byl zařazen dal-
ší titul. Jím je debutové album „Secretly“
(pouze na CD) šumperské naděje alternativní-
ho doom metalu s prvky slovanké melodiky
DYING PASSION. Skupina jej natáčela bě-
hem března a dubna 2000 a vyšlo 5. května.
Na vydání se rovným dílem podíleli hned dvě
firmy - zmíněná Metal Breath Production a
Epidemie Records. CD stojí 250,- Kč a může-
te jej získat na adrese redakce.
• Internetové stránky Metal Breath Producti-
on byly přemístěny na novou adresu:
http://www.volny.cz/metalbreath. Naleznete
zde mimo jiné aktuální distribuční katalog,
linky na domácí skupiny a firmy, informace
o „stájových“ kapelách, řadu skladeb ve for-
mátu MP3 a jiné. Objednávat či kontaktovat
je možné pomocí e-mailu:
metalbreath@post.cz
•  Vydání debutového alba skupiny 
PROMISES se díky personálním změnám
odkládá až na říjen roku 2000. Promises se

chystají na deset dní během srpna 2000 nav-
štívit studio Hacienda Miloše „Doda“ Dole-
žala v Žirovnici, kde by zmiňované 
album vzniklo.  Promises mají také nové in-
ternetové stránky. Ty naleznete na
adrese:http://www.volny.cz/metalbreath/
promises.htm. Po vzájemné dohodě se v dub-
nu 2000 se skupinou rozloučil její dosavadní
manažer Jiří Kovalčik ml. Nová kontaktní ad-
resa na Promises je: Petr Klička, Plzeňská
679, Klatovy 2, 339 01, tel. 0186 / 25 689.
• Aktualizovaný distribuční katalog firmy
Metal Breath Production mohou zájemci
získat zdarma na známé adrese: Metal Bre-
ath Production, P.O.Box 5, Třemošná u Plz-
ně, 330 11 nebo objednat přes e-mail: me-
talbreath@volny.cz.
• Od Petra Pálenského (becka@econ.mu-
ni.cz), alias zpěváka a kytaristy brněnské
hydry INSANIA, jsme opět elektronickou
poštou získali další informace: „Zdravíme a
posíláme přání pěkného a veselého roku
všem, co přežili Apokalypsu 000. Rádi by-
chom Vás informovali, že se konečně schy-
luje k faktickému vzniku „Aristokracie no-
vých vyděděnců“ (tajného spolku s cílem di-
stancovat se od převládajících kulturních

hodnot současné společnosti). Nové CD In-
sanie „Recycling & Live in Seattle“ mělo
vyjít už během února 000 u Dodova labelu
CBR.“. Zatím se tak však nestalo.  Několik
skladbiček Insanie ve formátu MP3 lze
zdarma pořídit na adrese: http://www.free-
music.cz/
• Skupina PARRICIDE hledá vydavatele
pro svůj nově natočený materiál „Incidents
In The Extinct Spot“, který obsahuje celkem
8 skladeb v celkové délce cca 45 minut a ne-
se se v neortodoxním duchu techno-death
metalu s prvky jiných stylů. Parricide vznik-
li v roce 1993 a následující tři roky se nesly
na polích koncertních a přípravami na debu-
tovou nahrávku. Začátkem roku 1996 se
skupina vrací ze studia Hacienda s prvním
demem „The Book Remains Open“. Toto
demo se nese ještě ve zmiňovaném stylu, i
když novější skladby tíhnou k doom / death
metalu. Po deseti měsících se Parricide vra-
cí do stejného studia, aby zde natočili druhý
zápis „Threnody For The Tortured“. Demo
zaznamenává poměrně slušné reakce, ale
poté následují vleklé personální problémy,
které kulminují v květnu 1998 po odchodu
bubeníka. Vyřešení těchto problémů násle-
duje několik koncertů a minifestivalů. 
V roce 1999 vzniká v Haciendě zmiňovaný
materiál, který by měl již vyjít na CD. Kon-
takt a management: Petr Kružík, Březinova
8, Jihlava, 586 01, tel.: 0603/369334 nebo e-
mail:Petr.Kruzik@pcm.bosch.com
• Vydání nového (vlastně prvního plnohodnot-
ného) CD „Anasazi“ ostravské doomové for-
mace LOVE HISTORY se protáhne až na
podzim letošního roku. To bylo zaviněno pro-
blémy se zvukem a částečně i nespokojeností
firmy. Vydavatelem je tentokráte vyhlášená a-
merická firma The End Records. Album bude
obsahovat celkem 8 skladeb. Kontakt: Richard
Chrobok, 26. dubna 219, Ostrava 27, 725 27 ne-
bo na internetové adrese:theendrecords.com/ht-
ml/lovehistory.html
• O skupině DESCRUATH jsme již infor-
movali v minulých číslech Metal Breath, ji-
stě by ale nebylo od věci si připomenout je-
jich dosavadní kariréru. Vznikli už v roce
1994, kdy se také ustálila sestava. V roce
1996 natočili Descruath ve studiu ASG v
Uherském Brodě debutové demo „Zápach
hnijícího masa“. Následující léta se nesou
především v duchu koncertů. Teprve až 
v červnu 1999 opět využívá skupina stejné-
ho studia a vzniká druhé demo „Daimoni-
um“, které obsahuje celkem šest skladeb v
deathmetalovém stylu. Kontakt: Jaromír
Mahdal, Komenského 101, Nivnice, 687 51,
tel. 0603 / 367 458.
• Italský label Black Tears vydal několik no-
vých titulů. Mezi nejzajímavější patří symfo-
nicko-blackmetalová kapela KOROZY s al-
bem „Long Road To The Land Of Black“,
dále SACRADIS „Sacradis Infernalis“
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(švédský black metal), FROSTMOON 
ECLIPSE „Supreme Triumph In Black“
(black), ELYSIUM „Such a Sweet“ (death) a
kompilace Black Tears Of Death vol. V.
Všechna CD lze objednat na adrese: Black
Tears, C.P.4565, Genova 39, 16149, Italy.
• Moravská skupina MASTNEE
BRUTWAN vznikla z původní skupiny Al-
catraz, která vydala jedno demo a účastnila se
Jandova projektu Rockmapa. Mastnee Brut-
wan vznikli po odchodu kytaristy a momen-
tálně existují čtyři roky, když za tu dobu vy-
dali dvě demokazety a jeden živák. V součas-
né době připravují metariál pro další demo
nebo první CD. Více viz rubrika demáče.
Kontakt: Mastnee Brutwan, Petr Měrka, Te-
tětice 29, 768 33, tel. 0634 / 373 288.
• Především punkové a hardcoreové záleži-
tosti vydává již kultovní label - Střílek Re-
cords, který má na kontě více než dvacet  ti-
tulů. Mezi nimi nechybí například alba
ČERTŮF PUNK, N.V.Ú., TOTÁLNÍ
NASAZENÍ, STRANGE PEOPLE,
SALON WHORE DECADENCE, několik
kompilačních CD (například tři pokračování
Indian Tat, Frozen Selection, Punk Session).
Více infromací žádejte na adrese: Střílek
Records, Jiří Střílek, Šafaříkova 14, Svitavy,
568 02, fax: 0461 / 23733, 
e-mail: strilek@iol.cz nebo web: www.stri-
lek.iol.cz
• Nově vzniklý label Murderous Productions
se zatím věnuje pouze brněnským dooma-
řům DEATH SENTENCE. Jednak má na
starosti distribuci prvního („The World Des-
pairs...“, Leviathan Records, CD 250,- Kč /
MC 120,- Kč + poštovné) a druhého
(„Awaiting The Cinnamon Dawn“, Institute
Of Art Records, CD 320,- Kč / MC 120,-
Kč, na MC vydal právě Murderous) alba, ale
také svůj debutový titul (1999) - „Dark
Days“, což je remasterováná verze stejno-
jmenného dema včetně tří bonusů z alba
„The World Despairs“. CD-R můžete získat
za 240,- Kč + poštovné na adrese: Murde-
rous Productions, David Erlebach, Schwai-
grova 3, Brno, 617 00, e-mail: murde-
rous@post.cz
•  Osobitá deathmetalová formace
INTESTINAL ABSCESS vznikla už v roce
1996 v sestavě: Michal Švarc - bicí, Martin
Peřina - kytara, Mirek Bubák - zpěv. Později
(léto 1997) přišli další dva členi - Pavel Ko-
randa - kytara a Zdeněk Večeřa - basa. Ná-
sledovalo několik spíše lokálních koncertů,
aby pak v březnu 1998 vzniklo debutové de-
mo „Parasite In Paradise“ (MS Audio, Štern-
berk), které se však v současnosti nešíří.
Během roku 1998 odehrála skupina několik
letních festivalů, na konci listopadu 1998 jde
opět do studia, aby zde vzniklo druhé demo
„Dance In Depresive State“ (studio Bomb
Jack, Hranice). Poprvé proběhly personální
změny - odchází kytarista Pavel a basák Zde-

něk. Toho nahrazuje Ondřej Chromek, místo
kytaristy je obsazeno až v létě 1999 (Petr
Nemrava). V lednu 2000 natáčejí Intestinal
Abscess třískladbové promo demo 2000 -
(„Genetic Manipulation“, „The Abyss Of
Reprobation“, „In The World Of Hate“) - viz
Demáče, v současné době jsou opět jen ve
čtyřech, kdy je opustil před koncem roku ky-
tarista Petr. Kontakt: Michal Švarc, ČSA 86,
Velká Bystřice, 783 53, tel. 068 / 535 15 70
nebo Mirek Bubák ml. Tršice 118, 783 57, e-
mail: intestinal.abscess@post.cz, www:free-
web.coco.cz/Intestinal_Abscess
• Na 20. únor si přichystala firma Shindy
Productions další mini CD. Je jím split ame-
rické kultovní formace IMPETIGO („Late
Night Necrophiliac Fun“) a našich předních
grinderů INGROWING “Peristaltica IX“,
jehož stopáž je 11:40 min. Obsahuje sklad-
by Impetigo - „I Work for the Streer clea-
ner“ (nikdy dosud nepublikovaná živá na-
hrávka z Rhode Island Death fest z roku
1992, samozřejmě patřičně zremastrována v
loňském roce), Ingrowing - „Peristaltica IX“
a „Bitch Death Teenage Mucous Monster
from Hell“, což je cover verze od Impetigo.
• V polovině ledna 2000 opustil slovenské
DEPRESY basák Martych. Skupina však 
v dubnu nastoupila do studia, kde natočila
dvě nové skladby určené pro split 7“EP s ka-
nadskými progresivními brutal death meta-
listy NEURAXIS. Depresy homepage:
http://members.tripod.com/depresy/
• V listopadu 1999 se INGROWING ocitli
opět ve studiu, kde splodili nové skladby, z
nichž se některé později objevily na zmiňo-
vaném split CD s Impetigo a další čtyři pak
na split kazetě „End of Bizarre Century I+I“
s ISACAARUM. Všechny tyto nahrané
skladby by se měly také objevit v létě 2000
na split CD s americkými grindcoristy 
ICARUS (Willowtip Records). To je také
poslední plánovaný titul pro Shindy Produc-
tions, jelikož se Ingrowing přesunují do stáje
Čurbyho Obscene Productions. Ingrowing
homepage:http://members.xoom.com/Ingro-
wing/
• Další „Shindyho“ kapela CONTRASTIC
nachystala na červenec roku 2000 debutové
stejnojmenné album, které mimo jiné obsa-
huje také rozsáhlý multimediální track! 
• Další chystané tituly na první polovině ro-
ku 2000: HAEMORRHAGE / MASTIC
SCUM (Španělsko / Rakousko) - live split
kazeta (květen 2000), druhé album 
PATHOLOGY STENCH (brutal death
metal ze Slovenska, přelom června a čer-
vence 2000). Kontakt: Shindy Productions,
Martin Brzobohatý, Sadová 17, 679 04 Ada-
mov, e-mail: shindy@telecom.cz, homepa-
ge: http://shindy_prods.tripod.com/, česká
Shindyho stránka je na
www.mujweb.cz/www/shindy
• V předcházejícím čísle jsme zveřejnili 

v rubrice Demáče jako ochutnávku živou
nahrávku následovníka bzeneckého Termi-
natoru - kapely FLOOD. Do redakční pošty

nám dorazilo velmi dobře vypadající šesti-
skladbové promo CD „Flood In The Dis-
count Furniture Mart“. Momentálně Flood
hodně koncertují a jejich současná sestava
zní: Míra Laga - bicí, Peter Laga - kytara,
René “Hill“ Hílek - basa a Tommy Rakvica
- zpěv. CD lze objednat na adrese: Mira La-
ga, Na Drahách 432, Veselí n.M., 698 01, a
kde je možné sjednat i koncerty. Flood mají
také své oficiální stránky:
www.bystricky.cz/flood a e-mail:
mrca@bystricky.cz
• Erebos Productions ve spolupráci s Inter-
valle Bizzare připravili na březen 2000 ev-
ropské turné tohoto ansáblu: SEPSISM
(USA, grind / death) / SANATORIUM
(SK, brutal death) / INTERVALLE 
BIZZARE (CZ, grind/death). V minulém
čísle jsme informovali o nových titulech té-
to firmy. Ta hlásí, že navázala spolupráci s
předními světovými labely jako jsou např.:
Repulse, Relapse, Morbid Records, Fade-
less Records, Shiver Records, Perverted
Taste Records, NearDark, Copro/Plastic He-
ad, Cudgel, Wild Rags, Red Stream, Loud-
nProud, Hostile Regression, Novum Vox
Mortis, Mad Lion, Shadow Prod, Bones Bri-
gade, Avantgarde Music, AmericalLine a
dalšími... Třináctý titul tohoto labelu je ka-
zeta slovenských MYSTRIOUS ECLIPSE
„Deathwings“, což je podle samotných slov
Martina Belobrada, excelentní black metal s
deathmetalovými prvky. Kontakt: Erebos
Productions, Martin Belobrad, Bajzova 29,
Žilina, 010 01, Slovensko.
• Táborští F.O.B. vydali třetí nahrávku na
MC „Blame?“. Materiál dlouhý necelých 30
minut obsahuje 6 songů v duchu schizo blast
metalu. Nechybí barevný obal v profi kvali-
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ně. A to je vždy jen a jen dobře. Scabbard
rozhodně slabou desku neudělal a věřím, že
v budoucnu snad neudělá. Jen trochu více
toho štěstíčka. -las-
• • • • • 1/2 5,5

SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY
„Themes“ (Redblack Productions) 2000

„Silenti“ jsou již českou stálicí na domácí
scéně a snad budou patřit mezi „vyvolené“,
kteří se výraznou měrou prosadí i v zahrani-
čí. Oni na to mají. Třetí album „Themes“ je
po všech stránkách profesionální - ať už po
zvukové (studio Hacienda), výhrady by-
chom mohli mít snad jen k značné „přebaso-
vanosti“ nahrávky (je to slyšet hlavně na za-
čátku sedmé skladby „Flowers Fade
Away“), tak i po hudební a aranžérské strán-
ce. Kapela si za několik let zpět vybudovala
„svůj“ zvuk, originalitu (myslím, že jsou
dnes naprosto nepřeslechnutelní a těžko
srovnatelní s jakoukoliv jinou podobně zně-
jící skupinou ze Západu). Poznáte klasické
postupy rytmiky, zpěvu Petra Staňka, který
se na nahrávce ještě více vybičoval k maxi-
málnímu výkonu - zde zpívá snad všechny
polohy a linky, které v metalu existují -
chvílemi blackovým, jindy čistým a naopak
naprostým brutálním záhrobním deathovým
vokálem. Zkrátka pestrost a zajímavost. 
A tyto atributy nejsou jen u zpěvu (samo-
zřejmě nelze nezmínit zajímavé vokální
vsuvky Zuzky Zamazalové, které jsou tro-
chu odlišné od předchozích desek, ale přesto
zajímavé, i když tentokrát Zuzka nedostala
tolik prostoru), ale i například ve smyčcové
sekci (housle a violoncello). Jsou zde použi-
ty v daleko širší míře (cello se drží přede-
vším basových partů a rytmiky, housle me-
lodie a vytváří různé nálady) a kytaristé si
také se svými party opravdu „vyhráli“. Lze
říci, že Silenti vytvořili naprosto originální,
pestré doommetalové album, kterým vůbec
neustrnuli na jednom místě. Hudba se posu-
nula opět dál, tvůrčí potence vůbec nezkla-
mala. A to je dobré znamení. Album má
hned několik zajímavých momentů. Prvním
z nich je závěrečná náladová skladba
„Hrob“, která už podle názvu svědčí o tom,
že je zpívána česky (poprvé v dosavadní ka-
riéře skupiny, nepočítaje projekt Master’s
Hammer), druhým momentem je skrytý bo-
nus (hledejte!) a několik zajímavých instru-
mentálních intermezz (tři části skladby
„Themes“). Stejně jako u předchozího „Be-
hind The Shadows“ album nabízí hned ně-
kolik hitovek - úvodní tři skladby („Lovin’
On The Earth“, „We Shall Go“ 
a „My Friend Doesn’t Exist“) a předposled-
ní „Winter Queen“ tvoří prakticky páteř 
alba, ale další skladby nejsou o nic horší
(například „Eternal Cry Of Glory“ či velmi
zajímavá „duchařská“ „II TSOHG“ nebo

zmíněná česká „Hrob“). Dive Into The Stre-
am, listen To The Elegy! -las-
• • • • • • 1/2 6,5

SURGICAL DISSECTION „The Inborn
Malignance“ (Erebos Productions) 1999

Pánové a dámy, tak tohle je maso. Slovenští
Surgical Dissection se na tomto CD parádně
vytáhli. Jejich death / grind je pojat napros-
to přímočaře, jednoduše, rychle a nadmíru
agresivně, až se z toho pořád nemůžu vzpa-
matovat. Osm naprosto vyrovnaných skla-
deb o celkové stopáži těsně pod třicet minut,
tak tvoří vynikající celek, který je podpořen
výborným zvukem ze studia Exponent, patří
na vrchol rychlé a tvrdé hudby. Preciznost
všech instrumentálních výkonů je snad sa-
mozřejmá a já si tedy mohu jen blahem za-
mlaskat. -pch-
• • • • • • • 7

TISÍC LET OD RÁJE „Tisíc let od ráje“
1999

Band Tisíc let od ráje není na naší underg-
roundové scéně neznámým pojmem. Čekal
jsem ale, že se od TLORu objeví v součas-
nosti nové, poměrně zdařilé demo, které bu-
de postupně získávat své fanoušky. Nestalo
se tak. Objevilo se dokonce CD. Vydané ve
vlastní režii samotnou skupinou. Stejno-
jmenné album přináší jedenáct poměrně
slušných kompozic ve slušném zvuku, ale
nějaké překvapení to není. Poměrně jedno-
duchému doom metalu, samozřejmě podpo-
řenému klávesami, nechybí hlavní atributy -
„naivní“ ženský vokál, potlačený brutální
zpěv, rádobychytlavé pasáže. Ty jsou pak
největším kamenem úrazu. Ač je totiž hudba
poměrně kvalitně zahrána (s výjimkou bi-
cích), chybí produkci nápady, některé aran-
že působí hodně lacině, některé skladby jsou
zbytečně dlouhé. Našlo by se asi více chybi-
ček. Pochvalme určitě velkou snahu udělat
dobré album (to stvrzuje dobrý zvuk), dále
to, že většina skladeb je zpívána česky (až
na jednu výjimku), což je hodně sympatic-
ké. Bohužel celé album nezachrání výborné
klávesové aranže, ani velmi kvalitně uděla-
ný obal. Nebylo by lepší ještě nějaký čas po-
čkat? Povrtat se v kompozicích, udělat ně-
kolik desítek koncertů? Nechci nikomu sa-
hat do svědomí, ale určitě by se ještě ales-
poň rok počkat vyplatilo. -las-
• • • 3

UROBOROS QUARTET II. (Uroboros
Records) 1999

Jestli si vzpomínáte, zhruba před dvěma le-
ty, jsme se zabývali dílkem Uroboros Quar-
tet, kde jsme si představili čtyři kapely, vě-
nující se rockové hudbě. První čtyřka byla

věnována hard rocku a myslím si, že všech-
ny zúčastněné kapely rozhodně přesvědčily
o nevyčerpatelnosti prastaré pokladnice.
Dnes se tedy setkáváme s dalšími čtyřmi
spolky, jež se pro změnu věnují rockovým
odnožím o poznání modernějším, ale s nasa-
zením i nábojem opět maximálním. Jako
první se představují chrudimští Daen, jež
nás přesvědčí svou jednoduchostí a preciz-
ností o rockovém duchu celého alba. Slo-
venští Digitus In Recto (z latiny „Prst v pr-
deli“) jemně přitvrdí, zavedou angličtinu a s
maximální vervou dokazují, že i na Sloven-
sku se po revoluci na kvalitě hudby nic ne-
změnilo. Dalším spolkem jsou hyperstyloví
E.H.M., kteří mě osobně o svých kvalitách
přesvědčili již několikrát. Pochopitleně ná-
boj, rychlost a tvrdost se opět posunula o
kousek víš. Goodfoul se svými hodně jazzo-
vými úlety vše důstojně zakončí. Už se roz-
hodně těším na další počin pod názvem Uro-
boros Quartet III. (je už více jak půl roku na
světě -pozn. -red-.). -pch-
• • • • • 5

Hodnotíme podle stupnice 0 až 5.

ASHORE OF DECADENCE „Dead Nymph
Walking“ (Studio Michala Smolána, Frýdek -
Místek) 1999

Už jsem si myslel, že se vyhlášená severomoravská
doommetalová scéna začíná pomalu, ale jistě, pře-
souvat i do jiných částí naší malé republiky, když se
tu po dlouhé době objevila zcela nová zajímavá par-
ta Ashore Of Decadence. Toto šestičlenné seskupení
se představuje ve velmi dobrém hudebním světle,
kde hlavní páteř tvoří již klasické doomové atributy -
tedy pomalejší melodické skladby doprovázené jak
brutálním mužským vokálem, tak i čistým dívčím
zpěvem, navíc obohacené dnes již klasickým nástro-
jem doomu - houslemi a samozřejmě nezbytnými
klávesami. Jednotlivé skladby nejsou špatné, leckdy
mají zajímavý melodický motiv, z nahrávky je cítit
upřímná atmosféra. Na druhou stranu poznáte jistou
nervozitu a syndrom mladých kapel - první nahrávka
rovná se nezkušenost. Kapele nechybí nápady, ale
zatím s nimi neumí více pracovat. Každopádně je
„Dead Nymph Walking“ velkým příslibem do bu-
doucna kapely. Ledacos bychom se od ní mohli ještě
dočkat. Na závěr pochválit je třeba především zpě-
vačku Evu, jelikož ona, na rozdíl od mnoha jiných
začínajících doomařů, umí zpívat. -las-
• • • 1/2 3,5

COWARD „Singing Of The Imprisoned Bird“
1999

Jemné, romantické, lehké, krásné, na druhou stranu
agresivní, hutné, zajímavé. Všechny tyto přívlastky
by si tento demáč zasloužil. Hutný, agresivní a tvr-
dý zpěv doplněný ostrými kytarami a dobrou rytmi-
kou je výborně vyvážen klávesovými linkami, kte-
rých zaplaťbůh není moc, jak bývá v poslední době
skoro pravidlem. Rozhodně musím pochválit in-
strumentální výkony. Všech děvět songů je napros-
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Na každém předešlém albu se kluci zabý-
vali, řekl bych, až přehnaným introváním
skladeb. To vše se skoro minimalizovalo a
hned je tu kus pořádného klasického grind
coru. Jsem nadevše potěšen, že se Purulen-
ti začali věnovat hlavně hudbě. Nechybí
zde pochopitelně klasický obal stejného au-
tora - rodina u kremace svého dítěte a sko-
ro již typická koláž středu bookletu. Jak
jsem již řekl, kluci se v první řadě zaměřili
na provedení jednotlivých skladeb. Album
je opět velice dynamické, agresivní a ry-
chlé. Zabývat se u tohoto stylu nějakými
instrumentálními výkony je přehnané, ale
určitý pokrok zde rozhodně cítit je. Nezbý-
vá mi tedy těšit se na další počin těchto hy-
peršílenců, jež se v našich luzích a hájích
stávají pomalu grindovým kultem. -pch-
• • • • 4

RAPTURE „Futile“ (Spikefarm /
M.A.B.Records) 1999

Finský label Spikefarm (divize Spinefarm),
teprve nedávno založený, se může v brzké
době stát jakýmsi vyhledavatelem metalo-
vých talentů a to nejen ve Finsku, odkud po-
chází, ale v celosvětovém měřítku. Několik
zatím vydaných titulů to jasně potvrzuje.
Mladá finská skupina Rapture (založena v
roce 1997) je velmi nadějným spolkem. Je-
jich album „Futile“ není na doom / rocko-
vém kolbišti až taková bomba, ale objevuje
se zde poměrně hodně zajímavých momen-
tů, které by mohly být velkým příslibem do
budoucna kariéry skupiny. Zvukově a in-
strumentálně je album na velmi kvalitní ú-
rovni, některé zvukové postupy jsou hodně
originální. První polovinu alba bychom
mohli nazvat nadprůměrnou, od poloviny
desky se hodně vytrácí tvůrčí invence a to je
největším mínusem desky. Rapture jakoby
se nápadově vyčerpali hned v úvodních
třech skladbách („To Forget“ a hlavně dvě
následující „This Is Where I Am“ a „The
Fall“ jsou opravdovými skvosty, ty dvě dru-
hé jmenované jsou ve svých aranžích asi ne
náhodou podobné ranné tvorbě Paradise
Lost) a pak jakoby zapomněli, co dosud 
udělali dobrého. Většina skladeb působí jak-
si „do počtu“ a posluchač tak s přibývajícím
časem nutně vnímá muziku jen jakoby 
z povzdálí. Nijak oslnivý není ani obal. Vel-
mi jednoduchý, nicneříkající. Rapture jsou i
přes vyřčená negativa skutečným talentem,
ale neumějí to řádně využít. Především na
této desce. Rozhodně mají na víc. -las-
• • • • 4

SAD HARMONY „Elektrula“ (Redblack
Productions / M.A.B.Records) 2000

Jihomoravští Sad Harmony sice na české
scéně tolik nevynikli, ale to se může velmi

záhy změnit. Jejich debutové album totiž na-
sadilo pomyslnou laťku kvality opravdu
hodně vysoko. Jednak zvukově (patří určitě
k našim nejlépe znějícím metalovým des-
kám) a druhak produkcí. Hudba Sad Harmo-
ny se jen velmi těžko dá k čemukoliv při-
rovnat či jen jednoduše zaškatulkovat. A to
je známka toho, že tu máme opravdu origi-
nální a kvalitní album. „Elektrula“ je prošpi-
kována melodickými, údernými a zajímavý-
mi (hlavně kytarovými) pasážemi, různými
barvami a polohami vokálu (silně připomíná
v některých místech zpěv podobně znějící
kapely - Endless). Co skladba, to jiný nápad,
ale celek vynikající, hodně líbivý a chytla-
vý. Mezi největší pecky desky rozhodně pat-
ří „Those Pilgrims...“, „Tetragonal Pill“,
„Rolled Essence“ ve které hostuje nádher-
ným zpěvem Hanka Nogolová (známá z
Forgotten Silence) a dodává tak skladbě ne-
uvěřitelnou energii (stejně tak i v některých
dalších skladbách - například v „Tanya Pul-
kanova (Tha Guest An...)“ - zpívanou údaj-
ně dagestánsky, doplněnou o balalajku!). Z-
krátka jedna zajímavá skladba za druhou. To
je hudba budoucnosti, nebo alespoň několi-
ka příštích let! Je to směr, kde se dá dělat
ještě mnoho progresivního. Každopádně
Sad Harmony přišli s výborně udělaným a
kvalitním debutem. Doufejme, že se jim za-
daří i u fanoušků, a že někdy časem zplodí
tak dobrého nástupce „Elektruly“. -las-
• • • • • • 6

SANATORIUM „Arrival Of The For-
gotten Ones“ (Erebos Productions / Dag-
dy Music) 1999

Tak se konečně dočkali debutového CD 
i slovenští Sanatorium. To bylo minulý rok
zrealizováno jako vydavatelský split, které-
ho se účastnily dvě zahraniční firmičky: slo-
venští Erebos Productions a polští Dagdy
Music. Pokud přejdeme technicky ne úplně
dotažený jinak interesantní obal s motivy
přírody (což je koneckonců u Sanatoria tra-
dice - viz přírodní scenérie na obalech obou
předchozích dem), dýchne na nás po baso-
vém vybrnkávaném intru brutální death me-

tal, ve kterém je však patřičná míra místa na
vhodné a občerstvující melodie či zpomalu-
jící pasáže. V pěkném zvuku pořízeném ve
studiu ProArt je na ploše silné půlhodiny
rozmístěno 10 skladeb, mezi nimiž najdeme
i některé starší. Jsou to třeba titulky dvou již
zmiňovaných předchozích demo kazet
(„Autumn Shadows“ (1996) a „Necrologue“
(1998)), přičemž opravdu výborný a mrazi-
vý song „Necrologue Written In Forest“ se v
plné síle vybarvil až zde. Z mladšího dema
pak dále pochází melodická věc „Cemetary
Of Memories“. Všechny staré kousky mezi
čerstvé nádherně přilnuly a neznalý tak je-
jich delší přítomnost na světě ani nepozná.
Celé povedené album uzavře instrumentální
skladba „Minulost“, která je z větší části vy-
brnkávanou věcí „doplněnou“ pochopitel-
ným nájezdem. „Arrival Of The Forgotten
Ones“ je příkladná sbírka moderního netren-
dového ortodoxního metalu smrti (nejen)
podle mého. -FBB-
• • • • • 1/2 5,5

SCABBARD „Extended Mirror“ (Sheer Records) 1999

Jihomoravská deathmetalová banda Scab-
bard měla v minulých letech více smůly než
štěstí. Proto je konečně vydané „nové“ al-
bum určitě velkou satisfakcí za léta zpět.
Deska vychází nejméně s dvouletým zpož-
děním zaviněným mnoha okolnostmi, které
nyní v recenzi nebudeme rozebírat. Album
„Extended Mirror“ je každopádně nejlepším
materiálem, které Scabbard kdy udělal. Je
nejméně o třídu lepší než jeho debutový
předchůdce „Beginning Of Extinction“.
„Extended Mirror“ má vynikající zvuk (stu-
dio Exponent), skvělé aranže, určitě je tech-
ničtější, nápaditější a tím samozřejmě origi-
nálnější. Nenajdeme zde jen klasické rychlé
deathmetalové pasáže, ale také spoustu me-
lodických pomalejších částí, nezřídka pod-
malovaných klávesovými party. Za zmínku
jistě stojí to, že celé album zpívá bývalý člen
Krabathoru - basák Bruno, samozřejmě jako
host. A jelikož ví, jak na to, je kvalita zpěvu
také o třídu lepší. Zkrátka všechny atributy
desky jsou kvalitnější než u její předchůdky-
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tě. O bližší informace pište na adresu: Jiří
Volný, Petra z Ústí 1733, 390 02 Tábor, ne-
bo volejte na tel.: 0361 / 252284O.
• Druhé propagační demo vysílá do světa tu-
recká temně doom / black metalová parta
VINTAGE SOLEMNITY „Diablera“. Ob-
sahuje celkem 3 traky v celkové délce 22
minut. Za 4 USD jej můžete získat na adre-
se: c/o Orc Moon, PK 629, Yenishehir,
06445, Ankara, Turkey. V nejbližší době se
chystá třetí demo „Curtains“.
• Jiní Turci - folk doom deathoví
FORGOTTEN, o kterých už byla kdysi
řeč, přicházejí s novým, v pořadí druhým
demem „Retreat“. Obsahuje 4 skladby plus
outro v celkové délce kolem dvaceti minut.
Cena: 4 USD, kontakt: c/o Tolga Otabat-
maz, 137. Sok. NO:15, Özgär Yapi Koop.,
06370 Batikent, Ankara, Turkey. Death me-
taloví CORRODED taktéž z Turecka vyda-
li své první demo “Executed In One Se-
cond“, cena 2 USD, kontakt: Corroded,
P.K.88, 06572 Maltepe, Ankara, Turkey.
Druhé demo „Sea Of Meanings“ též má na
svém kontě grupa SERMON z Izmiru v Tu-
recku. Obsahuje 4 skladby (32 minut) v du-
chu směsky emocionálního doom a death
metalu, cena 5 USD, kontakt: Sermon,
P.K.661, Pasaport, 35213, Izmir, Turkey.
• Čtyřicet minut hypnotického doom metalu
naleznete na demu “Autumnal Fires“ z roku
1998 irské kapely MOURNING 
BELOVETH. Cena 5 USD, kontakt: Adri-
an Butler, Lugacurren, Stradbally, Co. Lao-
is, Ireland.
• Známí Němci PROFANITY propagují své
první plhodnotné CD album s osmi 
aktuálními songy v duchu rychlého agresivního
a brutálního death metalu. Cena 25 DM nebo 14
USD, kontakt: Profanity, Thomas Sartor, Stein-
feldstr. 8, Meitingen, 86405, Germany.
• Jistě víte, že naši undergroundoví harcov-
níci - death metaloví GODLESS TRUTH
mají vydané již v pořadí druhé CD „Burning
Existence“ (nahrané ve slovenském Expo-
nentu) u francouzského labelu Dead Sun
Records. Obal stvořil fanzinový kolega De-
ather z In Deed Hellu. Mimo CD (250,- Kč)
jsou k sehnání i černá dvoubarevná trika
(200,- Kč) obsahující obal desky + potisk na
zádech (turné). K cenám je nutné připočítat
poštovné. Kontakt: Godless Truth, Zdeněk
śimeček, P.O.Box 53, Olomouc 1, 771 11.
•  Beyond Production je poměrně mladý 
italský label, který si pod svá křídla uvazuje
čím dál zajímavější spolky. Jenom v roce
2000 u něj vyjdou tyto tituly: miniCD ital-
ské deathmetalové bandy DETESTOR
„Ego“, výborný materiál „Thieves Of Kis-
ses“ od dalších Italů DRASTIC (recenzova-
li jsme jej v minulém čísle), folkový black
metal v podání ruských SATARIAL „The
Queen Of The Elves Land“, stylově stejně
ladění Italové FURVUS vydají debut “Def-

lorescens Iam Robur“ a nakonec se 
objeví také Italové - ovšem z toho nejbrutál-
nějšího soudku - brutálního grindu - 
ANTROPOFAGUS - „No Waste Of
Flesh“. Kontakt: Beyond Prod., Viale Italia
211,57 127, Livorno, Italy.
• Jakýsi Medák z Jičína se nám ozval a po-
slal nám nahrávku skupiny NYRVÁNA „O-
kluzor“. Jedná se o skupinu tvořící „šílenou
hudbu“ založenou někdy roku 1998 samot-
ným Medákem, který je také jediným čle-
nem skupiny. Do diskografie kapely patří: 1.
„Záludná šalba ničebného prince pijavky +
Paní kněžna není žádný bařtipán“, MC, ne-
šířeno, 2. Nyrvána / Raehkzul (split kazeta,
k sehnání v distru Napalmed), 3. „Okluzor“
(kazeta, k sehnání na níže uvedené adrese za
40,- Kč + poštovné) a 4. skladba na CD
kompilaci Anomalous Silencer 4 (společně
se Symphony di Urza). Recenze v rubrice
Demáče. Kontakt: Jan Čeliš, L.Janáčka 936,
Jičín, 506 01.
•  Rakouská distribuční a vydavatelská firma
NSM Records představuje své nové tituly,
které chystá na rok 2000. Prvním bude 
album „Racket“ maďarské skupiny
STRONG DEFORMITY. Skupina vznikla
v roce 1995 v městečku Szombathely. Část
dnešních Strong Deformity si založila jinou
kapelu - Extreme Deformity, která vydala 
v roce 1993 debutové album. Vraťme se
však k Strong Deformity. Ty jsou často při-
rovnáváni svým soundem a nádechem k ta-
kovým veličinám jako jsou Prong, Pantera a
Machine Head. Předtím, než se o ně začala
zajímat NSM, odehráli mnoho koncertů pře-
vážně v domácím prostředí. Album „Rac-
ket“ však není první vlaštovkou. Předtím se
objevilo pod tímto labelem (respektive pod
jeho divizí Core & More Records) album
„Power Of Pain“, které bylo nahráno ještě v
maďarské verzi. Už toto album zaznamena-
lo velké ohlasy například v Kerrangu či
Rock Hardu. Momentální sestava je: Sza-
bolc Fodor - kytara, Tibor Kovacs - basa,
Zsolt Bertalan - kytara, Balasz Bertalan - bi-
cí, Fekete Karoly - zpěv. Album vychází 19.
dubna 2000. 
• Plameny rakouského death metalu povsta-
ly už v roce 1991 pod názvem
INQUISITION. Během let tato parta vyda-
la postupně dema - „Forgotten & Denied“
(1993), „Krank“ (1995 - demo měsíce časo-
pisu Aardshock), skladba “After The Sepul-
ture“ se objevila na sampleru firmy Nuclear
Blast. Poté si jich všímá domácí NSM a v
roce 1996 skupině vychází debut „Krank“,
který sklidil nemalé ovace po celém světě.
Čtyři roky jsme si museli počkat na následo-
vníka debutu - druhou desku „Timetravel-
ler“, která vychází taktéž 19. dubna 2000.
Dodejme aktuální sestavu: Bernhard Währer
- zpěv, klávesy, Franz Voltr - basa, Stefan
Kühteubl - kytara, Christian Küberl - kytara,

Thomas Kaindl - bicí. Poslední novinkou
firmy NSM, která vychází ve stejný den, je
nové album u nás poměrně známé rakouské
grupy SKULL CRUSHER „Tormented“
(Jarda Bezruč z konkurenčního fanzinu In
Deed Hell se svým umem podílel na přeba-
lu desky). Skull Crusher vznikli před deseti
lety v sestavě: Andy, Chris a Robert. Už o
rok později předskakují převážně na domá-
cích pódiích takovým veličinám jako Na-
palm Death, Massacre, Tiamat, Sentenced,
Belphegor, Fleshless, Mastic Scum a mno-
hými dalšími. V roce 1995 se Skull Crusher
zúčastňují mezinárodní hudební soutěže v
Ludwigsburgu v Německu, kde končí na tře-
tím místě ze 190 přihlášených. Po několika
demo nahrávkách se chlapi uchylují do po-
řádného studia ve Slovinsku, kde natáčejí
své první album „The Darkside Of Humani-
ty“, které si skupina vydává a distribuuje sa-
ma, později se této práce ujímá německý la-
bel AFM Records. Následuje množství kon-
certů hlavně po Rakousku. Až v roce 1999
se kapela kontaktuje na firmu NSM a téměř
ihned se podnikají první kroky vzájemné
spolupráce. Následně Skull Crusher nastu-
pují do studia Miloše Dodo Doležala v Ži-
rovnici - Baborech, kde nahrávají druhé al-
bum „Tormented“. Jejich domovský label
mluví o tomto albu jako o „pravém florid-
ském death metalu“. Na sklonku roku 1999
kapela podniká několik koncertních aktivit v
několika zemích, například po boku Male-
volent Creation, Master, Krabathor a dal-
ších. Aktuální sestava: Andy - zpěv, Chris -
kytara, Robert - kytara, zpěv, Jürgen - basa
a Wolf - bicí.
• V minulém čísle Petr Chvojka informoval
přímo v recenzi, že mezi námi koluje již
druhé demo jindřichohradeckých REEK
OF SHITS (grindcorebrajgl - jak se sami
pokřtili). Je to tak, jmenuje se „Slaughter -
House“ a obsahuje celkem 16 death grindo-
vých fláků v celkové délce 27 minut. Cena:
50,- Kč včetně pošty. Kontakt: Václav Kut-
nar, Vajgar 672 / III, Jindřichův Hradec, 377
04, tel. 0331 / 24 072.
• Po velmi zajímavém debutovém demu „Give
Me a Medicine“ znojemského tria 
EBOLA JOY přichází jeho další následník. V
září 1999 navštívilo trio šternberské studio MS
Audio, kde vznikla “dvojka“ „...In The Name
Of Their God“, více v rubrice Demáče. Zájem-
ci o CD-R (265,- Kč) nebo MC (135,- Kč), v ce-
ně zahrnuto poštovné, si mohou napsat na adre-
su: Jiří Réda, Palackého 11, Znojmo, 669 02 ne-
bo volat na tel. 0624 / 26 14 92.
• Velmi produktivní české vydavatelství Le-
viathan Records přichystalo na jaro roku
2000 tři nové tituly: třetí album sexy grind-
coreových PURULENT SPERMCANAL,
druhé album (první na CD) slovenské doom
/ blackové hordě ETHEREAL 
PANDEMONIUM „Arcanum Lunae“ a re-
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edici kultovního projektu Petra „Blackoshe“
Hoška z Root CRUX „Řev smrti“ z roku
1992 na CD. Kontakt: Leviathan Records,
P.O.Box 31, Lipník n.B., 751 31.
•  V roce 1994 vzniká spojením zakládají-
cích členů - kytaristy Libora Křiváka a bu-
beníka Tomáše Sucháčka, skupina, která má
za své „idoly“ takové kapely jako Hellowe-
en, Gamma Ray či Stratovarius. Později se v
kapele mihne ještě druhý kytarista - Jura
Skoupý. Tento post je obsazen až pocelých
dvou letech - Pavlem śvejdou, to se píše rok
1997 a trio přijímá název Otter (německy
zmije). Následuje období, kdy kapelou pro-
chází více lidí, z nichž za zmínku stojí klá-
vesistka Petra Matějičná. Koncem roku
1998 naskakují do kapely ještě basák Petr
Vysloužil a zpěvák Karel Palát. V této době
se skupina jmenuje NEMESIS (trochu
omšelý název, zvláště když už jej dříve pou-
žilo dnes již neexistující stejnojmenné se-
skupení). V únoru 1999 vzniká první demo
„Anno Domini“ v pražském studiu Live &
Loud (více v rubrice Demáče). Kontakt:
www.mujweb.cz/www/nemesis_band nebo
e-mail: nemesis_band@email.cz
• Na jaře 2000 se mělo objevit na českém trhu
další CD IMPETIGO. Po vzoru Shindyho
Čurbyho Obscene Productions vydává mini
CD „Buio Omega“, což je stejnojmenné re-
mastrované sedmipalcové EP,  a bude obsaho-
vat navíc ještě tři živé bonus tracky a nebude
chybět ani CD-ROM. Na jaře se objevilo také
pak pod jeho hlavičkou nové CD děčínských
FLESHLESS, které obsahuje několik nových
songů, nějaké starší, dvě cover verze a již kla-
sický CD-ROM. Kontakt: Obscene Producti-
ons, Miloslav Urbanec, Dolany 117, Opatovi-
ce n.L., 533 45.

• Slovenská doommetalová skupina 
GALADRIEL, která zatím u nás není moc
známa, již vydala třetí CD „Oblivion“ u
anglické firmy Unknown Territory, která
není na anglickém trhu žádnou neznámou.
Více informací na adrese: Galadriel, Dodo
Datel, Budatínska 47, Bratislava, 851 06,
tel. +421-7-63821436, e-mail: dodo.galadri-
e l @ o p e r a m a i l . c o m ,
www.galadriel.miesto.sk
• Po vydání debutového alba východočes-
kým LIVORES MORTIS firmou Black
Hole Records již před drahnou dobou došlo

z její strany k absolutní přerušení spoluprá-
ce a tím také album zcela zapadlo. Neobje-
vilo se ani v žádné distribuci a nezmohou
nic ani dotazy a urgence kapely samotné na
vydavatele. Skupinu to samotnou vše velmi
mrzí, navíc na všem je byta nejen ona sama,
ale i fanoušci! Livores Mortis dnes fungují
ve složení: Libor Fanta - klávesy, zpěv, Ilo-
na Šulcová - housle, zpěv, Josef „Giuseppe“
Podzimek - kytara, Tomáš „Choroz“ Pro-
cházka - kytara. Mají za sebou demo „Mo-
onfrost“ z 1996, dále debutní a díky Black
Hole utopené CD „Vivere Militare Est“ a
22.4.2000 vychází vlastním nákladem nové
CD-R nazvané „Rise Equilibria“. Čerstvá
zpráva hovoří o tom, že Livores Mortis se
upsali Epidemii Records na vydání tohoto
CD (konec roku) a slíbenu mají i reedici
zmiňované debutové desky u stejné firmy
(konec léta 2000). Kontakt: Josef.Podzi-
mek@vslib.cz
•  Pražská thrash - deathová kapela
DIZORDERZ existuje už od roku 1995. V
tomtéž roce vydala své první demo „State
Of Mind“, další - „Fatal Variations“ pak v
lednu 1998. Zcela nový materiál “Machine-
ry“ byl natočen na sklonku roku 1999 ve
studiu Zdeňka Šikýře Hostivař. Ten je mo-
mentálně šířen hlavně po vydavatelkých fir-
mách s cílem vydat co nejdříve regulérní
CD. Celková stopáž alba je 38 minut a ob-
sahuje celkem 11 skladeb. Současná sesta-
va: Ondřej Kuchař - kytara a zpěv, Jan Ho-
dač - kytara, Dušan Liščák - bicí a Tom
Zimmermann - basa. Kontakt: Ondřej Ku-
chař, Jerevanská 8, Praha 10, 100 00, tel. 02
/ 72 73 48 04, 0606 / 911059, management:
Nick Faustus, Jašíkova 1535, Praha 4 - Cho-
dov, 149 00, te. 0606 / 81 52 10.
• Dlouholetá firma Pavla Tušla View Beyond
Records vydává velmi zajímavé projekty.
Mezi těmi posledními je to například růžový
vinyl dánské blackové hordy DENIAL OF
GOD „The Crypt Has Eyes“, který vyšel v li-
mitovaném nákladu 500 kusů. Kontakt: View
Beyond Records, Pavel Tušl, P.O.Box 26, St-
říbro, 349 01, tel. 0602 / 205827.
•  Jak jistě víte, chebská PANDEMIA má už
své CD. Moc se sice o něm u nás neví, ale
vydavatelem není česká, nýbrž americká fir-
ma Lost Disciple Records. Jmenuje se „Sp-
reading The Message“ a obsahuje celkem 9
pravých deathmetalových pecek s mnoha
intry. CD můžete sehnat na adrese kapely:
Aleš Marek, Lesní 7, Cheb, 350 02, alex-
pandemia@email.cz nebo Jaroslav Fried-
rich, Palackého 5, Cheb, 350 02 nebo přímo
na adrese firmy za 17 USD: Lost Disciple
Records, P.O.Box 340, Winthrop, MA
02152, USA.
• Plzeňská velmi nadějná doommetalová ban-
da INTERITUS vydala debutové devítisklad-
bové album na CD „Deborah“, které vyšlo pod
hlavičkou plzeňského regionálního vydavatel-

ství Avik. Toto album můžete získat na adre-
se: Avik, Ječná 33, Plzeň, 307 01.
• Když už je řeč o plzeňském labelu Avik,
ten chystá na podzim roku 2000 vydat již
druhé (v pořadí čtvrté) album klatovské par-
tě ASMODEUS. Ti půjdou album točit o
prázdninách. Kontakt: Miloš Bešta, Pod vrš-
kem 494, Klatovy, 339 01.
• Khaaranus Productions je mladý label, za
kterým se skrývá Michal Cichý, který jinak
působí ve skupině CEREBRAL 
TURBULENCY. Těm loni také vydal dru-
hé CD album. Za loňský rok ještě stihl vydat
další titul - splitko dvou grindových českých
veličin - MALIGNANT TUMOUR „Is this
Earth’s Last Century?“ a ALIENATION
MENTAL „Veneration Of Biological Kil-
ling Machine“ (více v rubrice Recenze).
Obě CD můžete získat na adrese: Khaaranus
Prod., Michal Cichý, Hviezdoslavova 2, Os-
trava - Radvanice, 716 00.
•  Po čtyřech demech, dvou CD a delší pauze
se vrací na scénu skoro zapomenutá blacková
parta AMON. Začátkem května roku 2000 by
jí mělo vyjít nové CD-éčko „In The Shade Of
Death“ (devět skladeb, 40 minut, cena 250,-
Kč). Jako host zde účinkuje i sám zakladatel
Amon - Dr. Fe. Stále jsou v prodeji tři stará de-
ma - „Book Of Death“ - 50,-, „Call The Mas-
ter“ - 50,- a „Alive In Hell“ - 40,- Kč. Kontakt:
Láďa „Larva“ Krupica, Černozemní 23, Brno,
627 00, tel. 05 / 48 21 71 45.
• Jihočeští COLP se konečně po dlouhých
letech dočkali regulérního CD „Paralysis“,
které vydala firma CBR Miloše „Doda“  Do-
ležala. Obsahuje 11 výtečných powerthras-
hových skladeb. Mimo jiné už do republiky
dorazilo tributní album americkým Testa-
ment “Jump In The Pit - A Tribute To Tes-
tament“ (Dwell Records, 2000), na kterém
se skladbou „Perilous Nation“ podíleli také
Colp. A nejen Colp. Nelezneme zde také i
jeden cover dalších Čechů, skupiny Delusi-
on. O Colp je u amerických Dwell Records
zájem. Dostali další nabídku na natočení co-
ver verze „TNT“ pro tributní 
album AC / DC! Kontakt: Colp, B.C. Rajče,
Plzeňská 59, České Budějovice, 370 04, tel.
038 / 7330718 nebo 0602 / 851125.
• Hardrocková skupina THE PANT
z Břidličné vznikla v roce 1996 jako trio.
Byla vidět na mnoha severomoravských
klubových a festivalových pódiích. Teprve
loni se výrazněji zapsala singlem „28. Sep-
tember 1996“, který natočila na Jandův pro-
jekt Czech Rock Selection 99 a dále dvěma
singly pro vydavatelství Music Box CS na
sampler „Play It Loud“. Na podzim 99 vzni-
ká v MS Audio Studiu ve Šternberku šesti-
skladbové demo „...A Long Way...“. The
Pant přijedou kamkoliv po celé ČR, vlastní
P.A. + světla za velmi nízkou cenu. Kontakt:
Roman Kočiřík, Velká Štáhle 103, aut. Rý-
mařov, 795 01.
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jícími třemi kompozicemi recenzent jen vy-
chutnává ráz alba: „Concrete Child“ se sou-
hrně sune v již nastíněných kolejích, „Doom“
příjemně uplyne a „Collapse“ je pak vylože-
nou dojezdovkou, která na samém konci zesí-
lí. Poslechy tohoto velmi dobrého alba ubý-
hají jeden za druhým a přesto disk po měsíci
neodložíte do archivu... -FBB-
• • • • • • 6

MALFORMED THOUGHT /
DESTROYING THEMSELVES „Collap-
se“ / „Hate Of Empty Souls“ (99 Records)
1999

Split CD-R načnou jindřichohradečtí Mal-
formed Thought, jejichž hudba v podobě
hodně hustého power hard coru se zvířecky
surovým zvukem a tomu všemu adekvátní-
mi vokály se valí a sype jako suť 
z právě zdemolovaného věžáku. Opravdu,
jednotlivé písně sypou tak, že pětice, kterou
dávají dohromady, je za okamžik pryč. 
Z jasně vytýčených a sjížděných kolejí se
lehce odklání závěrečný kus „New Life“,
jenž svým industriálním nádechem možná
naznačuje budoucí směr. Mám za to, že tato
podoba by nebyla vůbec od věci. Po právě
doznělé skladbě se disk půlí a k projevu se
dostávají stylově víceméně spříznění, ale v
celkovém důrazu na brutalitu svou nespou-
taností důslednější Destroying Themselves.
Stejně jako předchozí kapela, ač i oni mají
místa na pomalejší, zvolňující úseky. Kde
však dokáží být tvrdší než M.T., tam na dru-
hé straně dovedou zjemnit nebo obratně vy-
hledat vhodnou melodii. V nadprůměrném
zvuku ze studia Shaark se místy nepozdáva-
jí jen (ve zvuku jaksi ploché) bicí Romana
Houšky, ač jsem o jeho nesporných kvali-
tách přesvědčen, dokonce i jednou naživo.
Hodně moderní a aktuální zvukové dílo je
zaznamenané na mrchu mezi hudebními no-
siči, CD-R, jež je polepené samolepou a pře-
kryto třístránkovým barevným obalem.
Přiblížený split mi dokonale vyhovuje, pro-
tože samostatné plnohodnotné počiny každé
z kapel by zatím mohly začít nudit. -FBB-
Malformed Thought • • • • 1/2 4,5
Destroying Themselves • • • • 1/2 4,5

A TRIBUTE TO MASTER’S HAMMER
(Redblack Productions / M.A.B. Records) 1999

Po dlouhých přípravách a realizaci je očeká-
vaný tributní snímek konečně vydán. Tři-
náct českých současných špiček metalu hra-
je legendu a snad najznámější českou meta-
lovou kapelu počátku devadesátých let ve
světě - Master’s Hammer. Legenda, která již
s největší pravděpodobností neuzří světlo
světa, je tak oprášena a připomenuta dnešní
generaci metalových fanoušků. Tímto tribu-
tem se tak dostává pocty Master’s Hammer,

která měla být vyjádřena již dříve. Podle
mnohých současných žebříčků si dodnes
stojí vysoko a to není jen tak. Ale zpět k to-
muto CD. Všech třináct skupin, což je vůbec
nevídané, pojalo vybrané skladby od M.H.
vskutku podle své tvorby, svého zvuku,
svých aranží, zkrátka po svém. A to je dob-
ře. Na spoustě tributů přistupují skupiny ke
coverům nesmírně macešsky - zde nic tako-
vého nenajdete. Možná by se dal některým
skupinám vytknout nepříliš povedený zvuk,
ale to jsou spíše výjimky. Mezi ty nejpove-
denější a nejoriginálnější covery patří určitě
Hypnotic Scenery se svou „Černou svatozá-
ří“, Insania s „Já mizérií osudu jsem proná-
sledován“, Dark Gamballe se svou psycho
verzí skladby „Genióvé“, ale vůbec ne poza-
du stojí i další - zvukově výborní Asmode-
us, grindoví Fleshless po boku Ingrowing (ti
si jako jediní vzali skladbu „Duše nesmrtel-
ných“, která nebyla ani na jedné desce M.H.,
ale na jejich demáči), rockově znějící End-
less, Sad Harmony a Promises a samozřejmě
v neposlední řadě také doomoví a experi-
mentální Silent Stream Of Godless Elegy,
Forgotten Silence a Dissolving Of Prodigy.
Jednotlivé skladby si dobře dramaturgicky
rozdělily samy kapely. Zastoupeny jsou pře-
devším skladby z debutu „Ritual“, ale i z
„Jilemnického okultisty“. Navíc pochvalme
i samotnou produkci - dramaturgické rozdě-
lení skladeb na CD, originálně povedený o-
bal a v neposlední řadě také mastering. A
tribute to Master’s Hammer přišel ve správ-
ný čas. Je to nejpovedenější pocta, která u
nás za posledních deset let vznikla! -las-
• • • • • • • 1/2 6,5

MONASTERIAL CRYPT „Stáří“ (Meret
Productions) 1999

V recenzi na zatím poslední stejnojmenný
počin Monasterial Crypt jsem prorokoval, že
by se v brzké době mohl objevit nějaký vý-
raznější nosič. Netrvalo to ani celé dva roky a
je to tu. Debutové CD Monasterial Crypt se
jmenuje stejně jako předešlé demo. Má to ten
důvod, že stejný demáč otevírá první část
desky, avšak ani trochu nepoznáte nějakou

sníženou kvalitu zvuku (vše řádně znovu pře-
mástrováno). Jak už jsem řekl před dvěma ro-
ky, jedná se o směsku death metalu (mužský
growling), doom metalu (melodické linky,
ženský vokál) a rockové hudby. S přibývají-
cím časem má člověk pocit, že se Monasteri-
al Crypt ani nesnaží hrát metal, jako spíše
středověkou hudbu (tvořenou zmiňovanými
melodickými linkami a recitací Veroniky).
Každopádně je to velmi příjemné a vůbec
sympatické album. Poznáte, že jde upřímně
od srdce. Jako bonus jsou zde navíc ke staré-
mu demu „Stáří“ připojeny tři nové skladby
plus outro, které se ovšem výrazněji od pře-
dešlého materiálu neliší. Je vidět, že si Mona-
sterial Crypt s těmito novými skladbami dali
práci, ale zase nějaká převratná originální
hudba to není. To, že vokalisté zpívají rod-
ným jazykem, je řadí k nemnoho těm, kteří
jako jedni z mála zůstali nohama na zemi.
Proč zpívat anglicky? -las-
• • • • 1/2 4,5

PUNK SESSION Volume 2. (Střílek Re-
cords) 1999

Další vypalovanou CD-R záležitostí s potis-
kem a barevným obalem nakladatelství Stří-
lek je druhé pokračování kompilační řady
Punk Session. Tentokrát se jedná o výběr ze
studiových nahrávek celkem čtrnácti soubo-
rů, které na výsledných 70 minut rozprostře-
ly dohromady 26 písniček. Nebudeme si 
o každé psát, ale uvedu, že songy jsou promí-
chány, a tak slyšíte tutéž skupinu na začátku 
i ke konci. Na tomto místě je vhodné vy-
řknout fakt, že kompilace je zvukově vícemé-
ně sladěná, nicméně toto je třeba chápat
vzhledem ke standartu tuzemského punku.
Ale honem k účasti, která neseznámeného za-
jímá v první řadě. Abych ušetřil trochu dra-
hocenného místa, výčet poběží od nejvýraz-
nějších po nejslabší zúčastněné. CD-R „vy-
hrává“ jediný zahraniční host, maďarská Au-
rora, po níž následují N.V.Ú, Čertův Punk,
Volant, Ostrov P, Kadence, Sociální Teror,
Ilegality, Yn Lok Eldev An Lok, Do Řady!,
Tchoři, Thalidomide, Zatrest a poslední C-
hlapi z práce s.r.o.. Pokud mám aktuální vý-
běr srovnat s debutem, který byl živým záz-
namem, ve kterém se představily pouze čtyři
kapely (Zeměžluč, B.K.P., N.V.Ú. a Schizof-
reny), vychází v podobě druhého pokračová-
ní méně povedené dílko. Čím to? Zmíněná
čtyřka skupin reprezentovala tuzemský punk
přesvědčivěji než cca desítka na recenzova-
ném titulu. Třeba je tento ale o něčem úplně
jiném... -FBB-
• • • 1/2 3,5

PURULENT SPERMCANAL „We Pity We
Didn’t Kill You All“ (Leviathan Records) 1999

Tak tato smečka mě opět něčím překvapila.
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ně dobré množství netradičních nástrojů a
myslím, že rozhodně jsou ve správném
množství a ve správné hlasitosti. Jsem docela
mile překvapen. Ale těch falešnějších úletů
vokalistky tam je trochu více. -pch-
• • • • • 5

INFERNO Sampler Vol. I. (VJM Recors) 1999

To, že v Praze existuje rockový klub Inferno
(bohužel už ne - začátkem července 2000
byl zavřen - pozn. -red-.), kde se na koncer-
tech schází celé naše undergroundové pod-
zemí, jistě víte, ale že vyšla tato skvělá kom-
pilace, jistě mnoho z Vás neví. Je velice
dobře zpracována a nedá se rozhodně říci, že
by sloužila k nějakému výdělku, ale svým
ztvárněním rozohodně k infromativním úče-
lům. Všech patnáct kapel je zde zastoupeno
po jedné skladbě a je jim věnováno po jedné
straně bookletu, kde najdete fota, krátké his-
torie a v první řadě kontaktní adresy. Nech-
ce se mi nijak hodnotit kvalitu předváděné
hudby, protože o tu na tomto albu ani příliš
nejde. Spíše o letmé zmapování undergroun-
du, ale po výčtu kapel v závěru tento pěkný
počin plnohodnotně pochválím. Jsou zde za-
stoupeny kapely známé, ale i neznámé, a tak
si každý najděte tu svou. Lykathea Aflame
(známi jako Appaling Spawn), The Substan-
ce Of Change, Immortal Tears, Royal In-
cest, Crusher, Entrails, Godhate, Skwar, Il-
legal Illusion, Censorshit, Tortharry, Scene-
ry, Erosion Of Sanity, Pigsty, Destroying
T h e m s e l v e s . . .
-pch-
Bez bodového hodnocení

THE KOVENANT „Animatronic“ (Nuclear
Blast Records / M.A.B. Records) 1999

Norské uskupení Covenant, jehož předchozí
album „Nexus Polaris“ zazářilo na blacko-
vém výsluní, si muselo po dlouhých tahani-
cích s jinou shodně pojmenovanou švédskou
skupinou změnit jméno - na The Kovenant.
Ovšem „noví“ Kovenant toho s těmi „starý-
mi“ mají již málo společného. Zůstal pouze
blackový vokál (nejblíže má ke Kingovi Di-
amondovi) v různých zajímavých rovinách a

tvrdé kytary. Jinak se vývoj kapely posunul
naprosto netušeným směrem - 
k eletronické klávesové hudbě s mnoha 
umělými zvuky. Sound „Animatronic“ cha-
rakterizuje spojení moderní šlapavé elektro-
nic music s metalovým základem - něco, co
dělají například Rammstein, ovšem s tím
velkým rozdílem, že Kovenant vůbec nezní
monotónně a sterilně. Experimentují po zvu-
kové, ale hlavně po aranžérské a hudební
stránce. Snaží se skloubit hned několik dříve
ortodoxních stylů v jeden velmi zajímavý
celek. Originální je i propojení několika roz-
dílných vokálů (již zmiňovaný blackový vo-
kál s mužským a ženským operním... - arab-
ské motivy ve skladbě „Jihad“) či rozdíl me-
zi pomalejšími a rychlejšími kusy (úplně ji-
né základy - „The Human Abstract“ nebo
„In The Name Of The Future“ se jasně blíží
k ranným Nine Inch Nails). Všech deset ku-
sů je hodně vyrovnaných, ovšem každá
skladba má to své - zajímavé. Jediným zá-
porem je u některých věcí poměrně dlouhá
stopáž - některé opakující se rify přestávají
být zajímavé. Ano, tohle je jedna z dalších
možných cest vývoje metalové hudby. The
Kovenant by mohli být dalšími uznávanými
průkopníky. Předposlední věc - cover „Spa-
ceman“ překvapí mnohé znalce této 
originální skladby... (jestli se k té předěláv-
ce vůbec dostanou. pozn. -mih-). -las-
• • • • • • 1/2 6,5

LOCOMOTIVE „Nejsme nic“ (Dead
Fish Production) 1999

Do redakce nám dorazilo druhé album jiho-
české Lokomotivy, „Nejsme nic“, které skli-
dilo velké uznání. „To je jízda, to je ná-
řez...“, zněly první dojmy. Ano, je to tak, je
to jízda. Jedenáctiskladbový pokračovatel
prvního velmi nadějného alba opravdu pře-
kročil nasazenou laťku. Na domácí scénu
má album neuvěřitelně dobrý zvuk a skvě-
lou produkci (studio Hacienda, Miloš Dole-
žal). Navíc se u tohoto druhu muziky příliš
často stává, že podobně znějící spolky na-
dchnou dvěma, třema skladbami a pak už je
to do konce stále stejné. Posluchač ztrácí
koncentraci a nutně jej pak tento styl začne
nepředstavitelně nudit. Jenže to u Locomoti-
ve nenastane. Všech jedenáct skladeb je to-
tiž velmi vhodně poskládáno a sestaveno
tak, že si člověk skutečně poslechne album s
velkou chutí. I když by mohlo spousta lidí
Locomotive nařknout z jisté hudební spříz-
něnosti s Panterou, o čemž se dá polemizo-
vat, tak na druhou stranu do své hudby dá-
vají cosi nepopsatelného (nasazení?, cit?),
což činí sound Locomotive odlišným od 
ostatních podobně znějících kapel. Nepřed-
stavitelnou sílu jednotlivým kusům dává
jednak instrumentální technika a druhak a-
gresivní a pronikavý český (!) vokál Rendy

Pavézy (včetně jeho dobře udělaných textů).
Zkrátka Locomotive pravděpodobně nemají
na naší scéně, snad kromě Boronu, vůbec
žádnou konkurenci a hned tak asi mít nebu-
dou. Mezi nejlepší kusy alba patří bezespo-
ru „Stres“, „Pěst Loket“, „Homo Sapiens“,
ale třeba i pomalejší „Pomluvy“. Kdo vydr-
ží až dokonce pak nebude chápat nad záve-
rečnou skladbu „Vítej v p.....“, která je sku-
tečným skvostem. -las-
• • • • • • 1/2 6,5

M.A.C. OF MAD „The One“ (Epidemie
Records) 1999

Skupině M.A.C. Of Mad se konečně po ně-
jakých deseti letech hraní podařilo zrealizo-
vat a především - prostřednictvím Epidemie
Records - vydat oficiální plnohodnotné de-
butové CD. Obsahuje deset skladeb z roz-
mezí let 1997 - 1999, které se vešly na plo-
chu půlhodiny. Všechny songy mají svůj vý-
raz, odsypávají a lze si je, napříč stylu, kte-
rým je industriální death metal, kapelou 
i všemi publicisty jediná přijatá výstižná ná-
lepka hudby, kterou se typové uspokojují,
jasně zapamatovat. Sexteto (na nahrávce
„The One“ se však podílelo osm lidí, z nichž
právě dva v mezičase odkráčeli) Maximum
Concentration Of Mad (Maximální povole-
ná koncentrace šílenství) nabilo cédéčko již
zmíněným desaterem, které se autorovi re-
cenze jeví takto: O úvod se postará titulka
„One“ charakteristická typickými, pravidel-
ně se opakujícími monolityckými úseky
smrtícího kovu. Tu vystřídá kratší, z hlomo-
zu startovaná nazlobená a konstantně uháně-
jící „H.a.n.d.s.“, po níž se „pro vydechnutí“
přitahne naštěkaná i namluvená a v závěru
se smíchem gradující „Blood And Lust“,
kterou vystřídá další střednětempá „poho-
dovka“ - „Enter“. Výbuch je předzvěstí po-
kračovatelky předchozích kusů, skladby
„Horroride“, po které přichází svým stále se
vhodně opakujícím motivem vyhrávky hito-
vá „Factory“. Za jejím koncem se rozezní
motorová pila, jež uvede ve svém stylu doko-
nale „procítěnou“ věc „Steel Feet“, která je
dobarvena i různými hluky v pozadí. Zbýva-
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• Do redakce nám dorazil promo master
pražského deathmetalového uskupení 
DIRAE „Pattern of Behavior“ čili Píseň 
o Azothienovi. Tato kapela se netají svými
úmysly tento materiál vydat na CD u někte-
rého metalového labelu. Kontakt: Václav D.
Hrabák, Muchova 11, Praha 6, 160 00, e-
mail: vaclav.hrabak@volny.cz, www.vol-
ny.cz/vaclav.hrabak
• Středočeští DARK FUTURE, kteří se v
současné době prezentují demem „River Of
Hope“, se chystají na přelomu září a října o-
debrat do studia, kde by mělo vzniknout de-
butové album. Mělo obsahovat též dvě
skladby ze zmiňovaného dema. Kontakt:
Dark Future a R.U.M. zine, Aleš Levý, Hos-
pozín 102, 273 22.
• Debutové demo slovenských „melodiků“
CELLEARIUS „Ocean Of Neverending
Emotions“ má pod palcem maličký label
Underground Ecstasy Distribution / Produc-
tion. Jmenované demo s plnobarevným oba-
lem můžete získat za 70,- Kč / Sk na adrese:
Martin Lončák, Prostejovská 67, Prešov,
080 01, Slovensko, e-mail: majer@jun-
kers.sk

• Pražský fanzin SPAWN REBIRTH hlásí
důležitou změnu. Tou je nová adresa: Milan
„Šotouš“ Ducháček, Na Křečku 345, Praha
10 - Horní Měcholupy, 109 00. Na svém
kontě má Spawn Rebirth pět dosud vyda-
ných čísel, šesté číslo se chystá zhruba na
červen 2000. V aktuálním pátém čísle nalez-
nete na 104 stranách rozhovory mj. 
s Perversist, Hypocrisy, Parasophisma, Dy-
ing Fetus, Garbage Disposal, Dark Funeral,
Pathology Stench, Malevolent Creation,
Suffocation, Promises, Satyricon, Ancient
Rites, Ingrowing a mnoha dalšími, informa-
ce, live a recenze.
• Poměrně novým, zatím xeroxovým zinem
se zajímavým jménem, je R.U.M. zine.
Kontakt: Marek Švajda, Velké Přílepy 240,
252 64, tel. 02 / 209 305 72 nebo Aleš Levý,
Hospozín 102, 273 22, tel. 0205 / 76 60 61.
• Konečně jsme se dočkali prvního čísla již
nejméně dva roky slibovaného zinu 
KATOPETIA zine, který má pod palcem
Zdeněk Šimeček z kapely Godless Truth.
Katopetia ovšem předčila očekávání a je 
opravdu skvělou perlou mezi našimi ziny.
Profi tisk, anglicky psaný, články především
o americké scéně. Kontakt: Zdeněk śime-
ček, P.O.Box 53, Olomouc 1, 771 11.
• Novinkovým českým fanzinem je
SODOMIA zine, který mimo rozhovory s
převážně začínajícími spolky, přináší také
live reporty, zajímavé rubriky: Heavy 20,
Křeslo pro managera, sci-fi a horror koutek

a další. Už je na světě také druhé číslo (roz-
hovory: Sarapis, Return To Innocence, La-
niena Mentis, Renewal, Hydrargyrum, Par-
ricide, Virtual Void a mnoho dalších). Cena
15,- Kč + pošta. Kontakt: Sodomia zine, To-
máš „Sodom Tom“ Cmíral, Anenská 633,
Frýdek - Místek, 738 02, tel. 0658 / 359 45.
• Máme pro vás další tři kontakty na sloven-
ské fanziny: GRINDROT zine je: Viliam
Urban, Topoľová 66, Jazernica, 038 44, Slo-
vensko, druhým je DEWIL zine, Vladimír
Koníček, Vihorlatská 1425, Snina, 069 01,
Slovensko (rozhovory s Dementorem, Dayb-
reak, Depresy, Black Heaven, Godless Truth,
Hypnotic Scenery a dalšími) a posledním je
CHILDREN OF UNDERWORLD s podti-
tulkem „Antichristian and pagan underg-
round zine“. Naleznete v něm rozhovory na-
př. s Rhea, In Articulo Mortis, Pikodeath,
Maniac Butcher, Mnich, Perversity a dalšími.
Kontakt: Martin Pavelka, Trieda A. Hlinku
51, Nitra, 949 01, e-mail:
christkiller@post.sk
• Sedmé číslo industriálně laděného časopisu
GAZE INTO A GLOOM na svých stranách
přináší informace a rozhovory např. o In The
Nursery, Fading Colours, Sigillum Dei Dra-
conis a mnoha dalších. Platíte pouze poštu - 2
USD, 1100 kopií limitovaná edice, 48 stran,
A5 formát. Kontakt: Giag, c/o V.Edgar,
P.O.Box 15, Riga, LV-1011, Latvia
• Již osmé číslo vyšlo velmi kvalitnímu 
americkému fanzinu, který je šířen pouze za 3
USD poštovného do světa - jmenuje se
WORM GEAR zine a v číslech 6 a 7 nalezne-
te rozhovory např. s Deceased, Emperor, Em-
ber, Epoch Of Unlight, Unholy, In Flames, To-
day Is The Day a mnoha dalšími. Kontakt:
Worm Gear zine, P.O.Box 426, Mayfield, MI
49666, USA, e-mail: worm.gear@coslink.net
• Anglický fanzin LOCKJAW má vydáno
celkem devět čísel a kromě metalu se věnu-
je i undergroundové elektronické hudbě.
Kromě toho fanzin obsahuje CD kompilaci.
To vše za 5 GBP na adrese: c/o Robert May-
cock, Basement Flat, 154 Minnis Rd, Bir-
chington, Kent, CT7 9QF, England.
• Francouzsky psanému fanzinu PAGAN
SYMPHONIES vyšlo v září 99 páté číslo,
kde si můžete přečíst rozhovory např. s Lac-
rimosou, Abigor, Crematory, Edge Of Sani-
ty, Rotting Christ, Septic Flesh, Ashes You
Leave, Lux Occulta a mnoha dalšími. Cena
21 FF včetně poštovného, formát A5, kon-
takt: Pierre Pilon, 20 Rue Le Notre, 49130
Les Ponts de Cé, France.
• Teprve první číslo hlásí belgický
OBSCURUS. Najdete v něm rozhovory s
Decayed, Corpus Christi, Opera IX, Holo-
caust Theory a mnoha dalšími. Obscurus ne-
ní zaměřen jen na metalovou hudbu, ale ta-
ké na industrial, dark, ambient, electro, noi-
se a další hudbu. Cena 3 USD, A4 formát,
profesionální tisk, kontakt: c/o Stefan Alme-

ida, Eliaertsstraat 20, 2140 Brgerhout, Bel-
gium.
• Že by se blískalo lepší časy i na Kubě? Od-
tud přišla zpráva o novém undergroundo-
vém zinu REVENTHRONE, který se vě-
nuje převážně blacku, doomu, deathu a am-
bientu. Kontakt: Michel Mendoza, Vento
2552 e / Aranguren, y Camaguey, Casino,
Deportivo. C.P. 13400, Habana 34, Cuba.
• Na 40 stranách formátu A4 přináší portu-
galský fanzin HALLUCINATION zine
spoustu rozhovorů se všemožnými seskupe-
ními z celého světa, desítky recenzí, speciál-
ní reporty z jednotlivých zemí, cena 3 USD,
kontakt: c/o Fernando Roberto, Apartado
40, Entroncamento, 2330, Portugal.
• Čtvrté číslo časopisu ORTHODOX je venku
od začátku roku 2000. Na svých čtyřiceti osmi
stranách přináší rozhovory především se zahra-
ničními a převážně deathmetalovými spolky ja-
ko jsou např. Bolt Thrower, Deeds Of Flesh,
Edge Of Sanity, Infernal Bleeding a mnoha dal-
šími. Nechybějí samozřejmě recenze a plakát.
Kontakt: Orthodox, Tovární 7, Plzeň, 301 21.
• V čísle 42 jsme Vás informaovali o sloven-
ském fanzinu MYSTIC MOMENTUM. Ten
se všeobecně zaobírá celým spektrem metalo-
vého světa. Je psaný jak ve slovensštině, tak i v
čestině. Má PC grafickou úpravu, formát A5.
Nová kontaktní adresa zní: Martin Jurovatý, Do
Majera 30, Rosina, Žilina, 013 22, Slovensko,
tel. +421/89/83566.
• Druhé číslo fanzinu MORTAL 
DIMENSION je vydáno s tímto obsahem:
rozhovory s Hypnotic Scenery, Forgotten
Silence, Encryption (D), Monasterial Crypt,
Parasophisma, Cardiak, Psychopathia, In
Articulo Mortis, dále jsou obsahem tyto rub-
riky - News, Blood home video, Vosí hníz-
do, Zpověď u 12%, Live report, Text Book
aj. Časem však dorazila zpráva o vydání již
třetího čísla - to obsahuje rozhovory mj. s
Promises, Happy Death, Dementor, Scab-
bard, Sepsa, Sickness, Negative Face. Cena
obou čísel je 20,- Kč + 16,- Kč poštovné
(pro Slovensko za 50,- Sk včetně poštovné-
ho). Fanzin lze sehnat také na všech koncer-
tech Greedy Invalid. Kontakt: Jiří Holáň,
J.V.Choráze 1491, Příbor, 742 58.
• Poměrně novým zinem je i MOTHER OF
DARKNESS. V aktuálním druhém čísle nalez-
nete rozhovory např. s Purgatory (D), Nightly
Gale (PL), Fleshless, Amorbital (SK), Dying
Passion, Dehydrated, Pandemia, Mythopoeia.
Cena 30,- Kč včetně poštovného. Třetí číslo by
mělo vyjít na přelomu července a srpna roku
2000 (chystané rozhovory s Deicide, Dimmu
Borgir, Vomitory, Obscenity, Hypnos, Root,
Entrails, Sacrist, tentokráte 40 stran). Kontakt:
Mothers Of Darkness, Lukáš Vágner, Hliníky
478, Velké Opatovice, 679 63.
• Kdysi poměrně známý plzeňský fanzin 
PENTAGRAM je již minulostí. Loni jeho šéf
Michal Filipi oznámil konec vydávání. Michal
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ovšem na hudbu nezanevřel. V poslední době
pracoval na publikaci o legendárním plzeňském
seskupení FATA MORGANA, která vyšla ve
fromátu A5 a délce 24-ti stran. Přináší podrob-
né informace o existenci kapely, kompletní de-
mografii, seznamy skladeb, ukázky textů,
množství fotografií a profil zakladatele a kyta-
risty této kapely Daniela Švarce. Cena publika-
ce je 20,- Kč + poštovné. K sehnání na adrese:
Michal Filipi, Jablonského 33, Plzeň, 301 45.
• Prvního ledna 2000 vyšlo první číslo nového
tureckého zinu ALTERNATIVE zine. Nalez-
nete v něm rozhovory například s Thy Serpent,
Yearning, Forgotten Silence, Parasophisma,
Overlord, Inhumate, Hydrargirum a mnohými
dalšími. Cena 2 USD, psaný v turečtině, kon-
takt: c/o Ferdi Arslan, Ciftehavuzlar Mh., Isik
Sk. NO:12/1, 16200 Osmangazi, Bursa, Tur-
key.
• Dvaadevadesátistránkové deváté číslo má po
vydání skvěle propracovaný a upřímně dělaný
fanzin PAYO. Vyšlo v březnu letošního roku
a z jeho obsahu vyberme alespoň to nejzají-
mavější - krátká zpráva o scéně v Izraeli a s
tím spojený rozhovor s Orphaned Land, roz-
hovory s Hermaphrodit, Galadriel, Dementor,
Rhondian, Vuvr... Nechybí samozřejmě obsá-
hlá rubrika recenzí. Cena: 30,- Kč. Kontakt:
Pavel „Payo“ Merkl, Gagarinova 713, Kralu-
py n.Vlt., 278 01.
• Čtyři roky pauzy si dal aglicko - irský fanzin
DEPRIVED zine. Nyní je zpět se čtvrtým čís-
lem, ve kterém mimo jiné naleznete rozhovory
s Ritual Carnage, Witchery, Mourning Belo-
veth, Waylander, Babylon Whores, Katatonia,
Cannibal Corpse a mnoha dalšími. Cena 5
USD, kontakt: Brian Taube, c/o P.O.Box 9,
Hadleigh, Suffolk, IP7 5AU, UK.
• Více než třicet rozhovorů s kapelami z celého
světa (mezi nimi například s Necropolis
(Egypt), Mythos (SF), Al Sirat (PL), The  Mys-
tical East (Brunej), a dalšími - mezi nimi také
report o malajských skupinách) přináší první
číslo malasijského fanzinu DEADHEAD. Ten
stojí i s poštovným 6 USD a získáte jej na adre-
se: Wan Syamsul, 10 Lorong Lang Tompok,
Taman Sri Bintang, Kepong, 52100 Kuala
Lumpur, Malaysia.
• Druhé číslo dalšího českého fanzinu
MYSTIK je konečně venku. V jeho útrobách
naleznete rozhovory s Negative Face, Cove-
nant, Endless, Death Sentence, Hypnotic Sce-
nery, Lunatic Gods, Dark Future a mnoho dal-
šími. Cena 15,- Kč + poštovné. Kontakt: Miro-
slav Gloc, T.G.Masaryka 326, Kostelec n.L.,
277 13, 0202 / 88 17 96.

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Na
podzim se po mnoha letech uzavřela vzá-
jemná spolupráce kytaristy a zpěváka
Christophera s basákem a zpěvákem
Brunem, tedy ústřední dvojice naší i ve
světě nejznámější a nejuznávanější death-
metalové skupiny. Po absolvování říjnové
šňůry se Sacralis a Ritual Carnage Bruno
řady Krabathoru opustil - a uhodil další
blesk: to když bylo potvrzeno jméno jeho
nástupce. Není jím totiž nikdo menší, než
Paul Speckmann, legendami opředená
postava amerického death metalu a člo-
věk označovaný za jednoho ze dvou otců
tohoto extrémního žánru. Zasvěceným
určitě netřeba připomínat, že stál v čele
kultovních formací Deathstrike, Funeral
Bitch, Abomination, Paul Speckmann
Project a Master... Jeho nástup do Kra-
bathoru je snad definitivním potvrzením
toho, že tahle skupina (potažmo česká
metalová scéna jako taková) už ani 
v očích významných osobností není jen
čímsi exotickým.
Pochopitelně, že nejen o příchodu Paula
Speckmanna se točil můj lednový rozho-
vor s Christopherem. Krabathor je na
startu zcela nové kapitoly existence 
a je opět doslova nabitý energií...

„Bruno sepsal otevřené prohlášení ke své-
mu odchodu z Krabathoru (v zájmu ob-
jektivity a informovanosti ho najdete ja-
ko přílohu k tomuto interview - pozn. au-
tora), které otisklo několik zdejších časo-
pisů. Jaký je tvůj pohled na celou záleži-
tost? Osvětli vše, co k tomu vedlo - tak,
jak to vidíš a cítíš ty...“
„Pokud někdo něco napíše a zveřejní, snaží
se ukázat všem tu svou pravdu - nebo si as-
poň myslí, že má větší pravdu, než strana
druhá. Já bych si to mohl myslet také, ale
všichni vědí, že pravda je někde uprostřed.
Ale moc mně nesedí propírat tiskem, že ten
byl takový nebo takový. Je lepší podívat se
sám na sebe, co člověk udělal, a potom sou-
dit. Teď mi nejvíc záleží na tom, že kapela

funguje, a záleží mi na věcech pro ni. To je
důležité - ukázat, že se skupina nerozpadla,
jak si mohl někdo přát. Tato nezvyklá situa-
ce vznikla díky rozbrojům mezi mnou a Bru-
nem. Mé vlastní pocity byly dost frustrující a
život kapely byl silně ohrožen. Kdyby nepři-
šla tahle změna, znamenalo by to konec.
Možná to vyzní divně, ale já osobně mám ra-
dost, že se to stalo. Všechno se vyčistilo, v
kapele je klid. Kdyby u nás nevznikly nějaké

neshody, nemohli bychom přijmout Paula
Speckmanna do Krabathoru.
„Ano, novým členem se stal Paul Speck-
mann, obrovská osobnost světového me-
talového undergroundu. Jak k tomuto
pro někoho šokujícímu spojení došlo?“
„„S Paulem jsme se potkali na loňském jar-
ním společném turné Krabathoru, Master 
a Malevolent Creation. Už tehdy jsme si řek-
li, že bychom chtěli spolupracovat, a roz-
hodli se, že dáme něco do kupy. Paul mi za
několik měsíců volal, že má smlouvu s fir-
mou a jestli mám ještě chuť pracovat na pro-
jektu. Byl jsem nadšen a Paul začátkem li-
stopadu přiletěl do České republiky.“
„Sám říkáš, že s Paulem Speckmannem
jste původně chystali jen jakýsi studiový
projekt. Jak je to s ním daleko?“
„Tento projekt se jmenuje Martyr a album
vyjde v březnu, nejpozději v dubnu u němec-
ké firmy System Shock / Impact (u nás ji za-
stupují M.A.B. Records). Během deseti listo-
padových dní jsme udělali deset skladeb,
které jsme měli v riffech připraveny předem.
Další dny jsme materiál cvičili a koncem li-
stopadu proběhlo nahrávání ve studiu
Shaark v Bzenci. Všechno je hotovo, čeká se
už jen na mastering a začátek propagace.“
„Říkal vám Paul, co ho na Krabathoru
tak zaujalo, že se rozhodl s vámi hrát?“
„V první řadě se nám dobře spolupracuje,
hlavní je pocit z toho, co děláš. Nevím přes-
ně, co Paula u nás drží, musel by ses zeptat
přímo jeho - snad to, že všechno klape. Už
na zmíněném turné jsme občas před zvukov-
kami společně hráli. Při práci na Martyr
jsme si vyzkoušeli, jak nám půjde skládání
skladeb, nahrávání ve studiu atd. Máme za-
žitý trochu rozdílný způsob riffování a sklá-
dání, a to nám umožňuje učit se jeden od
druhého.“
„Co jeho kapela Master, bude pokračo-
vat i nadále?“
„Paul chce pořád s Master pokračovat,
chce ho udržet při životě. Myslím si, že by
byla škoda, nechat tu kapelu být. Pořád exi-
stuje hodně myšlenek, které může v Master
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„Awaiting The Cinnamon Dawn“. -las-
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DYING PASSION „Secretly“ (Epidemie
Records / Metal Breath Production) 2000

Hned v úvodu musím napřed přísahat, že ač-
koliv se na vydání tohoto alba nemalou mě-
rou podílela naše firmička, já jsem ani 
v nejmenším nespolupracoval, nebyl jsem 
s kapelou v kontaktu a v případě nepříznivé
recenze nebudu nijak postižen, ani mi neby-
lo vyhrožováno. Proto se do všeho pustíme
naprosto nestranně a nazaujatě. Pavel v po-
slední době začíná vydávat doom metal a
tohle album není výjimkou. Velice procítě-
ný, jemný a melodický projev je hlavním zá-
kladem celého alba. Kromě základních
strunných nástrojů a bicích, je zde velice cit-
livě zakomponováno velikánské množství
různých píšťal, houslí a pochopitelně kláve-
sových linek. Technická a instrumentální
zručnost je zde na velice vysoké úrovni a
jednotlivé skladby, které tvoří naprosto
kompaktní celek, jsou dobře sladěny. Nep-
řeslechnutelný je zde velice slušný dívčí vo-
kál. Nejprve jsem si strašně moc přál najít
něco záporného, ale nakonec musím konsta-
tovat, že jsem na celé stopáži těsně pod jed-
nu hodinu nic nenašel. Proto se tedy rozlou-
číme s nejvyšším bodovým ohodnocením. -
pch-
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ENDLESS „Perihelion“ (Redblack Pro-
ductions / M.A.B.Records) 1999

Endless je seskupení, které už v minulosti
dokázalo, že se v něm nalézá cosi osobitého
a originálního. Dokazuje to jednak debutové
demo „Among The Trees“, ale i vítězství v
soutěži New Rock Generation 1997. Pak se
za kapelou uzavřely skoro na dva roky
všechny vody , aby se loni na podzim v plné
kráse objevilo výtečné CD „Perihelion“.
Endless ani poté, co zmizeli ze scény, vůbec
nelenili a celé dva roky stále připravovali no-
vý a nový materiál. Ten je zachycen právě na
tomto kotouči. Nenajdete zde už vůbec do-

ommetalovou minulost, skupina si ze svých
počátků ponechala pouze charakteristický
zpěv Libora Bartuska a ženský vokál - novic-
ky Petry Bartuskové, který se jí ve všech
skladbách nadmíru povedl. „Perihelion“ je
více melodickou a náladovou záležitostí, jde
o velmi silné motivy, jednotlivé písně tvoří
dohromady zvláštní zajímavý a především
poslouchavý celek. Stylově se blíží spíše 
k rockovým než metalovým deskám. Ovšem
najdete zde i tvrdé a nesmlouvavé pasáže,
takže lze stále Endless považovat za metalo-
vou kapelu. Jako u mnoha podobných skupin
mají šanci získat nemálo jinak hudebně za-
měřených fanoušků. Mezi skladby, které by
mohly oslovit i je, patří například „Endless“,
„Silver Moon“, instrumentální „Ecstasy“ či
největší hitovka „How The Angels’ Wings
Burnt“. Z let dávno minulých k nám pro-
mlouvá například „Immaculate... Innocent“,
která se asi jako jediná z celé desky podobá
hudební tvorbě počátečních let existence for-
mace. Titulní „Perihelion“ by se vzdáleně da-
la porovnat s tvorbou anglické Anathemy a je
nejlepší na desce. Teď jsme se ovšem dostali
k porovnávání, které je v případě Endless pa-
sé. Zpět. Endless jsou dalším skvělým obje-
vem na české undergroundové scéně let de-
vadesátých. Škoda jen, že deska „Perihelion“,
přišla až na samý konec dekády. Alespoň
„přecejen“ přišla. Endless už mohli dnes mít
určitě třetí výbornou desku. -las-
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ENTWINE „The Treasures Within Hearts“
(Spikefarm Records / M.A.B. Records) 9/1999

Původně klasická deathmetalová finská par-
ta amerického střihu (měli jsme je možnost
také shlédnout po boku Morbid Angel na je-
jich pražské zastávce) je dnes novým albem
„The Treasures Within Hearts“ někde  úplně
jinde. Změnou zpěváka v roce 1997 podle
vlastních slov Entwine „našli svoji tvář“. Z
alba se linou tóny atmosférického (ba až
monstrózního) uhlazeného, ale šlapavého
doom metalu. Atmosféru vytvářejí silné me-
lodické linky dnes již klasických kláveso-
vých a houslových podkladů, tvrdých kyta-
rových beglajtů a šlapavé chytlavé rytmiky.
Tu a tam je hudba podložena ženským vo-
kálem. Největší slabinou desky je však zpě-
vák, který má poměrně nepříjemné (někdy
až krákoravé) zabarvení hlasu a do tohoto
stylu se moc nehodí. Ovšem hudba je hodně
povedená (a to i zvukově), což potvrzují tři
úvodní hity - „Thy Guiding Light“, vůbec
největší pecka „Deliverance“ a pomalejší
„In The Frame Of Wilderness“. Ostatní
skladby nejsou sice tak silné jako tři zmiňo-
vané, ale nejsou to jen „písně do počtu“. Na-
lezneme tu i jednu cover verzi, „Enjoy The
Silence“ od Depeche Mode, která sice zní v
tomto žánru velmi dobře, ale není to nijak

převratná předělávka. Rozhodně se objevilo
už dostatek hodně podařených coverů právě
od Depeche Mode. V porovnání 
s ostatními je tento opravdu slabým odva-
rem bez jakékoliv atmosféry. -las-
• • • 1/2 3,5

ETHEREAL PANDEMONIUM „Arcanum
Lunae“ (Leviathan Records) 2000

Byť jsou Ethereal Pandemonium poměrně
mladou (a nadějnou) skupinou, měli si ještě
se svým albem dát načas. Počkat alespoň rok,
dva. Pak by byl debut opravdu na velmi vy-
soké úrovni (alespoň se tak zdá). I přes to, že
se na debutovém (prvním na CD) albu obje-
vuje řada zajímavých momentů, sráží to k
hladinám průměru několik podstatných faktů.
Prvním je určitě zvuk. Na atmosférický black
míchaný s doom metalem je dnes třeba tro-
chu více než jen béčkové studio (vím, peníze
jsou dnes vším...). Druhou stránkou je po-
měrně hodně instrumentálních „nedokona-
lostí“, které jsou bohužel slyšet. Abychom
však jen neprobírali stinné stránky, je třeba
zmínit několik velmi zajímavých momentů.
Hudbu, jakou Ethreal Pandemonium produ-
kují, jen tak na území bývalého Českosloven-
ska neuslyšíte, nenašlo by se mnoho „konku-
rentů“. Míchá se zde zajímavě rychlý a úder-
ný black metal (spojený samozřejmě s cha-
rakteristickým vokálem) a pomalejší doom s
také charakteristickým zpěvem - dívčím. A to
velmi vhodně, vkusně a zajímavě spojen. Za-
jímavou stránku tvoří i textová tématika, kte-
rá je směřována k oslavě pohanské slovanské
síly a středověku, naleznete zde odkazy na
Nietzscheho, Shakespeara (Macbeth), Tolki-
ena a řady dalších. Nejzajímavější se jeví
skutečnost, že Ethereal Pandemonium dokáží
ve svých skladbách skloubit do sebe hned ně-
kolik jazyků. Kromě nejzastoupenější anglič-
tiny také němčinu a rodnou slovenštinu (jed-
na skladba psána také v runách...). Hudbě
však nechybí ani různé zajímavé motivy, na-
příklad středověké anglické, skotské, či roze-
znatelné slovanské. Povedené, leč nedotaže-
né a to je ta největší chyba... -las-
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GALADRIEL „Oblivion“ (Unknown
Territory Records) 2000

Bez mučení se musím přiznat, že doom me-
tal mi už v poslední době docela leze krkem,
ale tito Slováci ho opravdu umějí. Jemnost,
s jakou si pohrávají se všemi melodickými
motivy, se mi zdá být obdivuhodná, množ-
ství všech zvratů se zdá optimální. Velice
dobré je i střídání a různé doplňování mno-
ha poloh hlasových linek, i když hned 
v úvodní skladbě „On The Wings Of Gwai-
hir“ zpěvačka trochu ulétla. Do celého dílka
je též velice vkusně zakomponováno poměr-
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Navzdory rozkolu pofiád v death metalu!



CONTAMINATED - Sampler (Relapse
Records) 1999

Nedávno jsme dostali do redakční pošty sam-
pler amerického kultovního labelu Relapse
Records, který je jakýmsi malým průvodcem
jeho současné vydavatelské aktivity. Sam-
pler, který obsahuje celkem čtyřiadvacet
skladeb, vše z produkce Relapse, je přede-
vším určen pro seznámení se s některými
spolky, i když je většina z nich notoricky zná-
ma. Pravděpodobně za největší želízka v oh-
ni Relapse považují grindcoráře Mortician,
Exhumed, rozpadnuvší se Brutal Truth, Hem-
dale, smrťáky Incantation, „egyptské“ expe-
rimentátory Nile, psychaře Neurosis či Today
Is The Day, dále své doomové koně Amorp-
his (ti už jsou možná trochu jinde) a Morgi-
on. Z dalších skupin, se kterými se můžete se-
známit, to jsou psychokapely Dillinger Esca-
pe Plan, Coalesce, grindeři Cephalic Carna-
ge, Regurgitate, Nasum, Benumb, šílenci
Warhate či Soilent Green. Naprosto zvláštní-
mi a nezařaditelnými seskupeními jsou
Bongzilla a Dead Horse (ti mají blízsko i k
death a grindcoru, ale jsou v některých mís-
tech naprosto jiní). Kdo se chce více seznámit
s touto americkou firmou a jejími spolky, je
zde na ráně tento více než sedmdesátiminuto-
vý sampler, navíc pro fanoušky grindu na-
prosto neocenitelná pomůcka! -las-
bez bodového hodnocení

CONTROL DENIED „The Fragile Art
Of Existence“ (Nuclear Blast Records /
M.A.B. Records) 1999

Jistě si vzpomenete, že Chuck Schuldiner,
zpěvák a famózní kytararista Death, chtěl po
albu „Symbolic“ uložit tuto kapelu k ledu 
a začít se věnovat svému novému projektu
Control Denied. Tehdy se od něho očekáva-
lo poměrně mnoho. Jenže na realizaci, re-
spektive vydání debutového alba, jsme si
museli počkat téměř čtyři roky. Mezitím vy-
šlo ještě nové album Death, ale vzápětí také
debut Control Denied. V současnosti Chuck
bere jako svoji hlavní skupinu právě Control
Denied. Vždyť letos už má vyjít druhé al-
bum. „The Fragile Art Of Existence“ se od
produkce Death v mnohém neliší. Zásadní
změnou je zpěv, pro který si Chuck vybral
jiného člověka než sám sebe. Zpěv zní hod-
ně heavy metalově, spíše by se hodil do ně-
jaké progresivní či speedmetalové kapely.
Zato hudba je v základní charakteristických
prvcích (hlavně zvuk, technika, aranže) sko-
ro shodná s produkcí Death. Nechybí samo-
zřejmě jak kytarové, tak i bubenické ekvi-
libristiky, jaké jste na albech Death mohli
objevovat a žasli jste nad nimi. Zkrátka -
Chuck se posunul dále, ale kvalita zůstala
vysoká. -las-
• • • • • 5

CRUX „Řev smrti“ (Leviathan Records) 2000

Tak tohle je zase jedna raritka. Jistě všichni
víte, že tato Blackieho bokovka fungovala
na počátku tohoto desetiletí. Jakoby se po ní
slehla zem a počátkem letošního roku opět
otevřela. Album je pojato jako vzpomínko-
vé, vše bylo natočeno již dříve, ale na pod-
zim loňského roku bylo ve studiu Shaark re-
masterováno a nyní vyšlo jako poděkování
domovské Leviathan Records. Onen známý
materiál je tedy hozen k black metalu, na-
zpíván v češtině a je jedinečným ohlédnutím
ke starému syrovému blacku. Silnou strán-
kou je dynamičnost a rychlost, s jakou je al-
bum nahráno, nikde nejsou žádné zbytečné a
nudné vyhrávky a vše se chová velice zře-
telně. Je naprosto jasné, že se zde nemůže
mluvit o aktuálnosti, ale spíše vzpomínat na
časy, kdy se metalu ještě vedlo slušně. Jsem
nadmíru spokojen. -pch-
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CZECH ROCK SELECTION 99 (Best I.A.) 1999

Kontakt: Tomáš Peszynski, Ostravská
1539, Petřvald, 735 41, tel. 069 / 654 20 44.

V průvodním slově k této kompilaci vypráví
Petr Janda o své bohulibé myšlence pomá-
hat začínajícím skupinám, což mu nakonec
nelze upřít, protože edice Rockmapa (asi 40
singlů a 3 alba) a televizní pořad shodného
názvu (později Czech Rock Block) měly ve
své době (a v druhém případě by měl i dnes)
určitě efekt. Před rokem se Petr rozhodl zno-
vu „zpětně vrátit něco ze svých zkušeností 
a financí“ a vložil je do rockové kompilace
o výše uvedeném názvu. S Milanem Brou-
mem vybíral údajně ze sta nabídek, aby se
cédéčka zůčastnilo 15 skupin. Tyto, nachá-
zející se převážně v demo stádiu, charakteri-
zují povšechně tři styly: rock, crossover a
pop. Pár minut přes hodinu dlouhé CD na-
čnou crossoveroví DUST INC. - nejvýraz-
nější skladbou kompilace vůbec, po nich se
představí svébytní E.H.M., TETA s dominu-
jící zpěvačkou Kubelkovou, SEŇORITA se
svou popovou baladičkou,
SANDONORICO s údernějším, ale na dru-
hou stranu zábavou malinko zavánějícím
kouskem, houslemi ozvláštnění LIGUÉRE!
s výběrovským výrazem, EFÉTA, 1. anglic-
ká, ale opět víceméně popová věc, THE
FLIES se znovu výběrovským rockem,
CRACKERS s nejdelší skladbou kompilace,
která patří k těm tvrdším a výraznějším za-
stoupeným, zvukově nejslabší (ty bicí...),
BELTAINE s doom metalem, našlapaní
crossoveroví dravci HYPNOTIC FACE,
THE PANT s líbivým bigbítem se zajíma-
vým zpěvem, výteční FLOATING BRIDGE
s hardcorem míseným s čistými melodický-
mi pasážemi, pomalí BIG OLE PILE s grun-

ge rockovou pohodou a na závěr jako bonus
„vybraná“ dívčí kapelka APPLES z firemní
stáje s výrazným soft rockem... Co do infor-
mací v bookletu byla každé skupině věnová-
na stránka s fotografií, charakteristikou hud-
by, složením, kontaktem, diskografií, atd.
Potud je vše tak nějak v pořádku. A resumé?
Popravdě řečeno, jde o kompilaci, která by
se dala sestavit ze stovek jiných skupin na
stejné úrovni. O čem tedy skutečně rozho-
doval výběr té které? Nevyselektovaly vše
finanční možnosti skupin? Nebo se za účast
na kompilaci neplatilo? Proč všechny kape-
ly nenahrály po čerstvém songu v Propasti?
To by bylo jistě zajímavé a „výběr“ by měl
jednotící prvek. A nakonec, uvědomily si
„nezávislé“ kapelky, že je účastí na tomto
CD automaticky zastupuje spolek andělů
spásy, OSA? Přesto, že kompilaci po 3-4 po-
sleších přivyknete a ani autorovi recenze ne-
ní zcela proti srsti, boduji dílo jako celek ní-
že uvedenou známkou díky těm několika tá-
zacím větám. -FBB-
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DEATH SENTENCE „Awaiting The
Cinnamon Dawn“ (Institute Of Art Re-
cords) 1999

V předchozím čísle přinesl Metal Breath
rozhovor s brněnskými doommetalisty De-
ath Sentence. V jeho útrobách jste měli najít
i recenzi na jejich dosud aktuální albový zá-
pis. Jenže nedopatřením nám CD skupina
dodala trochu později, a tak si můžete pře-
číst kritiku až nyní. „Awaiting The Cinna-
mon Dawn“ lze považovat za opravdový de-
butový počin, jelikož jejich první CD „The
World Despairs...“ neslo klasické bolesti
každé „začínající“ skupiny - nekvalitní pro-
dukce, zvuk atd. Druhý zápis samozřejmě
tyto negativa nemá. Je vidět, že si Death
Sentence dali setsakra záležet jak na samot-
né produkci, aranžích, zvuku, tak i na hu-
dební stránce. Deska nese ve všech ohledech
vysoce kvalitní atributy světové úrovně, ať
již je to zmiňovaný křišťálový zvuk nebo o-
riginální pojetí hudby. Ta se nese především
v melodických (velmi silných 
a krásných) příjemných vodách doom meta-
lu, nechybí ani dávka tvrdosti, monstróznos-
ti v podobě klávesových partů, čistých žen-
ských a mužských vokálů či různých hudeb-
ních fíglů. Každá skladba se, i když je album
celkově velmi vyrovnané, vyznačuje svou
tváří a originalitou (za nejsilnější lze označit
druhou „The Black Carriege“, čtvrtou „Con-
fession Of The Other Side“ a roztomilou
šestou v pořadí - „The Living Land“, ale ani
ostatní nejsou méněcenné. V každé najdeme
něco nového či přinejmenším zajímavého. De-
ath Sentence jsou velmi opomíjenou kapelou a
to je škoda. Rozhodně patří mezi naši doomo-
vou špičku. Důkazem toho je aktuální album
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vyjádřit.“
„Jakým způsobem budete řešit zkoušení?
Hodlá se snad Paul usadit na jižní Mora-
vě?“
„Momentálně je Paul v Americe, vrátí se za-
čátkem února. Zdrží se tady delší dobu. Což
znamená, že budeme hodně hrát, zkoušet a
pracovat na novém materiálu. Myslím si, že
tu bude muset zůstat nejméně do konce léta
nebo začátku podzimu. Samozřejmě, že bude
bydlet tady na Moravě.“
„Do jaké míry a jakým způsobem se díky
novému obsazení změní koncertní pro-
gram Krabathoru?“
„Určitě proběhnou nějaké změny. Budeme
hrát skladby ze všech našich desek, samo-
zřejmě včetně prvních dvou - momentálně
jsou znovuvydané a tudíž opět aktuální. 
A protože na Martyr jsou skvělé skladby,
které bychom nechtěli nechat upadnout v za-
pomnění, rozhodli jsme se, že některé z nich
zařadíme i do koncertního programu Kra-
bathoru. Nebudeme jich hrát moc, jenom
několik na ukázku. S Martyr se totiž koncer-
tovat nechystáme. Jde o projekt, který nebu-
de mít svoji živou podobu.“
„A co samotná hudba Krabathoru, jaký
na ni může mít vliv příchod tak zkušené-
ho člověka? Máš už nějakou ucelenější
představu o tom, jak by měl vypadat no-
vý repertoár? A bude se na něm podílet i
Speckmann?“
„Nějaké změny budou dozajista patrné. Na
skladbách budeme pracovat všichni společ-
ně - nechceme, aby kapela byla směrována
jen na jednoho člena. Jsme celek, a tak Paul
bude mít otevřenou cestu a volné ruce pro
svou tvorbu. Hodláme skloubit dohromady
všechno, co se nám bude zdát dobré a po-
třebné. Budeme se snažit vypracovat struk-
turu veškerých skladeb tak, aby nám seděly
jak pro hraní, tak pro kombinaci mého 
a Paulova zpěvu. Rozhodně se naši fanoušci
nemusí bát, že bychom sklouzli k nějaké
měkčí hudbě. Budeme pořád v death metalu.
Je to nejlepší cesta a druh hudby, ve které se
nám dobře pracuje.“
„Kdy vlastně hodláte zrealizovat nové
studiové album?“
„Teď všichni pracujeme samostatně na rif-
fech a konceptech skladeb a hned, jak bude
Paul zpátky v Evropě, začneme pracovat
společně. Samozřejmě, že bych mohl na no-
vých skladbách začít dělat sám s bubeníkem
Skullem, ale dohodli jsme se, že budeme
všechno dávat dohromady až společně ve
třech. Bude to lepší pro všechny. Každý si
bude moci ke skladbě říct, co potřebuje, a
tím k ní získá lepší vztah. Nový materiál bu-
de mít díky tomu i větší sílu. Do nahrávání
bychom se chtěli pustit co nejdřív, ale ne-
chceme nic uspěchat.“
„Když už jsme u vašich nahrávek: zmínil
jsi, že vaše firma Morbid Records vydala

v reedici první dvě desky Krabathoru 
Only Our Death Is Welcome... a Cool
Mortification. Vyšly samostatně, nebo ja-
ko dvojCD? A obsahují nějaké bonusy?“
„Po dohodě s Morbid jsme se rozhodli ke
znovuvydání těchto desek, protože doba se
nám k tomu zdála nejpříhodnější. Jak všich-
ni vědí, tato alba vyšla v letech 1992 a 1993
pod značkou Monitor, která je distribuovala
pouze u nás a na Slovensku. Pro nás bylo
důležité mít distribuci po celém světě, ale 
s výjimkou pár kusů se to bohužel nepodaři-
lo. Některé ze skladeb, které pocházejí z
těchto desek, dodnes hrajeme na koncer-
tech, a proto jsme se rozhodli starší materi-
ál ukázat i zbytku světa. Je přemástrován a
vychází jako dvojCD za cenu jednoho, sa-
mozřejmě s novým obalem. Booklet obsahu-
je všechny texty: u prvního alba byly texty
obsaženy pouze u vinylového vydání. U nás
by tahle reedice měla proběhnout přes Glo-
bus Music. A pokud jde o bonusy, nechtěli
jsme nic přidávat, ale zachovat stejné slože-
ní jako na původních deskách.“
„Jak by měl vypadat rok 2000 pro Kra-
bathor?“
„Především pracovně. Po Paulově příletu,
jak už jsem říkal, začneme pracovat na kon-
certním materiálu, později na skladbách pro
nové CD. Koncem března a začátkem dubna
hrajeme tři koncerty v Japonsku. Později
nás čekají koncerty po celé Evropě, přes lé-
to festivaly a na podzim turné v Americe.
Budeme se snažit dostat se i do zemí, kde
jsme ještě předtím nehráli.“

Prohlášení bývalého basisty Krabathoru
Bruna k jeho odchodu ze skupiny:
„Během roku 1999 se vyhrotily dlouhodo-
bější názorové neshody mezi mnou 
a Christopherem ohledně současných a bu-
doucích aktivit Krabathoru. Zdůrazňuji, že

se nejednalo o neshody finanční ani stylové.
Vše vyvrcholilo po ukončení evropského tur-
né s Malevolent Creation a Master, kdy se
navíc náš osobní vztah dostal do takového
stadia, že jsme spolu přestali absolutně ko-
munikovat a naše dlouholeté přátelství pře-
stalo existovat. Krabathor již delší dobu po-
strádal kolektivního ducha a Christopherův
individualismus byl, mírně řečeno, přehna-
ný. Po zjištění, že tato situace je do budouc-
na neúnosná a že je vyloučena jakákoliv na-
še spolupráce, jsem se rozhodl ustoupit 
a v červenci oznámil skupině svůj odchod 
s tím, že dodržím veškeré smluvní závazky
do té chvíle potvrzené, tzn. do ukončení na-
šeho říjnového domácího turné. Od léta
jsem se tedy přestal podílet na veškerém dě-
ní v kapele, protože ani zdaleka neodpoví-
dalo mým představám o profesionálně odve-
dené práci, a proto nechci být ani s tímto vý-
vojem dáván do souvislosti. V současné do-
bě pracuji na novém projektu (skupině) na-
zvaném Hypnos, s nímž bych rád během ro-
ku 2000 vydal CD a odehrál některé letní
festivaly. Mými novými spoluhráči se mini-
málně do natočení alba stanou bubeník Pe-
gas, dobře známý i z působení 
v Krabathoru, a kytarista Radek Lebánek ze
slovenských Stagnant (mj. bratr Skulla), ne-
ní ani vyloučena účast hostů. Co bude dál 
a nakolik bude tato sestava stabilní, ukáže
čas. Pracovní název desky je „In Blood We
Trust“ (Důvěřujeme krvi). Rovněž jsme se
rozhodli, že do doby, než budu mít konkrétní
výsledky naší práce, nebudu nijak mediálně
vystupovat a ani se dále vyjadřovat k situa-
ci, k níž v Krabathoru došlo. Co mě však na-
plňuje velkým štěstím, je fakt, že nezměním
management a ani v budoucnu se nerozdělí
cesty mé a Petra Hejtmánka (Deathvastati-
on Productions), kterého považuji nejen v
oblasti hudebního byznysu za toho nejoběta-
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vějšího a charakterově nejpřímějšího člově-
ka, jakého jsem kdy potkal. Je neoddiskuto-
vatelné, že pokud Krabathor dosáhl v po-
sledním roce nějakých úspěchů, pak jedině
jeho zásluhou a obrovskou vírou v cíle, kte-
ré jsme si kdysi dali a které zřejmě již zůsta-
nou nenaplněny. Domácí turné Krabathoru,
Ritual Carnage a Sacralis, které vlastními
silami zorganizoval a realizoval, bylo tím
nejlepším turné, jaké jsem kdy v životě ode-
hrál, i navzdory špatné atmosféře, která u
nás panovala. V neposlední řadě chci podě-
kovat fanouškům za fantastickou účast na
této šňůře i za morální podporu, která mi
byla vyslovena. Doufám, že opět brzy uvidí-
me.“ Bruno

Připravil Petr Korál, foto archiv Krabathoru

PS: Původně mělo vyjít v licenci u brněnské
Redblack Production reediční 2CD s dvěma
prvními alby („Only Our Death Is Welco-
me“ a „Cool Mortification“) se souhrným
názvem „First Alben“ (Morbid Records), ale
díky nesvolení firmy Monitor - EMI údajně
kvůli aut. právům na obal tomu pravděpo-
dobně nedojde. (pozn.red.).

Zapomeňte na M.A.C. of Mad, kteří vy-
stoupili před šesti lety před Carcass 
v pražské Pyramidě. Dnešní podoba ka-
pely je o něčem jiném. O industriálním
death metalu, který se skupině konečně
podařilo dostat na CD. O něm, živých
koncertech, historii a všem možném jsem
se po křtu debutového kotoučku
(11.1.2000 - reportáž z tohoto je uklohně-
na pro Rinsing Stage) bavil s vokalistou
Jirkou Volákem (JV), kytaristou Petrem
Trpákem (TP) a bubeníkem Milošem Fi-
lařem (MF). Tyto na sexteto M.A.C. of
Mad doplňují kytaristé Dan Gerner 
a Roman Doležal a basák Robert Stembe-
ra.
„Vznikli jste v roce 1993 přerodem z in-
dustriální Střední Evropy v úplně jinak
stylově zaměřenou skupinu. Jak se to sta-
lo?“
PT: „Většinu muziky děláme a konfrontuje-
me tady s Milošem. Nejdříve se do toho in-
dustriálu se přidala kytara. Pak klávesy. Ty
odpadly a přibyla basa. Měli jsme dvě basy.
Některý písničky, který jsme dneska hráli,
jsou ještě z toho industriálního období...
Tam jde jenom o to, že jsme měli zpěváka,

kterej byl spíš takovej ten crossoverovej no-
sovej štěkáč, ale ten odešel a příšel Jirka.
Tím neříkám, že jsme se přizpůsobili, ale sa-
mo to vyplynulo bez nějakýho přemejšlení.
Když jsme Jirku slyšeli zpívat, bylo jasný, že
ty kytary musej trošku tvrději. Kdybys vzal
naše nahrávky, kterých bohužel moc není, 
a viděl vývoj Střední Evropy až do dneška,
tak to má logiku. Nenarazíš tam na nějaký
zásadní zlom.“
MF: „Lidi maj pocit, že nejprve byla Střed-
ní Evropa jako klasickej industriál a pak na-
jednou skok do M.A.C. of Mad. Tak to není.
Jak to říkal Petr, pomalu se to vyvýjelo k bo-
du, kdy jsme si řekli, že by bylo dobrý změ-
nit i jméno, protože se dostáváme trošku ně-
kam jinam. Evropa zůstala u ledu, ale je 
v podstatě kdykoliv obnovitelná s tím, že to
bude ten klasickej starej industriál. Teď, ja-
ký to je teď. I když ten industriál v tom po-
řád je.“
JV: „Dneska je to tak, že Evropa a M.A.C.
of Mad jsou dvě absolutně oddělitelný kape-
ly.“
„Začalo se o vás psát v souvislosti s kon-
certem Carcass, kterým jste 6.2.1994
předskakovali v pražské Pyramidě...“
PT: „Když jsme u toho, byl bych rád, kdyby

si lidé přečetli, že nás na jednu stranu potě-
šilo, že jsme hráli s Carcass a hodně se o
tom psalo, ale na druhou stranu jsme si po-
tom asi rok nezahráli a víceméně nás to po-
škodilo, protože kdykoliv někde - například
v Jindřicháči nebo na Moravě - někoho na-
padlo, že pozve M.A.C. of Mad, druhý mu ří-
kal: „Neblbni, ti hráli s Carcass, o těch psa-
li v novinách, ty budou chtít strašně moc, ty
nemůžeme zvát, na to nemáme...“. To jsme
se fakt dozvěděli a přitom to byla totální
kravina. My jsme kapela jako každá jiná
(myslím s těma penězma).“
JV: „Přesně s tímhletím jsem nastupoval do
M.A.C. of Mad. Když mi kluci řekli, abych
tam zpíval, tak jsem si myslel, že si ze mě dě-
lají prdel, že to je nějaký vtip. Je fakt, že hra-
ní s Carcass kapelu spíše poškodilo.“
„Ještě by mě zajímalo, jak tehdy na zmi-
ňovaném koncertě na vás reagovalo pub-
likum?“
PT: „Špatně.“
MF: „Chladně.“
PT: „Chladně, no... Mě spíš připadalo hroz-
ně smutný, že ač jsme byli předskokani před-
skokanů, měli největší úspěch ti rakušáci
(Darkside - pozn.-FBB-) a Carcass pak lidi
trochu odzívali. Největší úspěch měl ten ra-

kouskej doom metal, kterej se mi fakt nelíbil.
O mě se ví, že já tuhle muziku až tak nepo-
slouchám. To mě opravdu nevzalo.“
„Za dobu své existence jste vydali několik
dem, neoficiálních promo počinů a kazetu
u mexické firmy Dark Side. Je to trochu
podivná bilance, ne? V čem to vězí, kde je
zakopaný pes?“
PT: „Celej problém je v tom, že my si do to-
ho nenecháme kecat. Předem jsme se domlu-
vili na tom, že si nenecháme mluvit do toho,
jak to udělat. Jedna věc. Druhá věc, když
jsme udělali nějakou demo nahrávku, tak se
Miloš neblahé paměti před lety pokoušel obe-
jít nakladatelství a s tím, co hrajeme, se shle-
dal s nezájmem. Martina Čecha a tyhle malý
vydavatelství jsme neznali... Takže nakonec
jsme si první čtyřpíšňové cédéčko vydali sami
a Miloš to začínal posílat i různě po světě. Na
základě toho se pak ozvali ti Mexičani, a tak
jsme si řekli, že když to nevydáme tady, tak to
vydáme v Mexiku.“
„Kolik jste s vaší muzikou kontaktovali
různých potenciálních vydavatelů?“
MF: „Hodně. Posílal jsem to fakt všude.“
PT: „U nás od Indies počínaje a Bontonem
konče.“
MF: „U těch velkých firem jsem měl zkuše-
nosti s kazetou, a tak jsem s promocédéčkem
už tak netlačil. Zjistil jsem, že to nemá cenu.
Posílal jsem to u nás třeba na M.A.Bona a
pak jsem si sehnal kontakty na malý firmič-
ky venku a občas se někde ozvali, tak, jako
třeba z Mexika. Také z Německa se mi ozva-
la nějaká firmička, která si to ale vzala je-
nom do distribuce.“
„Nyní realizujete první velké CD „The
One“ u firmičky Epidemie Records. Ro-
zeberte okolnosti vzniku, popište obsaže-
ný materiál...“
JV: „To je jednoduchý. Jak jsi mluvil o těch
nevydanejch demech, tak jsme udělali tako-
vý kompilát, že to, co je na tom cédéčku, ne-
ní úplně nový materiál. Jsou tam nahraný
věci z rozmezí let 1997 - 1999 s tím, že Mar-
tin Čechů na to kývnul, líbí se mi to, vydám
to. Popravdě řečeno, kdyby nebylo Martina,
tak jsme se asi rozpadli. Po deseti letech
hraní jsme se dostali do takovýho stádia,
kdy jsme si řekli, že už asi nemá cenu hrát...
Fakt jsme byli docela rozložený...“
MF: „...unavený.“
JV: „Unavený. Díky tomu, že přišel Martin,
to dostalo trošku znova grády a myslím, že
cédéčko, který vzniklo, je logický vyústění
všech těch peripetií, který jsme zažili od to-
ho devadesátýho čtvrtýho, kdy hrajeme
zhruba v této sestavě. V kapele se vystřídalo
zhruba osm lidí, kteří se svým způsobem na
nahrávání tohoto cédéčka podíleli. Je to
zkrátka kompilát toho, co jsme vydali doteď.
Pokud všechno dobře dopadne, pak samo-
zřejmě chceme nový cédéčko udělat, ale to
už by byly fungl nový věci.“
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AMORBITAL „Invidia“ (Shock Wave Records) 1999

Přiznám se, že debutové album Slováků
Amorbital neznám. „Invidia“ je druhým al-
bem, tentokráte vydaným u francouzského
začínajícího labelu. Opus obsahuje celkem
devět velmi technických, deathmetalových
skladeb. Jsou většinou v rychlejším tempu,
což dává desce spád a drive. Studio Expo-
nent vyrábí čím dál tím lepší zvukové vý-
robky a je to znát i u „Invidie“. Zvuk na vy-
nikající úrovni, technická vyspělost Amor-
bitalu téměř dokonalá. To vše dohromady
vytváří výborný výsledek, i když hudebně
nového nenaleznete skoro nic. Hudebně -
technická stránka, fajnšmekrovské kousky
(například ve čtyřce „Sand Whispers“), vý-
tečný zvuk a jistý cit pro death metal - to je
„Invidia“. Ač si řeknete, že death metal má
svůj vrchol za sebou, občas se objeví zají-
mavá a výborná deska - toto je jeden z pří-
hodných příkladů. Devět skladeb má něco
málo přes třicet minut, a tak je není obtížné
poslouchat, aniž by se vám po několika mi-
nutách zdálo, že jsou stále stejné a nudné.
To není případ „Invidie“ a zaplaú pánu Bo-
hu (nebo někomu jinému) za to. Jinak by to
byla zbytečná deska. Takto není! Amorbital
má výhodu v tom, že má co nabídnout. A
není toho málo! -las-
• • • • • • 6

BAL-SAGOTH „The Power Cosmic“ (Nucle-
ar Blast Records / M.A.B. Records) 1999

Skupina Bal-Sagoth nebyla už dříve nezná-
mým pojmem, jen se pohybovala v trochu
jiných undergroundových dimenzích. Jeli-
kož se metalová hudba stále vyvíjí 
a Nuclear Blast hledá stále nové a nové
„trendy“, není se čemu divit, že si tuto kape-
lu vzal pod svá křídla. Pod spíše fantasy o-
balem se totiž skrývá velmi zajímavé propo-
jení rychlého metalu  s vážnou hudbou. To

je realizováno samozřejmě ne „vážnými“
nástroji, ale keyboardy s dokonalými zvuko-
vými aranžemi a velmi kvalitními melodic-
kými nápady (škoda, že nemůže být k dis-
pozici celý orchestr...). Vůbec klávesové pa-
sáže tvoří hlavní páteř celého alba - nejen
melodický základ, ale i náladu a atmosféru.
Kytarové aranže a rytmika druhou část, sty-
lově laděn v předchozím duchu tvorby Bal-
Sagoth - tedy black a death metal. Avšak
zpěv už blackový vůbec není, je spíše čistý,
trochu zastřený, potlačený spíše do pozadí.
Hlavní jsou stále melodické a monstrózní
klasické části. „The Power Cosmic“ je al-
bum nadupané, hlavně nacpané nápady a
dávkou originality. A tak by to také mělo
být u každé desky, která se objeví na trhu.
Není to tak vždy. Mezi největší melodické
skvosty patří určitě „Callisto Rising“, „The
Empyreal Lexicon“ a samozřejmě „The Vo-
yagers Beneath The Mare Ibrium“. Bal-Sa-
gath se vydali na velmi výpravnou a úspěš-
nou cestu vpřed novým zítřkům. Doufejme,
že jim nadšení a úspěch budou přát i v bu-
doucích letech. „The Power Cosmic“ je o-
pravdovým skvostem! -las-
• • • • • • 6 

BRUTAL TRUTH „Goodbye Cruel
World!“ (Relapse Records) 1999

Dvě zprávy pro příznivce kultovní americké
grindové formace Brutal Truth. Jedna dobrá
a jedna špatná. Špatná je ta, že Brutal Truth
jsou s definitivní platností minulostí a ta

dobrá, že se rozloučili s dosavadní kariérou
velmi zajímavým a dobře provedeným dvo-
jalbem. V případě prvního disku 24 tracků 
a v případě druhého disku 33 tracků! Dost
výmluvné gesto k ukončení kariéry! Nehle-
dejte nijaké převratné novinkové skladby,
jde především o jejich klasické kousky z je-
jich řadovek v živé podobě, ale také o rarit-
ní kousky, které vyšly jako bonusy japon-
ských vydání alb (celkem 5 kousků), či je
Brutal Truth natočili pokoutně 
a nebo na různé sedmipalce a samozřejmě
řada cover verzí (např. „Hippie Cult“ od
Agathocles, všechny další informace lze do-
hledat v bookletu dvojCD!). Obě CD jsou
převážně záznamy z různých koncertů v
Americe, Japonsku, Austrálii (většina první-
ho disku) a na Novém Zélandu. Dodejme, že
všechny skladby jsou natočeny ve velmi
kvalitním zvuku. Živák grindcoristů nebývá
nijaký zážitek, ale v případě Brutal Truth to
tak opravdu je! Výtečný počin firmy Relap-
se a samozřejmě samotných Brutal Truth!
Brutal Truth jsou mrtví, ať žijí Brutal Truth!
-las-
PS: Stopáž je 144 minut!!!
• • • • • 1/2 5,5

CARPE TENEBRUM „Mirrored Hate
Painting“ (Hammmerheart Records /
M.A.B. Records) 10.5.1999

Jak reklamní materiály tohoto počinu dávají
vědět, Carpe Tenebrum je sólový projekt dua
tvořeného Astennuem pocházejícím z Dim-
mu Borgir a Covenant a Nagashem přícho-
zím rovněž z Covenant (dnes The Kovenant
- pozn. red.). Právě jmenované skupiny hra-
vě naznačí, o co půjde na osmidílné čtyřice-
timinutové desce o výše uvedeném názvu,
která vyšla jak ve formátu klasického LP, tak
jako obyčejné CD. Jde pochopitelně o mo-
derní, nebo chcete-li současný, úderný, in-
tenzivní, nelítostně rychle jedoucí black me-
tal, který je místy rozvinutý klávesami či sty-
lovým sólem. O jedovatém vokálu dále ani
nemluvě. Komplet vyzní při prvním sezná-
mení jaksi jednotvárně, ale pokud jej časem
strávíte soustředěným poslechem, odkrývá
skutečnost nadprůměrného dílka. Přesto je v
tomto případě těžké vybírat nějaké výrazněj-
ší skladby. Černou třešní výživné blackové
porce snad budiž finální „Void Dress“. Albu,
jež zdobí na obalu obrácený kříž a jiné při-
kázané symboly, nelze nic zvlášť vytýkat, a
tak není ani divu, že se stalo prioritou pro vy-
dávající Hammerheart Records. Snad jen pro
úplnost dodám, že přiblíženému černému
tácku předcházel dva roky starý debut „Ma-
jestic Nothingness“, jež vyšel u Head Not
Found v roce zrození Carpe Tenebrum, de-
vadesátém sedmém. 
-FBB-
• • • • 1/2 4,5
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„Kým se třeba necháváš inspirovat? Jmenuj
konkrétně.“
Sládek: „Já mám rád skoro jakoukoliv literaturu a
poezii. Mně se líbí strašně forma básní Williama
Blakea - to je úplná klasika, někdy využívám méně
známých básní - jsou to vesměs hezké věci v anglič-
tině (a nejen jich - jsou tam i francouzské). Lidé,
kteří čtou ty překlady (a myslím, že máme velice
pěkné překlady), tak říkají, že je to paráda.“
„Jak vlastně vznikla spolupráce s Redblack
Prod., se kterou nyní spolupracujete a jež vám
vydala debut? Vznikla na základě druhého de-
ma?“
Sládek: „My obchodujeme s bílým masem 
a Tomášovi jsme dohodili pár kšeftů. Jemu se to za-
líbilo a on řekl, že nám na oplátku vydá desku. Ka-
marád... (smích). Ne vážně, Zdeněk Neusar - náš
manager, ředitel se tak dlouho kamarádil 
s Tomášem (Prekem - Redblack - pozn.red.), až ho
ukecal.“
Johny: „Nevím, kolik ho to stálo litrů vína... Určitě
tam něco bylo.“
Sládek: „Prostě jednoho dne nám Zdeněk oznámil,
že nám to Redblack vydá. Údajně se Tomáš rozho-
dl sám, já mu to nevěřím.“
„Loni jste se zúčastnili jednoho zajímavého pro-
jektu. Tributního alba Master’s Hammer. Znali
jste tuto skupinu, případně co vám říká? A nebo
jste se toho celého chtěli zúčastnit jen proto, že se
prezentujete jako kapela?“
Sládek: „Mrzelo by mě říci to, co jsi řekl naposled.
Není tomu tak. Zpočátku to tak možná bylo, ale ta
práce nám dala například to, že jsme si vzpomněli
na ty časy a jiné věci. Byla to součást české hudeb-
ní historie - Master’s Hammer tady byli, hodně lidí
oslovili a měli určitě co říci. Já myslím, že Franta
Štorm je možná vůbec nejlepší z našich textařů v té-
to hudbě. Rád bych mu vyslovil poklonu. „Jilemnic-
ký okultista“ - to je paráda. To je klasická opereta
a to libreto jak je napsané, to je super. Je to pěkné,
má hezký český jazyk.“
„Vy jste právě byli jedna z mála kapel, které si
vybraly skladbu právě z „Jilemnického okulti-
sty“. Jaký jste měli vůbec klíč k výběru skladby
„Můj Hejtmane“?“
Sládek: „Všechny ostatní už byly vybrané. Zada-
né.“
Johny: „Vybrali jsme si věc, která se nám zdála nej-
lepší, trochu stylovou, abychom přiblížili to, co hra-
jeme.“
Sládek: „Okultista byl větší underground. „Ritual“
zná každý a nebylo to tak šílené.“
„Na desce „Elektrula“ vám hostuje zpěvačka
Hanka Nogolová, která už prošla někalika for-
macemi. Od Love History přes Endless a nyní je
ve Forgotten SIlence. Proč jste si přizvali právě
ji? Neměli jste strach, že už bude Hanky moc?“
Sládek: „Je to dobrá zpěvačka. Ona je prostě vý-
borná. Vzniklo to také proto, že Forgotten Silence
se zalíbili Sad Harmony, pozvali nás na ten koncert
v Brně. Tam jsme měli čest jim předskakovat, toho
si hrozně vážím. Skamarádili jsme se a já byl hroz-
ně rád, že od nás tu nabídku na hostování přijala.
Hanky Nogolové není nikdy dost.“
„Přejdu nyní na jiné téma. Odehráli jste hodně
koncertů? Nebo to teprve všechno teď přijde?“
Johny: „Já myslím, že jsme jich odehráli docela
dost, hlavně minulé léto. Určitě jsme spoustu lidí
otrávili.“
„Určitě vás čekají letní festivaly...“
Sládek: „Ještě řadu festivalů nemáme potvrzených,
ale největší bude asi Nuclear Storm v Březůvkách u
Zlína a určitě tradičně multistylový festival v Taso-
vě u Veselí nad Moravou.“

„Je šance, že by se s vámi Hanka Nogolová obje-
vila i na koncertech?“
Sládek: „To nevím, nechme to zatím spát. Možná
jako překvapení na nějakém koncertě. Jsou určité
tlaky, aby se objevila...“

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

HEXX
1. No Escape - 1985 - Shrapnel
2. Under The Spell - 1986 - Shrapnel
3. Quest For Sanity - 1988 - Under One Flag
(mini LP)
4. Morbid Reality - 1991 - Century Media

HIRAX
Metal Massacre VI - 1985 - Metal Blade
1. Raging Violence - 1985 - Roadrunner
2. Hate, Fear And Power - 1986 - Roadrun-
ner (mini LP)
3. Not Death Yet - 1988 - Metal Blade

HOAX
1. Ego Eater - 1991 - Brutality
2. Pressure - 1994 - Abatrash
3. Brainstorm At Dawn - 1995 - Abatrash

HOBBS’ ANGEL OF DEATH
1. Hobbs’ Angel Of Death - 1988 - Steam-
hammer
2. Inheritance - 1995 - Def Records

HOLOCAUST
1. Heavy Metal Mania - 1980 (EP)
2. The Nightcomers - 1981 - Phoenix
3. Smokin’ Valves - 1981 - Phoenix (EP)
4. Raw, Loud, Live - 1981 - Phoenix (EP)
5. Comin’ Through - 1982 - Phoenix (EP)
6. Live - Hot Curry And Wine - 1983 - Pho-
enix (live)
7. No Man’s Land - 1984 - Phoenix
8. The Sound Of Souls - 1989 - Chrome Re-
cords (EP)
9. Hypnosis Of Birds - 1992 - Taurus Moon
10. Spirits Fly - 1996 - Neat Metal
11. The Covenant - 1997 - Neat Metal

HOLOCAUSTO
1. Campo De Extermino - 1987
2. Blocked Minds - 1988

HOLY MOSES (Německo)
1. Walpurgist - 1985 (demo)
2. The Bitch - 1986 (demo)
3. Queen Of Siam - 1986 - Aaarrg Records
4. Finished With The Dogs - 1987 - Aaarrg
Records
5. Road Crew - 1987 - Aarrg Records (EP)
6. The New Machine Of Liechtenstein -
1989 - WEA

7. World Chaos - 1990 - West Virginia
8. Terminal Terror - 1991 - West Virginia
9. Reborn Dogs - 1992 - West Virginia
10. Too Drunk To Fuck - 1993 - West Vir-
ginia (best of)
11. No Matter What’s The Cause - 1995 -
Steamhammer

HOLY MOTHER
1. Holy Mother - 1995 - Cream Records
2. Toxic Rain - 1998 - a.b.s. Records (vyšlo
i jako limitované 2CD s bonusy)
3. Criminal Afterlife - 1999 - a.b.s. Records

HOLY TERROR
1. Terror And Submission - 1987 - MFN
2. Mind Wars - 1988 - MFN

HORDE
1. Hellig Usvart - 1994 - Nuclear Blast

HOWLIN’ MAD
1. Insanity - 1990 - West Virginia

GLENN HUGHES
1. Play Me Out - 1977 - Safari
2. 4 On The Floor - 1979 - Casablanca
3. Hughes/Thrall - 1983 - Epic
4. Blues - 1993 - Roadrunner
5. From Now On - 1994 - Roadrunner
6. Burning Japan Live - 1994 - Steamham-
mer (live)
7. Feel - 1995 - Steamhammer
8. Addiction - 1996 - Steamhammer
9. Greatest Hits - 1996 - Empire (best of)
10. The Way It Is - 199 - SPV

HYPOCRISY (Švédsko)
1. Penetralia - 1992 - Nuclear Blast
2. Osculum Obscenum - 1993 - Nuclear
Blast
3. Inferior Devoties - 1994 - Nuclear Blast
(mini LP)
4. The Fourth Dimension - 1994 - Nuclear
Blast
5. Maximum Abduction 1996 - Nuclear
Blast (maxi SP)
6. Abducted - 1996 - Nuclear Blast
7. Hypocrisy Destroy Wacken - 1998 - Nuc-
lear Blast
8. Hypocrisy - 1999 - Nuclear Blast

HYPOCRITE (Švédsko)
1. Edge Of Existence - 1996 - Off World
2. Into The Halls Of The Blind - 1999 - No
Fashion Records
METAL BREATH TOUR 2000 vol. 2
FLESHLESS, INGROWING, DYING
PASSION, BREAKING BEADS, SORATH
30.8.2000 Praha, Kain, 19.00 (+ Godhate) 
31.8.2000 Plzeň, MC „C“, 20.00
1.9.2000 České Budějovice, Club Modo, 20.00 
2.9.2000 Česká Lípa, RC „C“, 18.00 (+L.M.)
9.9.2000 Zábřeh n.M., Na Rafandě, 20.00 
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„Co si od debutového cédečka slibujete?“
PT: „...nic.“
JV: „Nic. Fakt vůbec nic.“
PT: „Můžeme říci, že tím, jak Martin prodá-
vá po koncertech, se to dostane mezi více li-
dí. To je všechno.“
JV: „Tady jde o to, že máme hrozně málo ži-
výho hraní. Máme rodiny a je problém se
domluvit už jenom na zkoušky... To je ob-
rovská nevýhoda. Zase si ale myslím, že když
už hrajeme naživo, tak že je to opravdu na-
živo a většinou to má koule. Možná, že kdy-
bychom přidali na tom hraní - což je reálné
a snad se nám to povede - tak by to bylo do-
brý. Druhá věc je ta, že my jsme ze začátku
- díky tomu, že kluci byli ze Střední Evropy -
měli automaticky kontakty na lidi, kteří dě-
lají industriál. Takže jsme absolvovali něko-
lik industriálních koncertů s tím, že pro lidi,
který poslouchají industriál, jsme moc meta-
loví a naopak...“
PT: „Někdy jo, někdy ne. Pro některý ty lidi
to bylo zajímavý překvapení a jiní to totálně
odzívali. Díky Jirkovi dnes hrajeme na me-
talových akcích a tam je tomu podobně.“
JV: „Dneska je ta výhoda, že stačí málo
koncertů a po undergroundu se to rozkecá...
Když dneska někdo zavolá, tak už ví, do če-
ho jde.“
PT: „Se Střední Evropou jsme měli vždycky
ten problém, že jsme se více líbili muzikan-
tům, než normálním divákům. Když hrajeme
dnes, už je to lepší, ale stejně - co jsou mu-
zikanti z ostatních kapel nadšení, diváci se v
lepším případě rozdělí na dva tábory. Nej-
horší je, když to někdo odzívá...“
„Dnes jste debutové CD pokřtili. Zhod-
noťte vaši dnešní performanci vzhledem
k vašim předchozím koncertům...“
JV: „Kromě tý krve, co tam předváděl Pe-
tr...“
PT: „Tu krev děláme někdy, že se řežeme a
tak... Jde o to, že když vlezeme do narvané-
ho sálu, kde se diváci baví, tak není problém

vyndat nůž, který máme s Jirkou vždycky s
sebou, a třeba si přeříznou čelo... Ale když
vlezeme do sálu, kde lidi stojí 30 metrů od
pódia a podupávají nohou, tak tam do sebe
něco zatínat jenom proto, že si řekneme, že
to je naše show, je blbost... Ta show musí být
taková, aby to i ty lidi brali jako show...“
JV: „Ale ty ohně, porňáky a pila - to je stan-
dartní vybavení.“
„Kolik jste za svou existenci odehráli
koncertů:“
PT: „Dvacet?“
MF: „My si takový počty nevedeme.“
PT: „Nenahráváme si koncerty, nezapisuje-
me si to... Dá se ale říci, že jsme hráli vždy
v průměru jednou až dvakrát měsíčně. Asi
tak to vychází.“
„V Praze jste hráli po roce...“
PT: „Tenkrát nám tady v Rock Café řekli, že
už ne, na Deltě jsme nesměli hrát...“
JV: „Já bych chtěl touto cestou pozdravit
Mardošu, kterej nás zaříz na Deltě: Mardo-
šo, polib si prdel!“
„Jaká je filozofie vaší skupiny?“
PT: „My jsme skupina šesti jednotlivců.
Každý z nás poslouchá jinou muziku, každý
z nás má jiný názor. Nemáme nějakou spo-
lečnou filozofii.“
MF: „Prostě se udělá muzika a člověk musí
cítit, že je to ono...“
PT: „Noví členové mají jen poradní hlas a
my, starý kosti, řekneme, jestli to je nebo ne-
ní pravda (smích).“
JV: „Funguje tady taková pseudodemokra-
cie: většinou se něco vymyslí, něco se udělá
a buď se nám to všem líbí a nebo ne...“
PT: „Těch dvanáct písniček není náš celý
repertoár. Netvrdím, že jich máme stovky,
ale takových dvacet, který máme nacvičený,
bychom dohromady dali. A je kouzelný, když
si sedneme a říkáme si: „Tak co tenhle kon-
cert budeme hrát?“. A tam se přesně ukazu-
jí písničky, který lidi nemají rádi, a tak na ně
nikdo nevzpomene. Víceméně se to vyselek-

tuje samo. Jsou písničky, u kterých si hned
na začátku člověk vzpomene na ty čtyři svo-
je, shodneme se v nich... No a pak jsou pís-
ničky, o kterých se nemluví...“
„Čím se zabýváte ve svých textech? Mají
formu popisu nebo poselství?“
JV: „Poselství to není v žádném případě. Já
nechci nikomu žádný poselství předávat. V
textech je to docela guláš a jediná věc, na
který se shodneme je, slušně řečeno, averze
k církvím. Ale není to to hlavní...“
PT: „Když přišel Jirka, byly některé texty
ještě od Evropy. Já byl zastáncem toho, že
text musí bejt hlavně krátkej. To znamená
jednoduchej slogan opakovat pořád, až si ho
lidi zapamatujou. Jirka zpíval ze začátku ně-
který texty, který si napsal předchozí zpěvák.
A dneska, jestli sis všiml, je vždycky určitej
slogan nejdůležitější a pak je kolem toho
krátký vyprávění a vysvětlení, o čem ten slo-
gan je, a pak je tam opět slogan. Kolaps je
prostě o kolapsu. Tam není co dodat.“
JV: „Co se o kolapsu dá napovídat?“
„O čem je třeba písnička „Horroride“?“
JV: „Podívej se kolem sebe... Je to o tom, ja-
kej máš pocit z toho, co se děje kolem tebe.
Ne ze společnosti nebo z vlády... Tenhle
„Horroride“ prostě nechci. Já si myslím, že
lidi jsou dobytek... Ten text se nedá nějak
přenášet...“
PT: „Ještě k těm sloganovitejm záležitostem.
Třeba text „Steel Feet“ je v překladu:
„Ocelové nohy drtí zem / ocelové ruce trha-
jí těla / najdou tě“. Myslím si, že jde o to,
když si ten text třeba za sto let někdo po-
slechne nebo přečte, aby dával smysl. Proto
tam třeba nejmenujeme nějaké politiky, atd.
Opravdu nechci spasit svět... Na druhou
stranu také nechceme takový brutality pro
nic, jak je tomu u některejch kapel. Mluvit o
vyhřezlejch vagínách a podřezanejch ma-
lejch dětech apod., to mi připadá hrozně sa-
moúčelný. Jestli to někoho baví, prosím. Ne-
beru mu to, ale je to o ničem. Když budu
mluvit o tom, že jsem jedl lidský maso, tak to
bude poté, co ho sám ochutnám. Jinak to ne-
má cenu a je to jenom blábol.“
JV: „Ale nic proti kapelám, který to dělaj.
Cannibal Corpse jsou parádní kapela...“
PT: „Tam už to bereme jako černej humor.“
„Proč jste cédéčko pojmenovali „The
One“?“
MF: „Martin Čech si přál, aby se to tak
jmenovalo...“
„...ale jmenuje se tak jedna skladba.“
JV: „Ta je konkrétně o tom, že lidi se mod-
lej k nějakejm Bohům, ale málo z nich si u-
vědomuje, že ty Bohy jsme si namalovali my
sami. Když se podíváš kolem sebe, tak ten
totální Bůh pro všechny, od Dalajlámy po
papeže, je technologie. A ten text je z pohle-
du té technologie: „Já jsem ten koho miluje-
te / já jsem ten koho nenávidíte / jsem vaše
milovaný dítě / a jsem váš popravčí“. Jinej
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Bůh neexistuje. Jenom to, co jsme si jako li-
di na sebe sami upletli. A z toho pramení ta
naše, slušně řečeno, nechuť ke křesťanství a
přiznávanejm vírám.“
„Jaké kapely vás ovlivnily a které jsou
vašimi vzory?“
JV: „Godflesh - určitě a jednoznačně. Dále
Black Sabbath, Ministry a pak samozřejmě
ty hrubárny - deathový záležitosti. Pro mě je
to třeba nedostižný vzor Impetigo. Nebo
Cannibal Corpse...“
„Existuje - jak u nás, tak v zahraničí - sty-
lově spřízněná kapela, která by se k vám
dala přirovnat?“
JV: „Nám se několikrát stalo, že nás přirov-
návali třeba k Fear Factory, což si myslím,
že kulhá. F.F. - to je fabrika, která jede na
plný koule, ale M.A.C. Of Mad - to je, když
v tý nablejskaný fabrice najdeš v rohu kou-
sek rzi, která tam prorůstá tou mašinou...
Tam jsou M.A.C. Of Mad. Ten stroj tam je.“
MF: „Kapely, který jsme jmenovali, nás sa-
mozřejmě ovlivnily, ale nedá se říci, že se
někomu vyloženě podobáme. Jak jsme se ba-
vili na začátku, proč nás nechce nikdo vy-
dat, je to o tom, že prostě nejsme žádná ška-
tulka. Labely vydávají buď death, black,
hard core, ale když stojí skupina mimo, tak s
tím má věčnej problém.“
JV: „Jestli mohu za sebe, tak pro Krista Pá-
na, hlavně žádnej black! Co dnes předvádě-
jí blackový kapely, to je utrpení.“
„Jaký je věkový průměr kapely a čím se
mimo ní zabýváte?“
JV: „Ty vole, věkovej průměr kapely bude
asi hodně vysokej, viď? No, budeme se bim-
bat kolem třicítky. Já prodávám stavební
materiál, Miloš s Trpákem dělají na čističce,
kytarista Roman je kuchař na volný noze,
Robert je recepčním v hotelu a Dan studu-
je.“
„Vybývá vám čas, vzhledem ke kapele a
zaměstnání, ještě další koníčky?“
JV: „Mě už moc času nezbývá, ale když, tak
sbírám literaturu o masovejch vrazích. To
mě baví. Rozumíš, sledovat člověka, kterej
má IQ třeba 130, co ho vedlo k tomu, aby
někde pozabíjel x desítek lidí. Proč?! Ale to
je takovej divnej koníček.“
MF: „Já poslouchám muziku a v poslední
době jsem se začal zabývat počítačema.“
„Jak se díváte na domácí „underg-
round“? Rozeberte svůj úhel pohledu...“
JV: „Hele, my se v tom bimbáme od nikud
nikam, ale teď se to zdá být docela dobrý...“
MF: „Náš underground je v pohodě, je dob-
rej, akorát má tu smůlu, že jsme v Čechách
a chybí tady napojení alespoň na evropskou
scénu. Je strašnej problém, aby se česká ka-
pela někam dostala. Snáz sem přijedou ka-
pely ze Západu, třeba na stejné úrovni jako
domácí skupiny, než aby česká kapela mohla
jet zahrát někam do Německa nebo Španěl-
ska.“

JV: „Musíš uznat sám, že když sem přijede
velká kapela, má s sebou, třeba z Německa,
nějaký totální „shitaře“. Prostě u nás je 10
lepších kapel, ale nedostanou se ke hraní,
protože tam není ten tlak z firem.“
MF: „Venku se zatím chytli v podstatě je-
nom Krabathor... Jinak o nikom moc ne-
vím.“
JV: „Já možná kluky z Krabathoru naseru,
ale podle mě jsou u nás lepší kapely. Kra-
bathor ale mají abnormálně schopnýho ma-
nažera. To je člověk, kterej je na scéně je-
nom jeden a je to jezdec. Kdyby si vzal na
paškál jakoukoliv jinou kapelu (třeba Hyp-
nos? - pozn. -FBB-), tak s nima udělá to sa-
mý, co s Krabathorem. Podle mě třeba Me-
lancholy Pessimism jsou o třídu lepší než
Krabathor. Muzika je na tý samý úrovni, ale
neberou se tak vážně... Jenže smůla s tím
managementem...“
„Jaká je vaše vize budoucnosti do konce a
od nového tisíciletí?“
MF: „Necháváme to volně plynout, protože
po těch letech hraní si už nedáváme žádný
naděje typu „a teď to vyjde“. Prostě, buďto
to vyjde nebo ne, zahrajeme si... Když to ně-
kde uslyší někdo, kdo nám bude moci a chtít
pomoct, tak to bude skvělý. Když ne, tak si a-
lespoň zablbneme.“
JV: „M.A.C. není v žádným případě věc na
výdělek. To je prostě koníček. Spíš kůň!
Když to vezmu ze svýho pohledu - mám do-
ma dvě děti - nic nečekáme... Myslet si, že po
vydání cédéčka se všechno rozjede a bude-
me slavný a budeme vydělávat hromadu pe-
něz..., na to sere pes. Za A - tomu nikdo ne-
věří a za B - by mě to ani nebavilo. I když vá-
let se ve vaně jako rocková hvězda, ty vo-
le...“
PT: „Já žádnou vizi nemám. Jsem moc sta-
rej na to, abych měl nějaký vize (smích).
Přežít ještě tenhle rok... Pochop, že já jsem
opravdu stará pasta...“
„Poslední slova rozhovoru... Co byste
vzkázali lidem, kteří si ho přečtou a těm,
kteří si koupí cédéčko?“
MF: „CD je samozřejmě velice dobrá inves-
tice, která se jim časem zhodnotí...“
PT: „Číslo mýho konta je 6065243 u Český
spořitelny.“
JV: „Já konkrétně si od CD vůbec nic nesli-
buju. Buď se to bude líbit nebo nebude, buď
se to prodá nebo neprodá. Mě je to úplně u
prdele.“
PT: „Stejně budeme hrát v šedesáti s Milo-
šem po hospodách - on na malý buben, já na
kytaru. Budeme hrát ty starý blues a bude to
v klidu.“
JV: „V každým případě bych nechtěl, aby li-
di, co si to cédéčko koupí, to brali tak, že to
odzíváme. To vůbec ne. Máme z toho radost
a radost z toho, jak na to lidi reagujou.
Všem lidem, kteří nás nějakým způsobem
podpořili, jsme hrozně vděčný.“

PT: „Jednoduše řečeno, nebereme se váž-
ně.“
JV: „I přes ty texty a tu show: Není to až tak
krutý...“

Kontakt: Jiří Volák, Varšavská 2742, Tá-
bor, 390 05.

Připravil a zpracoval -FBB-.

Není to ještě tak dávno, co vznikla skupina, je-
jíž jméno dnes zná téměř každý příznivec doom
metalu a české undergroundové scény vůbec.
Značka Silent Stream Of Godless Elegy je zná-
má nejen u nás, ale proniká stále více i za hrani-
ce naší vlasti. Bilance dosavadní kariéry kapely
zní - tři alba, pomyslný vrchol na české doom-
metalové scéně, řada úspěchů v zahraničí. Co je
tedy za pozadím celého úspěchu? Pravděpodob-
ně shoda několika náhod najednou. Především
tři velmi zdařilá alba, zázemí 
v podobě velmi dobře pracující společnosti
Redblack a štěstí. Ostatně na něm záleží nejvíc,
ale samozřejmě k tomu přispívá i do jisté míry
tvůrčí potenciál celého souboru. Po vydání třetí-
ho alba „Themes“ jsme si povídali s kytaristou
„Silentů“ Radkem Hajdou, který není v kapele
sice leaderem, ale rozhodně má co říci k součas-
nému působení.

ČESKÝ VRCHOL 

V poslední době se zdá, že oproti jiným evropských
zemím (například Rakousku) je naše česká metalo-
vá scéna velmi silná. Existuje mnoho kapel, natáčí
se spousty demáčů, desek, hraje se hodně koncertů
a přesto celková situace není nijak růžová. Dnes je
velmi těžké prodat i byť dobrou desku, natož se pro-
sadit v zahraničí. Je na to vůbec nějaký recept?
„Nevím proč to tak je u nás, ale je to především o-
tázka štěstí a velké náhody. Nedá se asi říci něco o-
becného, jak to dělat. Určitě musíš ty lidi, kteří ti
mohou pomoci, bombardovat CD-éčky. Důležité
jsou osobní kontakty. Musíš vyjet, bavit se s lidmi,
pak to funguje. Dnes je to tak, že nám z ničeho nic
někdo z Německa zavolá, zda tam nechceme hrát
nějaké koncerty... To už je postavené právě na těch
osobních kontaktech. Ruku v ruce s koncerty souvi-
sí prodej a distribuce CD - je to propojeno jedno 
s druhým - když budeš chtít hrát venku, určitě se na
tebe budou tvářit jinak, když tam budeš mít zaříze-
nou distribuci a zase na druhou stranu - distributo-
ři se budou dívat, zda jsi už tam hrál - to jim ovliv-
ňuje prodej desky. Zevšeobecnit se to asi fakt ne-
dá...“. Jak už bylo řečeno, Silent Stream Of God-
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„Nemáš pocit, že death metal zůstal jaksi v jed-
nom bode a dále se nevyvíjí?“
Vlado: „To by som tak jednoznačne netvrdil. Je sí-
ce pravda, že prísť teraz s niečim novým a originál-
nym je ozaj ťažké, ale myslím, že ešte stále je čo ob-
javovať aj v death metale. Keby mali kapely hrajú-
ce death metal pocit, že už nie je kam isť, že už nie
čo nové vytvoriť, určite by nebolo toĺko kapiel a ne-
vydavalo by sa také množstvo death metalových al-
bumov.“
„Death metal prezentuje většinou stále stejná
textová temata. Jaká je naplň vašich textů?“
Vlado: „Keď si pozrieš naše texty, tak môžeš vidieť,
že nepatria medzi tie typické death metalové. Naše
texty nie sú žiadne koncepčné záležitosti, žiadne to
omieĺané kliše plné satanizmu, hnijúcich mrtvol,
kostí a lebiek, ktoré je už akosi spojené s death me-
talom. Nemám nič proti kapelám využivajúcich tie-
to záležitosti vo svojich textoch, každá kapela sa
môže prostredníctvom svojich textov vyjadrovať k
tomu, čo je pre ňu dôležité, ale naša textová strán-
ka sa uberá trochu iným smerom. Textárom kapely
je môj brácho „Chrysogonus“, ktorý je zároveň aj
gitaristom kapely. Nezameriava sa len na jednú té-
mu a každý song je prakticky o niečom inom a tou-
to cestou sa bude uberať aj textová stránka nových
songov. Čo sa týka textov na našom CD „Invidia“,
tak napríklad „Faustinus Alchemy“ je príbeh dok-
tora Fausta a jeho zmluvy s diablom. „Invasion
Has Begun“ prejednáva fenomém mimozemských
civilizácií a ich kontakt s nimi. „A Doble Pulse Wit-
hin“ je o rozdielnych stavoch ĺudskej mysle. „Insi-
de The Bodyshell“ je text o snoch, spánku a noč-
ných morách. „Sand Whisper“ hovorí o starobylej
a mystickej egyptskej mytológií, o ich bohoch, ritu-
áloch a umení mumifikovania mrtvych.“
„Deska je jedna věc, ale živé koncerty dávají
každé kapele další rozměr. Jak je to s koncerty
Amorbital? Překročili jste již s kapelou i rodné
hranice?“
Vlado: „Tu Ti musím dať rovnakú odpoveď ako
väčšine zinerov, čo sa nás na to pýtali. Doteraz sme
odohrali niečo okolo 30 koncertov a to zatiaĺ len na
Slovensku. Nie je to síce nejako veĺa, ale na živo
hráme veĺmi radi. Momentálne je však naša kon-
certná činnosť nulová a to kvôli personálnym pro-
blémom v kapele. Už dlhšie máme problém s bic-
menom, náš bicmen Lazare sa rozhodol, že vycestu-
je za lepším životom do zahraničia. Dosť ma to mr-
zí, lebo dostávame ponuky na koncerty a to práve
hlavne v Čechách a zatiaĺ ich musíme práve kvôli
tomu odmietať. Situácia je teraz taká, že Lazare za-
čal s nami opäť hrať, mali sme už nejaké skúšky, ale
netrúfam si povedať ako dlho nám to vydrží. Za hra-
nice sa nám dostať zatiaĺ nepodarilo aj keď mož-
nosti tu boli, mali sme solídne ponuky ísť hrať za-
hraničia (Nemecko, Litva, dokonca aj do USA.) Ja
dúfam, že sa náš personálny problem vyrieši a že sa
opäť budeme môcť fanúšikom predstaviť na neja-
kom koncerte.“
„Co považujete za svůj dosavadní největší 
úspěch?“
Vlado: „Našim doteraz najväčším úspechom je jed-
noznačne podpísanie zmluvy so Shock Wave Re-
cords a následné vydanie nášho debutového CD.
Podstatne sa zvýšil záujem hlavne zahraničných zi-
nov a rádií, ktorí majú záujem spolupracovať s na-
mi, dostávame ohlasy z rôznych krajín, získali sme
nových priateĺov, sme v kontakte s mnohými kape-
lamia to je pre nás tiež úspech. To je iba len začia-
tok našej cesty.“
„Jak si představujete nejbližší život a budouc-
nost Amorbital?“
Vlado: „Najbližši život a buducnost Amorbitalu sa

bude určite tykať doriešenia stálej zostavy. To je
pre nás teraz problem číslo jeden. Keď bude táto
zaležitosť doriešená, tak samozrejme chceme ísť na-
hrať nový material a vydať ho na CD. Kedy to ale
bude a u koho, to je ešte skoro hovoriť, všetko uká-
že čas.“

Kontakt: Amorbital, Vladimír Stanko, Oslobo-
diteľov 18, 066 01 Humenné, Slovensko, tel.:
0421 / 0933 / 775 63 65

Pavel Maňas

Skromnost
Sad Harmony jsou doom rockovým objevem
první poloviny tohoto roku. O tom není pochyb.
Koncem dubna jim vyšlo debutové album
„Elektrula“ u společnosti Redblack. Jelikož se
toho nikdy o Sad Harmony kromě recenze mno-
ho v Metal Breath neobjevilo, přinášíme vám
rozhovor se dvěma členy tohoto zajímavého sou-
boru - s Jiřím Sládkem (zpěv, basa) a Johnym
Plešou (kytara).

„Tanya Pulkanova - píseň z vašeho nového alba
je zpívána zajímavým jazykem...“
Sládek: „Nevím přesně, jak se jazyk nazývá, ale text
je převzat z dagestánského folklóru. V Dagestánu je
údajně třicet, čtyřicet různých nářečí, takže některý
z nich to je.“
„V polovině dubna letošního roku Vám vyšel de-
butový snímek „Elektrula“. Proč takovýto ná-
zev?“
Sládek: „To jsem se přesně bál, že se na to všichni
budou ptát. Elektrula - má to vztah k tématice naše-
ho alba, potažmo textů. Bylo velmi těžké přiblížit
textovou náplň - ono je to celé hodně abstraktní.
Chtěl jsem zkrátka, aby nějaké slovo vyjádřilo ce-
lek. Elektrula je slovo, které má vztah k tomu, že v
dnešní době je pro lidstvo strašně důležitá elektři-
na. Konkrétně slovo „Elektrula“ je převzato z filmu
„Tajemný hrad v Karpatech“ - to je ta elektrická
mašinka, která tam jezdila v těch chodbičkách.
Mám hrozně rád starý filmy a především práci Jiří-
ho Brdečky.“
„Debutová deska u firmy Redblack. To je dosa-
vadní bilance, ale jaká k tomu byla cesta?“
Johny: „Ještě před Sad Harmony byla kapela Abad-
don, drtící death metal, ze které vznikli později Sad
Harmony. Byl to přirozený vývoj. Hudba v Abaddon
nám jaksi už neseděla, začali jsme tvořit něco jiné-
ho. Udělali jsme pak se Sad Harmony také nějaká
dema. První demáč jsme natáčeli „v totálně un-
dergroundovém studiu“ Šopa, jak říká Vlastimil
Mahdal z Melancholy Pessimism. To byl určitý za-
čátek. Pak jsme se rozpadali a pak jsme se zase dá-
vali dohromady a v dnešní sestavě, fungujeme tři,
tři a půl roku.“
„První demáč se jmenoval „Astray“...“
Sládek: „Ne, ne, ne. „Astray“ jsme natočili už v po-
době, jaké jsme dneska. To demo, o kterém jsme

mluvili se jmenovalo „Devoted To Sirens“. To bylo
ještě s původním kytaristou Abaddonu.“
„Bylo vůbec to první demo šířeno?“
Sládek: „Faktem je, že jsme tehdy vůbec nevěděli,
co máme udělat pro promotion. To bylo až později
s „Astray“. Šířeno bylo, ale bez nějaké větší podpo-
ry. Propagace byla téměř nulová. V podstatě o nás
nikdo nic nevěděl, byli jsme zavřeni u nás v dědině
a odehráli pár lokálních akciček, neměli jsme tehdy
ještě managera.“
„Když teoreticky hudebně postavíte vedle sebe
vaši novou desku a předchozí demo „Astray“, už
zde je patrný rozdíl. Když srovnáte desku s prv-
ním demem... Dá se to vůbec porovnávat?“
Sládek: „Tam to bylo takové písničkové...“
Johny: „To bylo skutečně písničkové, „Astray“ za-
se bylo hodně experimentální a ten nový materiál je
takový malý návrat k prvotině. Dali jsme si záležet,
aby to bylo písničkovější, stmelenější, zkrátka aby
to trošku vypadalo.“
„Po vydání dema „Astray“ se v recenzích na něj
objevovalo to, že Sad Harmony mají blízko k do-
omu nebo hrají doom metal. Myslíte si, že hraje-
te doom?“
Sládek: „Škatulkování... Parádní téma. My hrajeme
rock, neklademe si nějaké hranice. Je tam samo-
zřejmě cítit metal, ale já bych chtěl spíše znít jako
rocková kapela.“
Johny: „Já vůbec nejsem proti nějakému názvu do-
om. Já bych to spíše nazval doom rockem.“
„Dobře, tak jinak. Kdybyste se bavili se člově-
kem, který vás vůbec nezná a byl to cizinec. Vy
řeknete - máme kapelu. Jak byste se popsali?“
Sládek: „Hard core! (smích)“
Johny: „Záludná otázka. Je to velice těžké k něče-
mu přirovnat...“
Sládek: „Jsme drsní rockeři... (smích).“
„Nebudu vás s tím více trápit. Jak je to s tvorbou
skladeb? Vznikají dříve texty, naopak muzika
nebo současně?“
Sládek: „Rozhodně vzniká muzika jako první, pro-
tože texty píšu zásadně ve studiu. Až na poslední
chvíli. Ne, teď jsem psal ve studiu už jenom dva tex-
ty. Většinou texty odkládám až nakonec. Musím se k
tomu vždycky dokopávat, spíše mě baví drnkat na
kytaru. Mě hrozně baví zabředávat mezi klasické
autory basní. Ti lidi to umí, dokázali, že to umí a
všem se to líbí. Je to na muzikantech, zda toho do-
káží využít, jelikož je tady hodně dobrých básníků.
Využívat jich je docela příjemná práce.“
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bital českým fanouškům?“
Vlado: „Rozhovor pre Metal Breath zine sme dote-
raz naozaj nerobili a som rád, že sa môžeme pred-
staviť už aj čitateľom Metal Breath zinu. Skupinu
Amorbital v roku 1993 oficialne založili gitarista a
spevák Chrysogonus spolu s bubeníkom Lazare.
Hneď nato sa k nim pridáva basgitarista Lipo. Ka-
pela pôsobila v tejto trojčlennej zostave až do de-
cembra 1994, kedy do kapely prišiel druhý gitaris-
ta Krishpin. Po jeho príchode kapela tvorila mate-
rial, ktorý bol už o niečo viac technickejší. Prvý
koncert kapely sa uskutočnil 22.apríla 1995 
v Humennom na Festering Blood part.II, kde si ka-
pela zahrala so skupinami Phantasma, Dementor,
Agony Conscience ... Koncom júla 1996 kapela na-
hrala svoje prvé demo. Demo s názvom „Crystal
Rhapsody“ sa nahrávalo v štúdiu Exponent 
v Hlohovci a nieslo sa v duchu melodického death
metalu. Obsahuje 5 skladieb v celkovej dlžke 25 mi-
nut. Kapela hneď po návrate zo štúdia začala pra-
covať na novom materialy. V apríli 1998 skupina 
opäť navštívila štúdio Exponent, kde sa nahrávalo
už nie demo, ale MC album „Invidia“. MC album
obsahuje 9 nových songov, rýchlejšie a tvrdšie ako
na deme „Crystal Rhapsody“. Celková dlžka mate-
rialu je 30 minut. S týmto novým materialom kape-
la Amorbital kontaktovala množstvo magazínov, di-
stier, labelov a rádií. V septembri 1998 francúzska
firma Shock Wave Records prejavila záujem o vy-
danie albumu „Invidia“ na CD nosičoch. Kapela
dostala ponuky od viacerých zahraničných firiem,
ale nakoniec podpísala zmluvu s firmou Shock Wa-
ve. CD-verzia albumu „Invidia“ je zmastrovaná a
má úplne nový obal. Od začiatku roku 1999 je CD
kapely Amorbital „Invidia“ oficiálne v predaji. V
týchto dňoch už kapela pracuje na nových sklad-
bách.“
„Po rozpadu Československa se obě země po-
měrně vzdalují a to i na poli hudebním. Sice hod-
ně skupin ze Slovenska u nás vystupuje na růz-
ných akcích, ale všeobecně se o slovenské scéně
moc v Čechách neví. Vy jste představiteli kvalit-
ního slovenského death metalu. Těch skupin je u
vás poměrně hojný počet. Máš tentýž názor?“
Vlado: „Keď sme si rozbili naše krásne Českoslo-
vensko a oddelili sa od seba, undergroudová hu-
dobná produkcia sa začala uberať na Slovensku aj
v Čechách iným smerom. Ale nemyslím si, žeby bo-
la slovenská scéna pre českých fans až takou ne-
známou. Sme predsa krajiny, ktoré mali a majú k
sebe najbližšie a to sa myslím odráža aj na určitej
bližšej previazanosti medzi slovenskou a českou
scénou. Teší ma, že si nás zaradil medzi predstavi-

teĺov kvalitního
s l o v e n s k é h o
death metalu.
Na Slovensku
je naozaj veĺké
množstvo práve
deathmetalo-
vých kapiel a
dá sa povedať,
že death má tu
u nás jedno-
značnú priori-
tu. Myslím, že
práve tento štýl
sa na Sloven-
sku teší najväč-
šej podpore
fans. Tým je
dané, že aj kon-
kurencia je tu
veĺká, čo núti
každú kapelu

neustále sa zlepšovať a pracovať na sebe ak sa chce
udržať a niečo dosiahnuť. A to je na tom určite po-
zitívne.“
„Mám pocit, že na Slovensku letí převážně de-
athmetalové kapely, které jsou v Čechách již na
dalších místech zájmu za grindovými, doomový-
mi a jinými styly. Můžes toto potvrdit a nebo vy-
vrátit?“
Vlado: „S tým sa nedá len súhlasiť. Na Slovensku
jednoznačne dominuje death metal a všetky jeho od-
rody. Samozrejme sú tu zastúpené aj iné extrémne
odrody, ale kapiel hrajúcich grind, doom, či black
je tu podstatne menej. Každá scéna ma svoje určité
špecifiká a vplyvy ktoré ju formovali. Tým je dáne
súčasné rozdelenie. Česká aj slovenská scéna má
svoje dominaty, svoje silné kapely v rôznych štýloch
a to je myslím dobré.“
„Jak vůbec vidíte z pohledu Slovenska českou
scénu?“
Vlado: „S českou scénou máme jednoznačne naj-
lepšie vzťahy. Spoločné akcie, množstvo spriazne-
ných kapiel, kopec dobrých ĺudí, tu sa proste niet o
čom baviť. Slovenská a česká scéna má určite veĺa
spoločného, aj keď sa to už nedá brať ako celok.
Takže podĺa mojich doterajších skúseností môžem
skonštatovať, že česká scéna je myslím dosť silná.
Máte množstvo kapiel a dosť nadšených ĺudí, čo
majú snahu podporovať scénu. Keď si to porovnám
v globále s našou, so všetkým čo k tomu patrí, teda
úroveň a fungovanie firiem, distier, zinov, organi-
zovanie koncertov, tak v tom ste oproti nám o krok
vpredu. U nás je to take nejaké strnulejšie, ale ja
verím, že sa to zlepší.“
„Nyní k vašemu novému počinu „Invidia“. Do-
stali jste se pod poměrně neznámý francouzský
label Shock Wave Records. Jak tato spolupráce
vůbec vznikla?“
Vlado: „So Shock Wave Records sme boli v kontak-
te už od vydania nášho prvého dema „Crystal
Rhapsody“, to ale u nich nejako nezabodovalo,
predsa to bol náš debut a tak po nahraní nového
materiálu bolo Shock Wave Records jedno z prvých
zahraničných vydavateĺstiev, ktoré sme s novým
materialom kontaktovali. Ich reakcia bola, že nám
hneď poslali zmluvu na vydanie nášho materialu na
CD. Pravdupovediac nečakali sme, že ich náš nový
material zaujme natoĺko, že sa ho rozhodnú vydať.
Mali sme ale viac ponúk na vydanie, spomeniem fir-
my Shiver Records, Novum Vox Mortis, Dead Sun
Records....takže sme mali možnosť vyberu. Myslím,
že jednoznačne zavážilo seriózne jednanie hneď od
začiatku a podmienky, ktoré nám Shock Wave Re-

cords ponúkli. Lepšie podmienky nám vtedy nepon-
úkla žiadna firma. Zmluva je podpísana na tri roky
a zatiaĺ na tento jeden album. So spoluprácou s
Shock Wave Records sme zatiaĺ spokojní a uvidíme
ako to bude pokračovať ďalej. Takže sme radi, že
nám to tentokrát vyšlo a CD je vonku.“
„To se nenašel pro vydání debutového alba zá-
jemce přímo na Slovensku?“
Vlado: „V čase, keď sme začali propagáciu nášho
nového materialu „Invidia“ na MC, nikto zo slo-
venských vydavateĺov neprejavil záujem o vydanie
nášho materialu na CD. Nebrali sme to nejako dra-
maticky, na Slovensku sú prakticky len tri fungujú-
ce vydavateĺstvá a je len na nich, akú kapelu si zo-
beru pod svoje krídla. Pravdupovediac ani sme s
tým veĺmi nerátali, čo sa nám aj potvrdilo a preto
sme začali kontaktovať hneď zahraničné firmy.“
„Co si vůbec slibujete od toho, že vám deska vy-
šla ve Francii? Má to tolik pozitivních stránek?“
Vlado: „Firmu sme si vybrali na základe ponúk,
ktoré sme dostali. Bolo ich viac takže sme mohli po-
rovnávať a vybrať si pre nás to najvýhodnejšie. A
práve podmienky ktoré nám ponúkla firma Shock
Wave Records, boli pre nás najprijateĺnejšie.Tým,
že nám naše debutové CD vydala zahraničná firma,
máme zabezpečenú podstatne lepšiu propagáciu a
ponúkla sa nám tým možnosť predstaviť naš materi-
al podstatne väčšiemu množstvu poslucháčov hlav-
ne za hranicami. Na Slovensku a Čechách nás pred-
sa už aspoň trochu poznaju, ale pre zahraničie sme
stále neznáma kapela, a preto je to pre nás skvelá
možnosť prezentovať sa hlavne v zahraničí. A to sa
nám prostredníctvom firmy celkom darí, čo môžem
súdiť podĺa ohlasov čo dostávame. Spoluprácou so
Shock Wave Records sme doteraz len získali a je to
pre nás aj nová skúsenosť. Musím oceňiť ich serióz-
ne jednanie s našou kapelou a dúfam, že to bude po-
kračovať aj naďalej. Vzťah medzi vydavateĺom a
kapelou je daný ich vzájomným prístupom, ochotou
spolupracovať a je vždy špecifický pre každú kape-
lu a label.“
„Kdo je vůbec autorem obalu „Invidie“, který je
mimochodem velmi povedený?“
Vlado: „Som rád, že sa Ti náš obal páči. Obal náš-
ho CD má na svedomí jeden chlapík 
z Francúzska a jeho výtvor je už druhým obalom,
ktorý naša „Invidia“ má a my sme s ním spokojní.
Totiž najprv sme si na vlastné náklady vydali MC
„Invidia“so všetkým, čo k tomu patrí, teda aj s ri-
adnym plnofarebným obalom. Ten však firme nevy-
hovoval a tak dali urobiť nové graficke spracovanie
bookletu nášho CD. Myslím, že to zvládli naozaj
dobre a tak CD vyšlo už s novým obalom. Takže mo-
mentálne sa možete stretnúť s naším MC ešte s na-
ším pôvodným obalom a CD, ktoré už má iný pre-
robený obal. Ide ale o ten istý material, takže sa ne-
nechajte zmiasť.“
„Čím byste se chtěli odlišovat v produkci death
metalu od ostatních skupin stejného ražení?“
Vlado: „Myslím, že je snahou každej kapely vytvo-
riť si svoj vlastny a špecifický štýl, čím by bola cha-
rakteristická a odlišovala sa od ostatných kapiel
podobného razenia. V súčasnosti je ale dosť ťažké
vytvoriť niečo skutočne originálne. My sme boli uz
porovnavaní s tvorbou rôznych kapiel aj naše štýlo-
ve zaradenie už bolo rôzne. Väčšina kapiel na Slo-
vensku hrajúcich death metal vychádza z tvorby a-
merických kapiel, štýlovo aj zvukovo, čo ale nie je
náš prípad. My sa snažíme hrať nielen rýchlo a bru-
tálne, ale samozrejme nesmú chýbať ani melodické
pasáže, ktoré sú pre nás myslím dosť charakteris-
tické a ktorých sa nemienime vzdať ani pri tvorení
nových vecí. Teda určite nedôjde ani pri tvorbe no-
vých songov k nejakému štýlovému odklonu.“
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less Elegy dosáhli relativně na vrchol u nás doma.
Je ještě něco, co se dá u nás dobýt nebo ještě něco
podnikat. Asi mnoho ne... „Určitě tady budeme dál
vydávat desky, dál se tlačit už asi není kam, jsou tu
stále stejné festivaly a stále stejné štace. Jedno-
značně se budeme snažit směřovat třeba naše kon-
certy (ale i desky) do zahraničí - hlavně tím západ-
ním směrem.“. A na tomto poli, jak se zdá, se dá
pracovat ještě léta. Každopádně řada našich kapel
určitě má co dělat i na poli českém. Není to tak?

ZMĚNY

Se štěstím, velkým pracovním nasazením a úsilím
jak ze strany vydavatele, tak i samotné kapely při-
chází úspěch. Někdy také ani po letech ne. Silent St-
ream Of Godless Elegy štěstí mají a velmi si to 
uvědomují. Co tomu ale předcházelo, jak se liší styl
práce na začátku a v současné době, na to reaguje Ra-
dek slovy: „Tehdy jsme neměli skoro jasno, co chce-
me vůbec hrát, což je problém asi každé kapely. By-
lo to hledání své vlastní cesty, což se nám, doufám,
podařilo nebo se nám to začíná dařit. Myslím, že ten
úplný nový začátek přišel s naší „červenou“ deskou
a dnes už jsme si našli ten svůj styl, se kterým bude-
me chtít jít dál.“. Vývoj kapely jistě ovlivňují i jiné
faktory, než jen ty hudební. První změnou v posled-
ních dvou letech byla na postu basáka: „Na jaře mi-
nulého roku k nám přišel violista - posílení třetím
smyčcem naší smyčcové sekce Kiril Chlebnikov což
je borec z Moskvy, který tady žije už tři roky a má za
sebou konzervatoř. Pak se naše cesty se rozešly s ba-
sistou Filipem, kterého zastoupil právě Kiril, kterého
teď basa baví nejvíc.“. První dvě alba - „Iron“ a „Be-
hind The Shadows“ vznikaly v jednom z nejlepších
metalových studií u nás - v Shaarku. Dodnes obě al-
ba hrají velmi dobře a zvukově jsou hodnocena i po
letech výborně. Jenže kapela se se Shaarkem jaksi
nespokojila a druhou změnou byla i výměna studia:
„Na začátek řeknu, že to nebyla otázka výměny stu-
dia, ale první dvě desky se točily ve stejném studiu 
a neviděli jsme další cestu, kam by se to mohlo celé
posunout. Shaark je výborné studio a desky, které
tam vznikají, zní super. My jsme potřebovali už něja-
kou změnu a něco jiného. Jelikož jsme natáčeli půl
roku před „Themes“ cover verzi od White Zombie
„Bloody Milk And Sky“ u Miloše „Dodo“ Doležala
a dělalo se nám s ním dobře, zkusili jsme tentokrát
něco jiného.“. Deska však nezní špatně ani díky zá-
verečnému masteringu, což je pro nezasvěcené závě-
rečná úprava zvuku. Zajímavé na tom je, že se právě
tento mastering nedělal v žádném z domácích studií:
„Nenechalo se nic náhodě a tím, že jsme natáčeli u
Miloše Doležala, zařídil nám mastering 
u Jana Němce v Hannoveru v Německu, což je člo-
věk, který dělal s Celtic Frost nebo Running Wild 
a mimochodem je to dobrý kamarád Miloše. Ta des-
ka se tam masterovala a jsme s tím velice spokojení.“

THEMES

Název právě aktuálního třetího alba „Themes“ se 
v  českém překladu dá vyložit jako úvahy, což je do-
cela zajímavý název a ostatně koresponduje nejen 
s hudební stránkou alba, ale i jeho textovou náplní:
„Texty jsou hodně depresivní, jsou to určité myšlen-
ky, úvahy a prochází to vůbec celou tou deskou.“.
Většina doommetalových formací odpovídá na otáz-
ku o čem jsou texty dost vyhýbavě. Nanejvýš se roz-
povídají o jisté abstraktnosti textů, které jen velmi
těžce lze charakterizovat vlastními slovy. 
U „Silentů“ to nebyla vůbec vyjímka a horko těžko z
nich něco dostanete: „Jsou určitě abstraktní 
a každý to může pochopit po svém a asi by to tak mě-

lo být, ale natolik znám Petra, že jsou to jeho zážitky
zabalené do nějakých emocí. Ty texty jsou hodně o
něm a o tom, co všechno prožil. To ale možná přes-
ně pochopí jen ti, kteří ho dokonale znají. Radši se v
tom nebudeme dále pitvat. Jsou to velice intimní zá-
ležitosti. Jestli to fakticky někoho zajímá až tak do
hloubky, ať přijde na náš koncert 
a zeptá se na to osobně Petra.“. Petr Staněk - kyta-
rista, zpěvák a leader kapely je známý prohlášením,
že pokud bude on sám v kapele, budou Silent Stream
of Godless Elegy znít vždy tvrdě a nikdy „nevyměk-
nou“, jako se to stalo u některých podobně znějících
zahraničních doomových uskupení v posledních le-
tech. To opravdu kapela (a nebo jasně Petr) dokona-
le potvrzuje, protože „Themes“ je daleko tvrdší než
jeho předchůdce: „Já myslím, že určitý směr byl da-
ný, ale vůbec to nebylo nijak plánované a programo-
vé. Když se na to dívám s měsíčním odstupem, tak to
tak opravdu dopadlo - je tvrdší, ale není to tím, že
jsme chtěli. Těžko říci, čím to je. Možná nám začala
dobře fungovat rytmika, skladby jsou rychlejší a dy-
namičtější, tím se to stalo tvrdší.“. Není tedy vůbec
na pořadu dne nějaký úlet do experimentálních po-
pových či jiných vod... Ostatně jak se dívá Radek na-
příklad na to, kdyby měli Silent Stream vokalistu s
čistým zpěvem: „Když si poslechneš desku, tak je
tam spousta vokálů a brutálních zpěvů tam není až
tolik a nejsou všude. Já myslím, že jsou tam pestré
vokální linky - od čistého zpěvu až po deathové a
blackové. Spíše je to na aranžích a zvažujeme, kde se
co hodí - to je otázka i čistého zpěvu.“. Když si pře-
čteme rozhovor v Metal Breath číslo 41, ale i z jiných
časopisů a fanzinů, před dvěma lety svorně prohlašo-
vali cosi o tom, že další deska bude mít více žen-
ských vokálních linek - jinak řečeno, Zuzka Zamaza-
lová (zpěv, housle) bude mít na novém albu daleko
větší prostor. K tomu ale nedošlo: „Při naší rozpra-
vě před dvěmi lety jsme opravdu tvrdili, že dáme ví-
ce prostor ženskému zpěvu, ale dopadlo to, jak to do-
padlo. Jsou tam vlastně dvě věci, kde je ho víc, ale ni-
jak se tomu nevyhýbáme. Spíš je to tak, že do těch
písniček, které jsme udělali, to nesedlo a nebo jsme
to tam udělat ani nechtěli. Mohu ti prozradit, že plá-
nujeme sólové album pro Zuzku (něco jako projekt),
které se ani nebude jmenovat Silent Stream 
a bude to na její zpěv přesně šitá muzika 
a třeba to ani nebude doom metal...“. Takže se mů-
žeme ještě těšit na něco podobného jako Dead Can

Dance či Enyu? To je však budoucnost...

KONCERTY

V posledním rozhovoru v Metal Breath se mluvilo o
budoucnosti. Hlavním tématem věcí příštích byly
koncerty a to mimo území naší republiky. Povedlo se
a velmi zdařile. Jakoby Silent Stream opravdu vy-
cházelo téměř vše, co si dají jako předsevzetí: „Od té
doby jsme měli menší turné s Darkside 
a českými Tortharry po Rakousku a Čechách, dále
pak s nějakými polskými skupinami a Američany Ni-

le několik koncertů v Německu, takže se vcelku po-
vedlo to, co jsme si předsevzali. Teď se rýsuje po
prázdninách týdenní turné po Švýcarsku a týden (po-
kud to vyjde) pojedeme s My Dying Bride po Němec-
ku a Polsku. Jeden koncert by měl být 
i v Čechách.“. No vida, že by se českým skupinám
také blízkalo na lepší časy? Dočkáme se také kromě
Silentů a Krabathoru nějakých předskokanů na vel-
kém evropském turné s významnou kapelou? Dou-
fejme, že ano. Jsou tady poslední roky jakési vlaš-
tovky... Vraťme se ale domů. V poslední době se ob-
jevily jisté pomluvy o tom, že Silenti začínají být
protěžováni jak propagačně, tak i pořadatelsky. Mlu-
vilo se také o jakémsi útlumu koncertů kapely, ale
není to vůbec tak. Nechytejme se zbytečných 
a nicneříkajících pomluv. Koncem dubna a velký kus
května proběhlo turné nazvané Colours Of Moonshi-
ne: „Bylo to propagační turné tří redblackovských
kapel - nás, Sad Harmony a Endless, které aktuálně
propagovalo nové desky všech tří zúčastněných. Za-
hrnovalo asi deset koncertů po velkých městech naší
republiky + Slovensko a dopadlo vcelku dobře, i když
samozřejmě byly koncerty horší i lepší co se týče re-
akcí lidí. Ve velkých městech jako třeba Brno, což mě
hodně překvapilo, lidi stáli a nic a zase naopak v
menších zastávkách turné to bylo výborné - Zábřeh a
nejvíc Ostrava.“. To bylo, ale budou také letní festi-
valy? Zřejmě ano: „Momentálně jich je šest - 99 Re-
cords v Bzenci (Sodom), Come And Die Fest v Kře-
novicích u Brna, Open Hell Fest ve Volyni, Festering
Blood v Prešově (Crematory, Mystic Circle) a na
Slovensku ještě jednou v Liptovském Mikuláši, kde
mají být hlavní hvězdy Annihilator a Overkill.“. Tak-
že bude toho pro fanoušky dost! Od spousty skupin
často slýchaváme, že je nebaví nahrávat ve studiu a
baví je především živě hrát, většina kapel to má ob-
ráceně. Jak je tomu u Silent Stream Of Godless Ele-
gy? „U nás je hlavní to, že se něco kolem kapely dě-
je. Takže když jsme zavření ve studiu, tak se těšíme na
to hraní, což je taková živá voda, protože ten kontakt
s lidma je něco super. Samozřejmě pokud to není na
těch koncertech něco podobného, co se nám stalo lo-
ni na festivalech, kdy místo hraní o půlnoci, to bylo
ve dvě ráno, místo čtyřiceti minut bylo dvacet minut.
Na živé koncerty se vždycky těšíme...“. Často také
slýcháme velmi hrůzné a zajímavé zážitky ohledně
vztahu fanoušků ke kapelám na koncertech. Stává se
Silentům něco podobného? Dokáží vylíčit nejhezčí a
nejhorší zážitek na koncertech, co se týče fanoušků?
„Na ty špatné si nikdo radši moc nevzpomíná a ty
dobré... Nevím jak ze strany fanoušků, ale jsou to
především ty koncerty, které byly něčím výjimečné a
vzpomene si na ně člověk po nějaké době. Mezi ně
patří předskakování The Gathering, z nedávné doby
Anathemě, pro mě osobně byla srdcovka loňské Dy-
namo v Litoměřicích, kdy jsme hráli s Orphanage
(moje totálně srdcová kapela) a následně jsem pro-
pařil celou noc s jejich zpěvákem...“.

Silent Stream Of Godless Elegy dokázali po Kra-
bathoru prorazit ven a získat si obrovské domá-
cí zázemí. Přejme jim to. Někdy konečně musíme
ukázat světu, že i česká metalová scéna se doká-
že ve světě prosadit a že je na vysoké úrovni. Bo-
hužel od západních sousedů stále obecně slyšíme
to samé na adresu našich kapel. I když jde o vy-
nikající skupinu, řeknou maximálně: „Na to, že
to je z východní Evropy, je to dobrý“. A to musí-
me změnit. Jednu šanci mají Silent Stream Of
Godless Elegy.

Kontakt: Radek Hajda, Skalička 117, 753 52 
nebo Redblack Productions, Kopečná 7, Brno,
602 00, tel.: 05 / 4321 6224.
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Silent Stream Of Godless Elegy

Amorbital



František Březina

Dying Passion ze Šumperka vznikli na
počátku druhé poloviny 90. let a po něja-
kých personálních problémech vydali de-
butové demo „No Time“. To po necelém
roce a půl následuje rovnou debutové CD
„Secretly“, které vydávají firmy Metal
Breath Production a Epidemie Records a
jež vyšlo v květnu 2000. Aktuálně přijeli
dva zástupci, respektive lídři Dying Passi-
on do Prahy CD propagovat sérií rozho-
vorů pro fanziny, rádia a časopisy. Proč
se tedy při této příležitosti po práci neza-
stavit v Rock Café a nezeptat se na pár
zajímavostí ohledně titulu „Secretly“ a
skupiny jako takové? Jak již zasvědcení
tuší, mým otázkám čelili Standa Jelínek
(kytara, zpěv) a Zuzana Lípová (zpěv).
Pro úplnost uvedu, že ty na septeto Dying
Passion doplňují kytarista Jarda Řoutil,
basák Pavel Biro, flétnistka Veronika Sk-
rottová bubeník Zdeněk Směšný a zatím
poslední přišedší člen, houslista Karel C-
vrk.

„Začneme přítomností. Na začátku toho-
to měsíce (5.5.) vám vyšlo debutové CD.
Jak jste s ním s odstupem tří týdnů spo-
kojeni?“
Zuzana: Jelikož jsme do toho dali hodně ča-
su a práce a snažili jsme se to udělat co nej-
lépe, spokojeni určitě jsme. I když zvuk by se
dal do jisté míry ještě upravit...“
Standa: „Na možnosti studia a na naše zku-
šenosti se to dá a je to v pohodě. Každopád-
ně jsme nachytali zkušenosti pro příště a

další deska bude opět o několik kroků lep-
ší.“
„Jak jste si na začátku své cesty předsta-
vovali vývoj skupiny?“
Zuzana: „Úplně na začátku jsem ve skupině
nebyla, ale myslím si, že jdeme pořád stej-
nou cestou a nijak trendově se neměníme.“
Standa: „Na začátku, bez Zuzky, to bylo
hodně klávesové a symfonické. Byl to takový
death - doom. Samozřejmě jsme si mysleli,
že tak nějak bude směřovat i naše další tvor-
ba, ale ta se dostala do takového obrazu, ja-
ký máme nyní. Toto člověk dopředu nemůže
vědět. Mě by třeba zajímalo, jak to bude vy-
padat za dva roky. Nemám o tom vůbec
představu, jde to samo... Třeba to povede
dál tam, kde skončila skladba „It’s Showing
Through The Night“ z nového CD. Možná to
bude mít folkovější a alternativnější ráz,
použijeme více etnických nástrojů, bubín-
ků...“
„Výrazným okamžikem vaší historie bylo
zveřejnění debutového dema „No Time“,
které vyšlo počátkem loňského roku. Ja-
kých se mu dostalo ohlasů? Přišla smlou-
va na CD na základě tohoto dema nebo
nějakého konkrétního koncertu?“
Zuzana: „Ohlasy byly vcelku dobré a našli
jsme si nějaké fanoušky. Udělali jsme si
hodně známých a kamarádů i mezi kapela-
mi...“
Standa: „Kritika padala většinou na můj
zpěv. Ohledně toho vydání to bylo tak, že si
Martin vyjel do Jeseníků, které se mu hodně
zalíbily a pak, když si vyslechu demo, si ře-
kl, že to musí vydat. Může za to naše demo a
Jeseníky.“

Zuzana: „Alespoň tak se ukázalo, že místo,
kde hrajeme, není na škodu.“
„Poměrně často koncertujete a máte ús-
pěchy v různých soutěžích. Kolik vydaře-
ných akcí máte za sebou?“
Zuzana: „Když jsme vydali demo, zkoušeli
jsme se přihlašovat do různých soutěží a by-
lo perfektní, že se nám ozývaly. Nicméně
jsme si o nich udělali reálný obraz...“
Standa: „Nevím sice, jak to v soutěžích pro-
bíhá, ale třeba na tom Gambrinu bylo při-
hlášených 700 skupin, z nichž jsme se dosta-
li mezi prvních 36. To je docela v pohodě.“
Zuzana: „Alespoň jsme si zahráli - i když je-
nom tři písničky - na pořádný aparát.“
Standa: „V tom čtvrtfinále byl fakt perfektní
zvuk a po této stránce to byl náš nejlepší
koncert. Ač jsme nikam dál nepostoupili.“
Zuzana: „Po všech stránkách nejlepší kon-
cert jsme zažili nyní u nás při Majálesu.
Hráli jsme tam asi hodinu a půl, došlo i na
průřez naší starší tvorbou a bylo to zajíma-
vé.“
„Kolik koncertů máte v dohledné době
před sebou?“
Standa: „V dohledné době hrajeme téměř
každý víkend až do konce září. Co se týká
počtu našich odehraných koncertů, vezmi si
to tak, že hrajeme v průměru dvakrát do mě-
síce už dva roky... Nyní se těšíme nejvíce na
letní festivaly - Brutal Assault, Rock For Pe-
ople, Nuclear Storm, Metal Breath Tour
2000 aj.“
„Sami pořádáte tzv. „výměnné akce“. Šlo
by hrát bez nich?“
Standa: „Určitě. V poslední době už moc vý-
měn neděláme a víceméně s nimi končíme,
protože akce, které jsme pořádali v Zábřehu
na Moravě „Na Rafandě“, končí kvůli naše-
mu nepohodnutí se s majitelem klubu. Větši-
nou jsme zvali kapely, které se nám líbily,
protože, co se týká výměn, některé skupiny
za moc nestojí... Už tam proběhli třeba Hap-
py Death, Mortifilia, Silent Stream Of God-
less Elegy, atd.“
Zuzana: „V tuto chvíli se nám pořadatelé o-
zývají sami a tudíž jsme si nyní koncerty sa-
mi téměř vůbec neobstarávali.“
„Jaký je rozdíl mezi vaší místní scénou a
scénou celorepublikovou? Berou vás lidé
všude stejně?“
Zuzana: „U nás moc tvrdých kapel není.
Kromě nás jsou tam vlastně jen Mortify. Ale
fanoušků máme doma dost.“
Standa: „Na všech pět akcí, co jsme pořá-
dali na „Rafandě“, na nás přišlo hodně lidí
(100 - 400 - pozn. -FBB-). Myslím si, že nám
domácí celkem fandí a podporují nás. Hod-
ně demáčů „No Time“ jsme posílali na jižní
Moravu.“
„Mohla by kapela vašeho ražení fungovat
bez koncertů? Do jaké míry jsou důležité
a mají smysl?“
Zuzana: „Myslím, že asi ne, protože mě kon-
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certy baví hrozně moc.“
Standa: „Asi by mě to nebavilo dělat jako
Forgotten Silence - vydávat alba a nekon-
certovat. Koncerty mě hodně baví a patří k
nám.“
Zuzana: „Forgotten Silence udělají jeden
kvalitní koncert a pak skládají materiál...
Ale pro nás je dobré cestovat...“
Standa: „Sice tím, jak jezdíme po koncer-
tech, zažíváme jak dobré, tak sračkové ak-
ce... Prostě se někdy táhneme přes celou re-
publiku a tam ten koncert pak navštíví 20-30
lidí. Ne všechny z kapely to pak na ty kon-
certy táhne. Kolikrát jsou z toho fakt unave-
né, ale není se čemu divit, že je zmíněný mo-
del koncertu nemotivuje. Lidé asi nemají pe-
níze...“
„Pojďme k debutovému CD. Proč jste se
jej rozhodli vydat právě u Epidemie Re-
cords a Metal Breath Production? Byly i
jiné nabídky?“
Zuzana: „Měli jsme ještě nabídku odněkud z
Itálie, ale to byla také taková malá firmička,
což by asi nemělo cenu. Nicméně kluci ze
zmíněných firem se ozvali jako první, a tak
jsme si řekli, proč ne? Myslíme si, že to jsou
dobré firmy a zatím se o nás i tak starají.
Zatím! (smích...)“
Standa: „Jsou to především fajn lidé, se kte-
rými si rozumíme. Myslím si, že to bude kla-
pat.“
„Na to navazuje další otázka. Jak si před-
stavujete vaši nynější spolupráci dál?“
Zuzana: „Kluci vědí co a jak. Momentálně
se pracuje na promotion. Z naší strany to
chce hlavně hrát...“
Standa: „Doufám, že ty cédéčka protlačí
všude možně, že s námi pojedou po všech
festivalech, že něco dostanou do zahraničí.
Věříme jim a myslíme si, že to bude v poho-
dě.“
„Cédéčko je poměrně dlouhé a oproti de-
mu mnohem pestřejší a různorodější. Byl
to záměr nebo to je přirozený vývoj?“
Standa: „Je to přirozený vývoj. Snažili jsme
se, aby bylo pestřejší, ale šlo to z nás přiro-
zeně.“
Zuzana: „Ve všem jsme se oproti minule
snažili trošku zajímavěji a písniček tam je
právě tolik. Nevím, co k tomu říci... (smích)“
Standa: „Je to jednoduše vývoj.“
Zuzana: „Ta délka není zase taková, když si
vezmeš, že máme v průměru sedmiminutové
písničky. Těch deset skladeb - to není zase
tak strašné...“
Standa: „Myslím, že skladby, na to,  jak jsou
dlouhé, nenudí. Jak se na to díváš ty?“
„Zatím jsem recenzi nenapsal... Jak byste
aktuální počin přiblížili laickému poslu-
chači?“
Standa: „Dnes jsem slyšel dobrý název na-
šeho stylu - doom metal s ženským vokálem
s prvky rockové alternativy a melancholie
jesenických hor.“

„Jste spokojeni s výsledným zvukem CD?
Jak probíhalo nahrávání, kde se nahráva-
lo a jaká panovala atmosféra?“
Zuzana: „Nahrávali jsme v Jeseníku ve stu-
diu Půda. Podmínky byly dobré, protože
majitelé studia jsou naši kamarádi. Nicméně
nahrávání probíhalo bohužel jenom o víken-
dech. Různě jsme se tam prostřídávali...“
Standa: „Začalo to bicími. Bubeník nahrál
své a odešel. Pak basa, atd.“
Zuzana: „Bylo lepší, že tam nebylo moc lidí,
protože bychom se pak na finálním zvuku
nemuseli dohodnout vůbec. Každý by si více
prosazoval svůj nástroj, a tak bylo lepší,
když jsme to dělali my dva.“
Standa: „Já osobně se zvukem spokojený
nejsem, ale na možnosti studia jsme udělali
maximum. Snažili jsme se, ale nedosáhli
jsme našich představ. Na to bychom potře-
bovali opravdu profesionální studio, na kte-
ré jsme neměli peníze. Ale na druhou desku
s tím rozhodně počítáme!“
„Existuje nějaká „veselá příhoda z natá-
čení“?“
Zuzana: „Tam bylo veselých příhod... Tako-
vá jedna byla s Jirkou Horáčkem. To je je-
den starší pán, který hraje rovněž v kapele a
vždycky tam vypil 2-4 litry vína a pak byl ne-
uvěřitelně upovídaný.“
Standa: „On nám hostoval ve dvou písnič-
kách jako klávesák, ale když přišel druhý
den po nahrávání, ani nevěděl, že tam něco
nahrával. Když to pak míchal, tak si říkal,
co to tu je za klávesy... (smích)?“
Je to starý ostřílený rocker s absolutním slu-
chem.“
„O čem jsou texty počinu a jaký pro vás
mají význam?“
Standa: „Texty jsou mé vize a představy o
životě.“
Zuzana: „Já nemám přímo své originální
texty. Čerpám z toho, co jsem četla a co mě
zajímá. To jsem v nich využila.“
„Čerpáš tedy z literatury?“
Zuzana: „Tak. Říkám, že když už to někdo
napsal lépe, proč psát něco, v čem se tak
dobře nevyjádřím... Jinak je to spíše filozo-
fické a abstraktní, než o nějakých konkrét-
ních zážitcích.“
„O čem je titulní věc „Secretly“?“
Standa: „Ta věc je o člověku - samotáři, kte-
rý je zaražený a má v duši oheň. Je to o po-
citech člověka nasraného na okolní svět.“
„Souvisí s tím nějak obal CD?“
Standa: „Obal nemá žádnou spojitost s na-
šimi texty. Kdysi to namaloval jeden šum-
perský akademický malíř. Chtěli jsme nama-
lovat něco přímo pro to CD, ale asi by se to
nestihlo do termínu, a tak se od toho upusti-
lo. Mě osobně jeho obrazy opravdu vzaly a
měl jsem s nimi spojené pocity ohledně tex-
tů.“
„Jak často zkoušíte a skládáte nové věci?
Zuzano, čím si udržuješ svůj krásný vo-

kál?“
Zuzana: „(bouřlivý smích) Tak to je dobrý.
To je moc hezké, že myslíš můj hlas. Ano, já
jsem zpěvačka a vy jste tomu nikdo nevěřil...
Momentálně zkoušíme jednou za čtrnáct dní,
ale obvykle jednou do týdne. Proč? Každý
má svojí práci a nikdo se nemůže přetrh-
nout... Je problém se domluvit. Bubeník má
další aktivity, Verunka bude maturovat... Je
nás sedm a málokdy se sejdeme kompletně.
Většinou zkoušíme v menším počtu a tak tři
hodinky. Ohledně tvorby to je různé. Někte-
ré písničky trvají déle... Jedna skladba nám
trvá v průměru tři měsíce. Když ji poprvé za-
hrajeme na koncertě, pak už je to 
v pohodě. A jak si udržuji zpěv? Já zpívám
pořád. Teď se mi ho nějak nepodařilo udržet
a odešel, ale už se mi to dlouho nestalo. Tři
dobré věci na zpěv jsou vajíčka, vincentka 
a prášky na únavu hlasivek. Ty teď beru,
protože jsem neměla žádný hlas.“
„Blížíme se do závěru. Jak si svou blízkou
budoucnost představujete nyní, po vydá-
ní CD? Čeho chcete momentálně dosáh-
nout a jaký je váš cíl?“
Standa: „Turné po Evropě s Anathemou.“
Zuzana: „Chtěli bychom se trošičku zvidi-
telnit, což je nakonec sen každého. Nechce-
me se nějak vnucovat, ale byli bychom rádi,
aby se lidem naše hudba líbila. Chtěli by-
chom pořád hrát a přáli bychom si, aby nás
lidé nadále zvali na akce.“
Standa: „Třeba bychom se chtěli podívat do
zahraničí...“
Zuzana: „...třeba do Polska to nemáme tak
daleko.“
Standa: „Udělat spoustu dalších desek a vy-
víjet se, aby ta muzika byla stále lepší a lep-
ší.“
Kontakt: Metal Breath Production,
P.O.Box 5, Třemošná u Plzně, 330 11.
Pavel Maňas

Slovenská parta Amorbital je jednou z deathme-
talových skupin, které se povedlo prorazit do za-
hraničí. Debutové album „Invidia“ vydal fran-
couzský label Shock Wave. Jelikož se o Amorbi-
tal kromě malých zpráviček v Metal Breath ne-
psalo, byl důvod k tomu, abychom spáchali ten-
to rozhovor, i když ho provázela řada technic-
kých problémů (internet). Odpovídá Vlado Stan-
ko.

„V Metal Breath se objevily ojedinělé zprávičky
o skupině Amorbital, ale nikdy se neobjevil roz-
hovor. Proto by bylo velmi příhodné zveřejnit
vaši dosavadní kariéru. Můžeš představit Amor-
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Dying Passion
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