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1991, West Virginia
McGillroy The Housefly - 1992, West
Virginia
Hirnnektar - 1993, Steamhammer
INCUBUS

Supernatural Death - demo, 1987
Serpent Temptation - 1988, Brutal Records
Beyond The Unknown - 1990, Nuclear Blast
Serpent Temptation - nová verze, 1996
INDESTROY

Indestroy - 1988
Senseless Theories - mini LP, 1989
IN EXTREMO

In Extremo - 1997, částečně licenčně
u Metal Blade
Hameln - 1998
Die Verrückten sind in der Stadt - 1998
Weck die Toten - 1999
Verehrt und Augespien - 1999
INFECTIOUS GROOVES

The Plague That Makes Your Booty Move...It`s The Infectious Grooves - 1991, vše
Sony Music
Sarsippius` Ark - 1993
Groove Family Cyco - 1994
INFERNAL MAJESTY

None Shall Defy - 1987, Roadrunner
Records
Nigrescent Dissolution - demo, 1988
None Shall Defy - reedice, bonusy, 1997
Unholier Than Thou - 1998, Hypnotic
Records
INFERNAL TORMENT

Man’s True Nature - 1995, RRS
Birthrate Zero - 1998, RRS
INFESTDEAD

Killing Christ - mini CD, 1996, Invasion
Records
Hellfuck - 1997
Jesusatan - 1998
IN FLAMES

Promo Tape - 1993
Lunar Strain - 1994, Wrong Again Records
Subterranean - mini CD, 1995, Wrong Again Records
The Jester Race - 1996, vše u Nuclear Blast
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Black-Ash Inheritance - shape mini CD,
1997
Whoracle - 1997
Colony - 1999
Tokyo Showman - live, 2001
Reroute To Remain - 2002
INHUMATE

Abstract Suffering - demo, 1993
Grind Your Soul - demo, 1995
Infernal Life - 1996
Ex-Pulsion - 1997
Growth - 2000

INTERNAL BLEEDING

One Dollar - demo, 1992
Invocation Of Evil - demo, později CD,
1993
Perpetual Degradation - demo, později CD,
1994
Voracious Contempt - 1995, Bullet Proof
The Extintion Of Benevolence - 1997, Pavement
Driven To Conquer - 1999
Alien Breed 1991-2001 - kompilace demosnímků, 2001
IN THE WOODS

Isle Of Men - demo, 1993
Heart Of The Ages - 1995, vše Misantrophy
White Rabbit / Mourning The Death Of
Aase - SP, 1996
Return To The Isle Of Men - 1996
Omnio - 1997
Let There Be More Light - SP, 1998
Strange In Stereo - 1999
INTRUDER

Live To Die - 1987, Iron Works
A Higher Form Of Killing - 1989, vše
u Metal Blade
Escape From Pain - mini LP, 1990
Psycho Savant - 1991

INVOCATOR
Believer In Church And Agonize - sampler,
1990
Excursion Demise - 1991, Black Mark
Production
Weave The Apocalypse - 1993, Black Mark
Production
Early Years - 1995, Die Hard
Dying To Live 1995, Progress Records
IRON ANGEL

Iron Angel - demo, 1984
Legions Of Evil - demo, 1985

Hellish Crossfire - 1985, Steamhammer
Winds Of War - 1986, Steamhammer
IRON BUTTERFLY

Heavy - 1967, vše u Atlantic
In-A-Gadda-Da-Vida - 1968
Ball - 1969
Iron Butterfly Live - live, 1970
Metamorphosis - 1970
Evolution - best of, 1971
Scorching Beauty - 1975, vše u MCA
Sun And Steel - 1975
Rare Flight - 1986
IRON MAIDEN

(pouze základní kusy bez videí - komplet
někdy v budoucnu)

Iron Maiden - 1980, vše u EMI
Killers - 1981
Number Of The Beast - 1982
Piece Of Mind - 1983
Powerslave - 1984
Live After Death - live 2CD, 1985
Somewhere In Time - 1986
Seventh Son Of A Seventh Son - 1988
No Prayer For The Dying - 1990
Fear Of The Dark - 1992
A Real Live One - live, 1993
A Real Dead One - live, 1993
Live At Donington 1992 - live 2CD 1993
The X-Factor - 1995
Best Of The Beast - best of 2CD, 1996
Virtual XI - 1998
Brave New World - 2000
Rock In Rio - live 2CD, 2002
IRON SAVIOR

Iron Savior - 1997, vše Modern Music / Noise
Coming Home - EP, 1998
Unification - 1999
Interlude - studio + live, 1999
I’ve Been To Hell - SP, 2000
Dark Assault - 2001
Condition Red - 2002
ISEGRIM

Isegrim - mini CD, 1999
Dominus Infernus Ushanas - 2000
ISENGARD

Spectres Over Gorgoth - demo, 1989
Horizons - 1991

připravil Bohouš Němec
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Vážení přátelé!
Určitě se divíte, že dostáváte nové,
v pořadí čtyřicáté šesté číslo fanzinu
Metal Breath se značným zpožděním,
ale hlavně zdarma! Rád bych Vám tento důvod vysvětlil. Od minulého čísla
i přes skvělé reakce (viz rubrika Poštovní přihrádka) se stalo poměrně mnoho věcí, které vedly k vážnému rozhodnutí omezit činnost tohoto fanzinu
na minimum. Události, které následovaly jsou jejich logickým vyústěním.
Krátce po vydání minulého čísla se
rozhodl František Březina v podstatě
opustit řady Metal Breath, i když bude
i nadále přispívat, ale na jeho vzniku se
asi již nebude aktivně podílet. Tato pro
mne velká posila, ale i hybná síla byla
velkou nadějí na přežití Metal Breath.
Přemýšlel jsem, co dál, jelikož všechny
aktivity vydavatelské firmy Metal Breath Production mne natolik vytěžují, že
již nejsem schopen pracovat řadu dní
i nocí jen na tomto fanzinu. Proto se
stále odkládalo vydání na neurčito. Nakonec mi velmi pomohl kolega Michal
Husák od “konkurence” Big Beng!
a vytrhl mi trn z paty (on sám ani neví
jak)! Doufám, že se bude podílet i na
případných dalších číslech. Přispěl tak
i k dalšímu zlepšení úrovně recenzí a
předpokládám, že i rozhovorů. Přesto!
Změna je jasná a na první pohled patrná. Jistě si povšimnete, že je v tomto
čísle méně rozhovorů, chybí rubrika
Šedá eminence a celkově je Metal Breath okleštěn. Jelikož se ekonomická
stránka tohoto fanzinu stále propadala
do již otřepaných červených čísel, byl
jsem nucen po dvanácti letech trochu
poupravit obsah. Záměr je tedy jasný.
Fanzin Metal Breath přežije, ovšem jen
ve spojení s distribučním katalogem
(uvnitř čísla). Proto jsem se rozhodl nabízet Metal Breath zdarma. Ano, je to
kompromis. Ti, kteří si budou chtít něco objednávat, si navíc budou moci
přečíst něco navíc a ti, kteří pravidelně
četli Metal Breath budou jen o maličko
ochuzeni. Dále vím, že se to možná do-
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tkne co se týče prodejnosti mých fanzinářských kolegů, ale takový je život.
Proto prosím, buďte k novému obsahu
Metal Breathu shovívaví. Budu nadále
dělat jen to, co mne baví a to, do čeho
se nebudu tak úplně nutit. Rád bych časem chtěl přinášet například rozhovory
s kapelami, které prodávají svá CD-éčka přes distribuci Metal Breath, recenze na tituly, které obsahuje distribuční
katalog budou zvýrazněny šedivým
podkladem, nadále zůstanou některé
pravidelné rubriky. Metal Breath bude
fungovat, ovšem na trochu jiné bázi.
Pravidelně budu zasílat nová čísla lidem, kteří kdy se mnou písemně komunikovali, stávajícím předplatilům
a samozřejmě těm, kteří si o Metal Breath napíší. Pokud nebude již mít někdo
dále zájem o zasílání, nechť mi dá jednoduše vědět.
A nyní trochu o aktivitách firmy Metal
Breath Production. Jistě někteří z Vás
zaregistrovali, že vydavatelství má na
kontě další dva CD tituly. První přišel
na podzim minulého roku - plzeňská
doom deathmetalová Mythopoeia vydala konečně po osmi letech od svého
založení debutové CD “The Golden
Leaf Of Oak” (s tímto materiálem se
prezentovala už i na loňském ročníku
Metal Breath Tour) a na jaře se po velkých a dlouhých pracných přípravách
objevilo druhé, velmi vydařené CD
šumperských melodiků Dying Passion
“Voyage”, kteří se letos objeví i na
známých akcí jako je Brutal Assault či
opět na Metal Breath Tour 2002 vol.IV
ve společnosti Isacaarum, Sad Harmony a Sorath. S posledně jmenovanými
jsem podepsal smlouvu na jejich třetí
dlouhohrající album, které by se mělo
realizovat na podzim letošního roku.
Povedla se nám i spousta dalších věcí,
o kterých pravidelně informujeme v jiných periodikách.
Na závěr mého úvodníku bych rád uvítal samozřejmě jakékoliv reakce a kritiky na toto číslo, avšak berte jej prosím shovívavě, jak jsem již předestřel
dříve.
Pavel Maňas

metalbreath@volny.cz
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✗ Nahlédl jsem do famózního čísla 45. Gratuluji. Je
to nejlepší Metal Breath, co kdy vyšel. Můžeš si být
jistý, že v Cassiopeia č.4 se o něm zmíním pouze
v superlativech! Mach & Cassiopeia
Mach nám poslal i recenzi, kterou otiskl:
METAL BREATH ’zine #45
Jóó, tak tohle je parádička! Pavel se svým týmem už
nějakou chvíli avizovali, že hodlají svůj letitý fanzin obléci do nového hávu, a tady je výsledek. Obměněný layout září přehledností, celkový zlom je
čitelný, jednoduchý, bravurní! Profi tisk a křídová
obálka je samozřejmostí. V redakční práci se navíc
mnohem výrazněji začal prosazovat Franta Březina,
který ukončil činnost svého zinu a novou posilou se
stal Pavel Kusniarik, který neumí namalovat koně.
S novým výrazem zinu, nová redaktorská krev - pozitivní fakt, bezesporu. Po malém Nadechnutí a ohlasech čtenářů vás čeká tuna zpráv z naší i světové
scény, informace o zinech, zajímavé zamyšlení
s našimi vydavateli legendy Impetigo a další část
rubriky Diskografie A-Z od bengovského Bohouše.
Jen mě tak napadá, jakou asi plánuje Pavel Metal
Breathu životnost, když tohle je 45. číslo a Bohouš
je ve „své“ diskografii u písmene CH, haha! Následuje titulní rozhovor čísla: Pavel vs. Krusty a Bigless. Co vám budu povídat, kvalitní, na živo dělané
intie se zajímavou kapelou (kdo uhodne s kterou,
může si dát večer o dvě piva víc). Další povídání má
na triku zmíněný Fera „Beery“ s Promises a já jsem
šťasten, že jeho skvělé práce můžu číst aspoň v MB
’zinu, když R. Stage už bohužel není mezi námi.
Vůbec si myslím, že Beery je jeden z nejlepších
„rozhovorářů“ v našich zinech. Juch, další moji oblíbenci oblíbení - Dark Gamballe. Vý-bor-ně zpracované interview, které se nenese v klasickém stylu
otázka - odpověď, ale je pojato formou celistvého
článku s vloženými přímými řečmi zpovídané osoby, kterou tentokrát není (světe, div se!) DeSed, ale
klávesák Tom Šlápota. Perfektní! A stejným stylem
zmáknutý rozhovor s Chrobisem a Hankou z „Lavorů“ s vtipnými titulky jednotlivých odstavců bezva! Na dalších dvou stranách s radostí nacházím
důkaz, že neskutečné CD „Mutant Star“ nezaujalo
pouze mě a Pavel taktéž, jako já v #3, vyzpovídal
D’avena a Bizzarka z (kdo opět správně doplní, ať
si dá navrch ruma). Insania vydala „Recyklaci“
a Disfigured Corpse se vrátili v plné síle. tudíž o zajímavé informace na dalších stranách není nouze.
Následuje velmi zajímavá zpověď „tatínka“ nejlepšího současného časáku u nás - Pavla „Paya“ Merkla. Nenechte si ujít! Jenom moc nechápu Payovu
poznámku o tom, že jsem na Cassiopeiu vesměs
sám, když od 1. čísla neklesl počet redaktorů pod
pět (viz. např. aktuální tiráž)?! Spousta recenzí je
přehledně rozdělena na CD’s a dema, seřazena podle abecedy a následně zpracována do bodovacích tabulek - pohoda! Beery nám následně předvede, jak
„Tamto remixuje Insanii“, Kuzma zaujme kvalitně
zpracovaným článkem o projektu workoholika
Swana Nightingale (jenom ten ořez Danovy postavy. grrr. co takhle prolnutí výběru, Pavle?) a finále
patří rubrice Uloveno v síti, přibližující zajímavé
metalové stránky na webu (surfaři, nic nového. tohle už všichni známe). Takže: perfektně zpracované
počtení s kvalitním obsahem, které by rozhodně nemělo chybět na čestném místě knihovničky každého správného metalisty. Jsem moc rád, že (při vší

úctě k tradicím) Pavel nestaví pouze na tom, že MB
je nejdéle vycházejícím zinem u nás, ale kráčí s dobou a nebojí se inovace. „Někteří“ by si mohli vzít
příklad. Jenom těch stran kdyby bylo o trošku víc.
Já vím, tohle říká na adresu MB každý. Už mlčím!
-Mach, Cassiopeia✗ Díky moc za nový Metal Breath. Velmi se mi libí. Suprově jste Metal Breath zpřehlednili. Payo @
Payo zine
✗ Zdarec, tady Víťa & Schíza. Tvoje 45. číslo došlo - takže díky. Zatím jsem neměl možnost to číst,
ale po grafické stránce je cítit pokrok... Víťa
✗ Čau Pavle. Díky za zin. Díky za zprávu o mých
titulech - i když „Strange People - Broken Down
Angel“ nevyšlo a jak to tak vypadá, ani nevyjde kapela nám nějak usnula. Díky za upřímný recenze.
Jenom k poznámce, že CD-R může přestat hrát, přeskakovat apod.: Dávam velkej důraz na to, aby
mnou šířený CD-R byly kvalitně vypáleny na kvalitních mediích. Věnoval jsem hodně času tomu,
aby se tyhle mouchy vychytaly a šířily se jen nosiče, který spolehlivě hrajou. Stává se, že na přehrávačích, který maj vyhořelý nebo špatně nastavený
lasery, jsou s přehráváním problémy, ale stačí CD
vrazit do jinýho přehrávače a je po problému. Fakt,
většinou je problém spíš na straně přehrávače. To
jen tak na upřesnění. Jinak pokud se můžu vyjádřit
k zinu samostnýmu. Obsahově je fakt profi. Grafikou taky - až moc - na můj vkus je to moc
učesaný. Jó, a ještě jedna věc: Shodou okolností
jsem taky v poslední době řešil, jestli už se na to
všechno nevykašlu - taky po 10 letech. Nevykašlu.
Přece nepřestanu žít. Nebo si navlíknem bačkory
a sedneme s lahváčem k televizi? Přeju ti sílu do
dalších minimalně 10 let. Jiří Střílek, Střílek Rec.
✗ Ave Pavle! Díky za Metal Breath časák! Neměj
obavy, stále si držíte tu svou laťku, líbí se mi to!...
Deather, In Deed Hell Magazine & Artwork.
✗ Ahoj Pavle, ... Něco málo k Metal Breathu.
+ lepší a přehlednější grafická úprava (já jsem vždy
rostl u začátků rozhovorů třeba ve druhém sloupci
uprostřed) a vůbec celý obsah se zdá z mého pohledu na vyšší úrovni než předchozí čísla.
- poštovní přihrádka (zbytečnost) - vím, že v zinu
s půlroční periodicitou je aktuálnost těžká, ale některé ty zprávy jsou vážně starý jak Jeruzalém. Já
tyto zprávy budu dělat až dva, tři dny před vypálením zinu na CD. Diskografie A-Z (vzhledem ke
zmíněné periodicitě zbytečnost). Recenze - proč
tam Petr v tabulce je??? Některé se mi zdají značně
strohé. Internetová stránka - jelikož jsem připojen
dost často, pro mne nezajímavé.
Doufám, že Tě neštve má kritika. Jsou to jen kamínky. Rozhovory jsou vedeny na skvělé úrovni,
což platí i o těch profilo-rozhovorech (nebo jak to
nazvat). Chtělo by to asi více stran. Měj se... Herdron, Pařát
✗ Nazdar Pavle! Zdraví tě skupina Rhondian! Díky
za zaslaní tvého zine - nové číslo je super! Je přímo
nabité zajímavými rozhovory, recenzemi... Mně
osobně zkrátilo dlouhé čekání u doktorky... Byl
jsem na řade až za tři hodiny, ale díky tvému zine
jsem to přežil úplně ve zdraví, zhltnul jsem jako
nic... Možná by opravdu neškodilo udělat jej malinko delší... Ale nemusí pršet, jen když kape, ne? Díky! Měj se moc fajn! Olas a Rhondian
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✗ Ahoj Pavle, díky moc za zaslaní nového čísla
Metal Breathu. Moc mě to potěšilo a opravdu skvěle jsem si početl. Graficky se mi taky hodně líbí.
Držím palce do budoucna. Zároveň děkuju
i Františkovi. Mějte se skvěle. Ahoj Matěj, N. Face
✗ Som velmi rád, že sa Vám náš nový-prvý album
„Feelings Of Guilt“ páči a veľmi si cením, že ste ho
tak vysoko ohodnotili. Ak už vieš, album vyšiel
u Metal Age Prod. a nejaké bližšie novinky z diania
v Desecrated Dreams sa môžes dozvediet z nášho
newslettera. Píšeme tam, že v lete nekoncertujeme,
ale predsa sa nám podarilo vybavit účasť na tohto
ročnom Brutal Assault. Nemal som ešte čas dôkladne prestudovat posledné číslo vášho zinu, ale na prvý pohľad môžem povedat, že sa mi velmi páči, je
pekne graficky spracovaný, logicky rozdelený so
zaujímavými rubrikami („Uloveno v síti“ - velmi
potešilo!). Prajem teda vela úspechov v dalšej práci. Ešte raz díky za všetko a teším sa na dalšiu spoluprácu. Majte sa fajn! Lubo „Michi“ Michalovič,
Desecrated Dreams
✗ Čau Pavle a celá redakce! Dík za 45. číslo (úctyhodné) Metal Breath, kde se objevila recenze na naše demo „Moon Maniac“. K naší radosti byla víceméně kladná, takže potěšila. Časák vypadá O.K.,
překvapilo mne množství informací, ale moc mne
nenadchly rozhovory, poněvadž jsou s kapelami, jejichž styl téměř neposlouchám, ale to je můj problém, že! Přeji mnoho úspěchů do další práce. Zdraví vás za Infectious Germs Mára
✗ Mám v ruce 45. číslo Metal Breath a skládám pochvalu celému týmu. Držím palce do další činnosti.
Hail Metal. Míra V., Litvínov. Mějte se fajn.
✗ Ahoj Pavle, moc bych Ti chtěl poděkovat za velmi kladnou recenzi ve Tvém časopise, který mě
svou kvalitou téměř posadil na prdel! (a to se o tento hudební žánr takřka nezajímám). Určitě mi rozšířil obzory v končinách, které mi doposud nic neříkaly. Je vidět, že svou práci děláš opravdu s láskou
a 100% nasazením... ...Měj se moc fajn a pokračuj
ve své skvělé práci dál! Petr a Streetmachine.
✗ ...Metal Breath miluju, a tak u toho asi setrvám
do smrti, ha... Trošku jsi mne překvapil v otázkách
s Payem... Já se 100% ztotožňuji s jeho názory. Je
fajn, že se zinaři podporují, tak to má prostě být (viz
Payova všeříkající slova)... Ha, Ha - klasicky vidím
jedinou „chybu“ - začetl jsem se... a jsem pomalu
u konce... Kapin, Unblemished
✗ Ahoj Pavle, dík za poslání vašeho zinu... Nevím
jestli to stihnu do uzávěrky vašeho dalšího čísla, ale
rád bych na recenzi FBB (Beeryho?) reagoval
a doufám, že moji odpověď případně uveřejníte
v „poštovní přihrádce“ (pokud tam neuveřejňujete
pouze nadšené reakce): Dalo se očekávat, že kladnost recenzí na „Pattern of Behavior“ bude úměrná
času, který recenzent s tímto CD stráví, což právě
potvrdila recenze v M.B. Totiž to, že skladby si jsou
na první poslech podobné, bylo záměrem. „P.o.B.“
je totiž především hudba a ne laciné efekty. Na první poslech tedy se zdá být CD fádní, protože hudebních motivů je tam tolik, že je posluchač dezorientován a plně může hudbu pochopit až po několikátém poslechu. Je to samozřejmě věc názoru. Co
ale považuji za větší nedostatek, je absence jiných
informací. Jednak toho, že je již půl roku vydané
CD, které je k dostání v obchodech a dále, že Dirae
má vlastní stránky, na kterých je nejen několik dalších recenzí, ale i skladby v MP3, a tedy by se vaši
čtenáři mohli o „sterilnosti“ přesvědčit sami
(o čemž jsem M.B. informoval). Škoda. Právě MP3
na internetu může zpřístupnit spoustu zajímavých
undergroundových projektů veřejnosti a přitom
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Do dnešní rubriky A navrch jsme připravili dvě recenze na hudební knihy, které se
objevily na našem trhu a obě by Vás případně mohli zajímat. Navrch přidáváme
recenzi, která vznikla na poslední chvíli.
Proto není zařazena v rubrice Demonizace.
Yeah! 1990-2000
Rocková scéna 90. let
Michal Husák a Jaroslav Špulák
2001, BigBeng!

Tato kniha je určena především pro fanoušky, kteří si archivují různé informace o hudbě. Kniha Yeah! 1990 - 2000 je shrnutí rockové scény těchto uvedených deseti let. Celá
kniha se tak sestává chronologicky po jednotlivých letech ze zpráv o důležitých událostech a kapelách v tom daném jednotlivém roce a dále vždy z profilu kapely, která ten daný rok nějakým výrazným způsobem zasáhla
do světového rockového dění. Jakože zprávičky nejsou až tak zajímavé, jelikož splňují
pouze faktografickou funkci, profily jednotlivých kapel jsou opravdu bravurně napsány
včetně komentářů jejich autorů a ve většině
se objevují emotivní avšak objektivní komentáře k zásadním deskám dané kapely.
A toto je zřejmě největším přínosem této
knihy. Profily i zprávičky jsou doplněny
kvalitními černobílými fotografiemi, profily
jsou doplněny diskografiemi kapel. Kniha
Yeah! mapuje světovou i částečně domácí
rockovou scénu za uplynulých deset let
a rozhodně stojí si ji za to pořídit. Z výčtu
kapel uvedu jen některá jména, abyste měli
přehled, jaká sorta se zde objevuje. Namátkou: Cannibal Corpse, Cradle Of Filth, Death, Faith No More, Fear Factory, Hypocrisy, Korn, Machine Head, Metallica, Ministry, Alanis Morissette, My Dying Bride, Nirvana, Pantera, Paradise Lost, Pearl Jam, Prodigy, Sepultura, Rage Against The Machine,
Therion, Voivod či Waltari a další. Ta kniha
je opravdu povedená! -lasVzpomínky plíživé aneb Jasná zpráva
o Olympiku
Petr Korál a Oldřich Zámostný
2002, BestIA

Nikdy jsem se moc nezajímal o hudebně laděné převážně monotématické knihy, spíše
jsem je kvitoval jako jakousi propagační záležitost té dané skupiny či nějakého speciálu
věnovanému historii toho kterého hudebního
žánru. Kapelu Olympic jsem měl rád především v osmdesátých letech, posledních deset
dvanáct let mi z hlediska hudebního Olym-

pic nepřinesl nic, co by mě výrazněji oslovovalo. Jelikož v letošním roce oslavil Olympic 40 let své existence, bylo nasnadě, že se
chystá pro toto výročí něco speciálního. Přišlo - kniha, kterou sestavili dva autoři - Petr
Korál, který měl za úkol poměrně netradičně
vyzpovídat jak současné členy, tak členy,
kteří se buď velmi podíleli na existenci
Olympicu či se tam jen mihli na nějakou dobu. Druhým, který se na knize podílel byl
i Oldřich Zámostný, který sestavil převážně
faktografické údaje Olympicu. Pokud jde
o ně, je zde uvedena kompletní diskografie
Olympicu od jeho vzniku až po současnost
a velkou pečlivostí. Stejně tak kniha obsahuje velmi zajímavé fotografie z celé historie
Olympicu včetně takových perliček jako
„fotky z mládí“ současné sestavy, dobové
dokumenty a smlouvy, zvlášť zajímavá je ta
část s francouzského působení kapely - kdyby nenastala invaze Varšavské smlouvy do
Československa v roce 1968, bůh suď, kde
by dneska Olympic byl. Ale to jsou jen
„kdyby byly ryby...“. Kniha je to zajímavá,
což o to, zvláště šťavnatý je rozhovor
s Petrem Jandou, který zde odkrývá i fakta,
která zatím nebyla publikována a rozhovor
není nijak chudý i na osobní a soukromé záležitosti. Nemohu se však nepozastavit nad
tím, že z knihy je cítit to, že vznikala horkou
a rychlou jehlou za krátkou dobu. To se na ni
podepsalo asi nejvíce. Je opravdu škoda, že
práce nad ní nebyly započtnuty o pár měsíců
dříve. -lasMelissa Distro
Promo Compilation
2000, MC
Tato již dva roky stará promo kompilace malé distribuční firmičky s xeroxovým obalem
pochází z Polska a jsou na ní pouze polské
kapely. Je to sice celkem logické, ale proč to
tak zdůrazňuji. Celá tato recenze je tak trochu zamyšlením na kvalitou českého undergroundu. Když poslouchám české demo
kapely jakéhokoliv žánru, postesknu si nad
tím, jak jsou našinci těžce podprůměrní, neivenční a hlavně instrumentálně často neschopní. Pak přijde polská nevýznamná
kompilace a já mám pocit, že se můžou jít
Češi bodnout. Možná ty stesky, že žádná
z našich metalových kapel nevydává desky
u „velké“ zahraniční firmy pramení právě
z toho, že většina našich kapel je nekvalitních či jinak nezajímavých. Na této kompilaci nalezneme jedenáct vesměs výborných
death či doomových kapel, ale u nás neznámých. Jedinou zastoupenou kapelou, o které
vím, že již má na kontě CD, které se s úspěchem distribuje po světě jsou Al Sirat. Z dal-
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ších zastoupených bych vyzdvihl kapely jako Funeral Cult, Neron, Melancholy Cry,
Aura Sacra, M.A.R.T.Y.R. či Island. Škoda,
že naše kapely nejsou alespoň tak kvalitní jako ty polské. -lasKontakt: Melissa Disro, Diana Malinowska,
P.O. Box 54, Lochów, 07-130, Poland.
LAST HARMONY
Inside My Harmony
2002, demo

Pět skladeb od pětice Last Harmony se nese
v rozporuplném duchu. Při poslechu demokazety (stále vzácnější jev) si chvilkami libujete nad obratnými nápaditostmi a zajímavou náladou, jindy zase kroutíte hlavou nad
dřevní amatérskostí a těžkopádností. Žánrově je obtížné materiál zařadit, s trochou dobré vůle by se dalo mluvit o doomu, ale svou
roli zde hraje i heavy metal, death či gotika.
“Inside My Harmony” je poměrně neuchopitelná záležitost, rozhodně ne vstřebatelná na
první poslech. Last Harmony před sebou ještě mají práce jak na kostele (skladatelsky, aranžérsky, zvukově, interpretačně), ale určitě se nemusí bát, že by neměli z čeho vycházet. -mihL L L
3

✔ SIX DEGREES OF SEPARATION
V době letního slunovratu vyšlo debutové
album zadoomaných Six Degrees Of Separation, které obsahuje celkem třináct skladeb. Album bylo nahráno v osvědčeném studiu
Shaark. Album lze zakoupit za zvýhodněnou
cenu 220 Kč. Kontakt: Radek.Zabojnik @skoda-auto.cz
✔ TISÍC LET OD RÁJE
Tisícovky se koncem května a začátkem června usadili v bzeneckém studiu Shark, kde začalo nahrávání nové desky. TLOR si pozvali
hned několik zajímavých hostů - největší prostor dostala violoncelistka Dorka z kapely Tara Fuki. Deska ponese nazev “Gaia-Lilith-Hekate” a vyjde na přelomu září a října. I přes těhotenství klávesistky Žluvy, která se nedávno
šťastně vdala, :-) nezanevřeli TLOR ani na živé hraní a o prázdninách se objeví na několika
důležitých festivalech a koncertech. Další informace jsou k mání na adrese http://
tlor.zde.cz nebo na mailu tlor@seznam.cz
✔ CRUSHER
Skupina Crusher dokončila nahrávání nového
alba “Untearable Off Colossus” ve studiu Hostivař a obsahuje 12 nových skladeb v duchu
energického grindujícího metalu. Deska vyjde
u Sheer Records ve spolupráci s dalšími dvěma
zahraničními firmami. Datum vydání bylo stanoveno na 6. 6. 2002. Kontakt: medakk
@post.cz
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v adresáři na str. 46 není webová adresa ani u jedné
kapely. Díky za případné uveřejnění. Ještě malou
poznámku pro vás. Nadpisy rubrik vytvářené zplastičtěním písma ve fotošopu jsou trochu laciný efekt
vhodný tak pro reklamu na nádobí. Jinak docela příjemné a přehledné grafické úpravě to značně škodí.
Václav D. Hrabák, Dirae, vaclav.hrabak@volny.cz
✗ Ave! ...Nový Metal Breath je špička. Možná jste
si mohli více pohrát s obálkou a orámovat fotky nějakým efektem ve Photoshopu, ale to už je jedno...
Je dobré, že se Franta rozhodl vypomoci s Metal
Breathem - jen tomu prospěl. Grafika utrpěla také
těžký přechod, ale myslím tím samozřejmě
k lepšímu. Hodně zajímavou mě přišla rubrika
„Podzemní jevy a úkazy“ o Impetigu. Sice mě tato
kapela vůbec nebere a připadne mi o ničem, ale forma otázek na labely, které vydaly jejich počiny, je
dobrá. Rozhovory mají šťávu, možná bych oddělil
otázky, protože jeden celý sloupec se dost blbě čte,
ale to nechám na Vás. Tak toto je můj názor, neber
to prosím špatně a už se těším na 46. číslo... Lukáš
Vágner, Mothers Of Darkness
✗ Ahoj Pavle, zdravím Tě! ...Chtěl bych poděkovat
za rozhovor a recenzi, nový Metal Breath je v pohodě, dnes jsem si ho koupil (podporuju ug...:-))).
Nechápu, proč by vám měl někdo vytýkat nějaký
nedostatek osobitosti nebo osobního pohledu na
věc, já ho tam aspoň tedy vidím, i když myslím, že
prvořadým úkolem MB je spíš informovat, než se
pouštět do nějakých divokých polemik, bulváru, investigativní publicistiky a podobně (od toho tu jsou
jiní). Recenze „Mutant Star“ je jedna z nejhezčích,
jaké jsem četl, vystižná, bez okecávaček (nebudu
jmenovat, ale někteří recenzenti k nim sklouzávají,
když netuší, co by tam o podobně nekonvenční desce napsali), prostě OK. Rozhovor taky ujde, ale pokud si můžu rýpnout, tak musím říct, že je škoda, že
se mi nedostal pod ruku před uzávěrkou, protože
bych ho redakčně trochu upravil (formálně, ne obsahově, tam je to v pohodě). Je mi jasné, že převod
z rozhlasové relace do dvou stránek papíru je úkol
pro vraha, ale některé ty formulace působí, jako že
se neumíme kloudně vymáčknout...:-))) Asi opravdu neumíme...:-), protože v rozhlase jsme byli poprvé a zřejmě není jednoduché vysypat nějakou solidní jasnou formulaci napoprvé z rukávu, ale na papíře už se to vychytávat dá. To nic, určite to neber
jako nějakou pohanu, ale vím o Tobě, že se nebráníš konstruktivní kritice, čili tohle je jenom taková
drobnost. Sám nevím, jak bych to řešil na Tvém
místě, možná bych ty rozhovory po přepsání posílal
kapelám, aby řekly OK, nebo to naopak dopilovaly
(já třeba většinu rozhovorů dělám po emailu, a tam
si můžu stylistiku hlídat až do vybroušeného stavu),
no a nebo druhá možnost, dát to přečíst někomu (jiný redaktor), kdo ten rozhovor nedělal, má k němu
větší odstup a zaměří se na formální stránku věci.
Jinak obsahově je to úplně GOOD (snad až na recenzi Demonist, která podle mého hrubě neodpovídá skutečným „kvalitám“ díla a zajímal by mne
Tvůj osobní názor, i když svoboda recenzenta je
svoboda recenzenta - autora té recenze neznám, ale
bylo by asi dobré, aby si poslechl minimálně padesát kvalitních blackových desek, pokud jich tolik
vůbec kdy vyšlo, a aspoň nějaké minimum z vážné
hudby, protože pak už by tam neslyšel ani vlivy klasiky a ani by mu to nepřislo tak úžasně kvalitní jako celek... rozhodně při představě, že Vuvr mají
o půl bodu méně než Demonist si říkám, že tu něco
není v pořádku :-))). Dále musím ocenit tu přehlednost, že je to všechno podle abecedy, jak zprávy, tak
i recenze (najít třeba recenze konkretních kapel v In
Deed Hellu je docela náročný úkol), prostě přehledný časák, to je jeden z největších kladů, takže tohle
musím hodně pochválit. Zatim se mej... Martin

✗ ...Metal Breath je fakt skvělý čtení a kult kultovní. Ave! Tomáš, Břežany
✗ Napsali o nás: Metal Breath #45 (52 strán, A5)
Uff... Už 45. číslo tohoto fanzinu! Po dlhej dobe
sme sa konečne dočkali nového čísla tohto fanzinu.
Metal Breath ma veľmi potešil a myslím si, že sa
môže zaradiť medzi populárnejšie magazíny ako je
Payo a In Deed Hell, no na mňa dokonca zapôsobil
Metal Breath lepším dojmom ako hore vymenované magazíny, hlavne z dôvodu, že tento fanzin podporuje pravú undergroundovou scénu, hlavne domácu. Nájdeme tu veľa informácií o českom a zahraničnom UG. Veľmi zaujímavo sú tu písané rozhovory, pravdu povediac, nestretol som sa s takýmto štýlom písania rozhovorov v ostatných našich
fanzinoch. Rozhovory sú s kapelami: Forgotten Silence, Insania, Promises, Disfigured Corpse, Demimonde, Love History, Dark Gamballe. nachádza sa
tu tiež kopa recenzií s pre mňa sympatickým a potěšujúcom bodováním, Veľmi zaujímavé sú tu rôzné rubriky taktiež so zaujímavými názvy, v ktorých
sa taktiež veľa dozviete. Mňa najviac zaujala rubrika „Uloveno v síti“, v ktorej sa dozviete o zaujímavých internetových linkách... Mne neostává nič iné
ako konštatovať, že Metal Breath je jednička a odporúčam vám URČITE SI HO ZOHNAŤ!!! (dúfam, že ste tieto slová neprehliadli!!!). Toto nie je
reklamný ťah, toto je realita!
Žurnál Abnormál #1 (jeseň 2001)
✗ Zdarec Metal Breath! včera jsem si v Redblacku
koupil Vaše poslední numero... a jsem unešen. Pavle, je to fakt dobré (a to nemyslím jenom kvůli té
obálce s našimi ksichty...)... Pokud bych měl být
maximálně upřímný a trošku kritický, měl jsem nejasný pocit z toho, že Metal Breath je jako zin spíš
nekritizovatelnou a “kultovní” (co do počtu čísel
a délky existence) entitou. Hodně lidem se MB
strašlivě líbil (Mach + Cassiopeia), zatímco já jsem
ho prostě počítal do té lepší půlky. Když to řeknu
hodně drsně, neviděl jsem na něm nic, co by nebylo x-krát zopakováno i jinde. Plus občasná neaktuálnost, ale to je trn v patě téměř každého zinu. Prostě příliš mnoho povyku pro nic. Sorry za ta slova...
Nové číslo nemám po ruce (sebral mi ho Mach),
takže nemohu přímo jmenovat, ale je to pecka. Grafika se o dost zlepšila! Je to extrémně přehledné.
Možná je to jen zdání, ale i články mi přijdou zajímavější. Neber to tak, že “plivu” na Tvou minulou
práci... to ne. Ale nový Metal Breath je fakt super!
A ta tvoje fotka odněkud z Kambodže v triku
S.S.O.G.E. je taky bomba, he, he... Jen tak dál. Připadá mi, že fanziny pochybné úrovně už skoro vymizely. Nový Ámblemišt, Cassiopeia, Payo (i přes
ty chybičky...), In Deed Hell (i přes to poslední “1/3
rozhovory + 2/3 recenze” číslo je to stále pecka),
Silence Diary, Pařát, Spawn Rebirth... Paráda. Přeju ještě milion čísel “bez nehod”... Krusty
✗ Nazdar Pavle, Július Ťa zdraví z Osiris Productions. Je to perfektný časák a že je to už 45. číslo, tak
to je fantastické... V Metal Breath nájdeš 2-3 správičky z black metalu a neajké tie recenze a nič viac.
Takáto situácia je vo všetkých fanzinoch, ktoré teraz vychádzajú v Českej republike a na Slovensku.
Žiaľ pravda je taká , že black mealista okrem zahraničných časákoch nikde inde nenájde novinky
a rozhovory s black metalovými kapelami v „normálnom“ počte. A nakoľko aj sám som fanúšikom
black metalu aj ja som postrádal potrebné informácie. Práve preto som sa rozhodol, že začnem vydávať časopis, ktorý bude čisto black metalový...
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Jak už to na internetu bývá, mění se toho opravdu
hodně a často. Proto je i minulá rubrika „Uloveno v síti“ v této chvíli hodně neaktuální. Přesto
však sklidila hodně ohlasů. A to vyrovnaně jak negativních, tak i veskrze pozitivních. Rád bych předestřel, že tato rubrika je určena především pro ty
z Vás, kteří se na internetu ještě neorientujete a informace na ní Vám mohou přiblížit některé zajímavé stránky, ke kterým byste se třeba jinak nedostali. Proto prosím ty, kteří sedíte na internetu
dnes a denně, berte tuto stránku jako doplněk
k ostatnímu obsahu aktuálního čísla. Hodně
z Vás, kteří máte internet volně dostupný, si stěžovalo, že se zde neobjevilo nic nového. Věřte však,
že mnohým jiným to opravdu něco „nového“ přineslo.

Již více než tři roky funguje podle mého názoru
nejobsažnější, velice dobře zpracovaná a sympaticky vyhlížející „Encyklopedie českého metalu METALIŠTE“. Pozor však. Nepleťte si prosím
jméno této encyklopedie s legendárním a dnes již
neexistujícím fanzinem stejného jména. Vězte, že
s ním nená opravdu nic společného. Dříve funguvalo Metaliště na jiné internetové adrese, aktuální
momentálně zní: http://metaliste.web3.cz/ A co
zde naleznete? Takže postupně. Informace o více
jak 500 kapelách z České repunliky hrajících metal a jeho odnože a další info týkající se česke metalové scény. Celá encyklopedie je rozdělena do
následujících rubrik: Kapely - přehled českých
metalových kapel včetně jejich historie, diskografie, kontaktů a odkazů na jejich stránky, Alba přehled metalových alb v jednotlivých letech vydaných u nás, Styly - české metalové kapely setříděné podle stylů, Města - přehled kapel, firem,
klubů a obchodů v jednotlivých městech, Kompilace - přehled dostupných metalových kompilací
a tributů vydaných u nás s účastí českých kapel,
Časopisy - kontakty na české metalové fanziny,
ziny, časopisy, magazíny a newslettery, Firmy přehled českých hudebních, distribučních, koncertních či nahravacích firem, spoleřností a agentur, Kluby - soupis klubů, koncertních sálů, hospod a míst v ČR, kde je možné pořádat metalové
koncerty, Obchody - několik tipů, na obchody či
bazary, kde se dají sehnat metalová CD, MC, LP,
časopisy, trička a jiné propriety, Radia - metalové pořady v českých radiích, Koncerty - přehled
metalových koncertů, Odkazy - zajímavé stránky
na internetu, které se věnují českému metalu a
další. Průběžně se na serveru pracuje. Tvůrce prosí všechny o kontrolu všech údajů zde uvedených
a případně se mu ozvěte s jakýmikoli doplněními, opravami či změnami. A kdo za těmito skvělými stránkami stojí? Adam Gene Jún z Českých
Budějovic.
Kontakt: Adam Jún, Lešácká 869, Kostelec n.Č.l.,
281 63, e-mail: gene@post.cz, tel.: 0605 / 43 92
43, http://gene.web3.cz/
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✔ ABSURD CONFLICT

Jak zajisté víte,
v loňském roce
téhle jihomoravské deathmetalové partě
vyšlo společné
split CD s pražskými Depressive Reality u firmy Meret. Co
tomu ale vše předcházelo? Kořeny vzniku
Absurd Conflict sahají až do roku 1991,
avšak skutečné semknutí kapely nastává až
koncem roku 1996, kdy se mění jméno kapely na současnou podobu. V létě 1997
vzniká promo kazeta a o rok později první
demo „Hopeless Despair”, po němž následovalo jisté množství koncertů až po vydání
debutového split CD. Sestava na CD je takováto: Vlasta Ščudla - zpěv, Jenda Pulec kytara, Patrik Ščudla - kytara, Milan Prudký
- basa a Jura Staněk - bicí. Kontakt na kapelu: Patrik Ščudla, Sebranice 50, 679 31,
e-mail: absurd-conflict@email.cz, na management: Luděk „Louďa” Dvořák, Kratina 3,
Brno - Komárov, 617 00, tel.: 0604 /
777669, e-mail: louda@email.cz nebo Meret, Miroslav „Keli” Ilek, Ukrajinská 15, Brno - Bohunice, 625 00. Oficiální stránky:
http://come.to/absurd_ conflict
✔ AMON
Nové CD brněnských
Amon s názvem „Zrození smrti” mělo podle posledních zpráv vyjít
koncem roku 2001
u německé firmy Barbarian Wrath. I přes nezdary s hledáním basisty se připravuje nový
materiál. Sestava kapely je Larva - kytara,
Dr.FE - zpěv, Mirek Kvarda - bicí. Začala
také fungovat www stránka na adrese
http://sweb.cz/ Amon.metal/Amon.htm.
Veškeré info zasílejte na adresu Amon, Laďa „Larva”, Krupica Černozemní 23, Brno,
627 00, mobil: 0607 / 670 157 email: larva.amon@volny.cz
✔ ANHEAD
Skupina Anhead doplnila sestavu. Novým
členem se stal klavesista Petr Maliňák, se zpěvem kapele dočasně vypomůže Matěj Lipský
(též Masturbace, Negative Face). Díky tomu
měl být v průběhu března dokončen ve studiu
Hacienda u Doda Doležala nový materiál
a Anhead se snad také stanou opět koncertováníschopní. Bližši info viz 0607 / 982 472
(Robert), příp. anhead@centrum.cz
✔ AVENGER
Od volnyňských blackmetalistů jsme dosta-

li zprávu o vydání trochu zapomenuté desky
Avenger „Fall Of Devotion - Wrath And
Blasphemy” (původně
mělo vyjít na značce
Breath Of Night).
Album obsahuje osm
česky zpívaných skladeb a vydala jej americká firma Deathgasm
Records na CD a MC. Kontakt: Jan Kapák,
Přechovice 16, Volyně, 387 01, e-mail: ramus.ramus@worldonline.cz, tel.: 0342 /
373670. Současná sestava zní: Rámus, Honza, David a Přemek. http://www.
avenger.web.wo.cz. Na podzim 2002 se
chystá natáčení třetího CD (v Hostivaři) vydavatel Deathgasm Records (USA), příprava split CD, v příštím roce k 10. výročí
vzniku Avenger best of CD.
✔ AVALANCHE PRODUCTION
Na české scéně se objevuje nová vydavatelská firma. Zde je její oficiální prohlášení:
„Jsme vydavatelská firma, která vznikla
v roce 2000. Zařazením zůstáváme v undergroundu bez vyhraněného žánru, ať už
jde o death, black metal atd. V loňském roce jsme vydali MC moravských GREEDY
INVALID „Game Is Drawn” a CD kompilaci mapující tuzemskou scénu nazvanou
„Avalanche Metal Music”. Na té se vyskytovaly mladé neznámé kapely z celé České
republiky převážně zaměřené na death metal, ale vůbec to nebude pravidlo. V lednu
roku 2002 vyšlo pod naší hlavičkou první
CD opavských SACRIST, které se jmenuje
„Symphonies Of Ancient Empires”. Jde
o kvalitní atmo-black metalovou kapelu,
která se už představila dvěma demosnímky.
Recenze kladně poukazovaly na pečlivou
zvukovou kulisu a celkový dojem.” Kontakt: Jiří Holáň, P. O. Box 37, Příbor, 742
58, tel: 0603 / 794 597, e-mail: avalancheprod@seznam.cz
✔ COLP
Od B.C. Rajčete z Colp nám přišla velmi milá zpráva. Posuďte sami: „V kapele vrcholí
přípravy na natočení nového CD „Submissive”, které vzniklo počátkem roku 2002 opět
ve studiu Hacienda. Koncem září Colp nahráli coververzi od Rammstein, která vyjde
na sampleru americké firmy Dwell Records.
Kontakt: http://mujweb.cz/www/colp
✔ CRUEL BARBARIAN
Cruel Barbarian oznamují všem známým
i neznámým, že od května 2002 budou vystupují pouze pod názvem CRUEL. Po celo-
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republikovém turné k aktuální desce „Víno
z temných hroznů” skupinou otřáslo mohutné personální zemětřesení, při kterém nezůstal téměř kámen na kameni. Nová sestava
pod zkráceným názvem je následující: Marek Neckář - zpěv, kytara; Pavel Bauer (exGuernica) - kytara, zpěv; Zdeněk Krejčí (exGuernica) - basa, sbor; Marek Kraus (exKryptor) - bicí. Nový program bude složen
nejen z klasického repertoáru Cruel Barbarian, ale pochopitelně také z nejzdařilejších
písní Guernicy, která má za sebou rovněž
bohatou historii. Další informace, včetně
MP3 ukázek najdete na nové www stránce
skupiny: http://cruel. hyperlink.cz nebo si
pro
ně
piště
na
nový
email:
cruelband@centrum.cz. Všechny ostatní
kontakty na skupinu zůstávají i nadále
v platnosti, tedy: Jan Jeřábek, Žižkova 521,
Český Brod, 282 01, tel.: 0603 / 457 652,
0203 / 620 337 (večer)
✔ Czech Assault
22.1. 2002 konečně
vyšla
kompilace
Czech Assault u amerického labelu Relapse
Records. Barvy Shindy Productions zde hájí Contrastic a Intervalle Bizzare, dále ze stáje Obscene Fleshless a uzavírají ji další dvě české veličiny:
Imperial Foeticide a Negligent Collateral
Collapse. CD bude distribuováno na náš trh
díky Shindy Productions. Kontakt na vydávající firmu: Relapse Records, P.O. Box
2060, Upper Darby, Pennsylvania, 19082,
USA, e-mail: retail@relapse.com, www.relapse. com
✔ DEATH SENTENCE
V sestavě brněnských Death Sentence proběhla další personální změna. Z osobních
i časových důvodů opustil kapelu baskytarista Kuna a v květnu na jeho místo nastoupil Martin „Kenny” Ilek. Kapela stále pracuje na novém materiálu, který by se měl nést
v progresivnějším duchu než předchozí alba
a příležitostně též koncertuje. Současná sestava: Zdeněk „Smrt” Vémola - bicí, Petr
„Burák” Bureš - zpěv, Lucie Strýčková zpěv, Petr „Tudy” Holubář - klávesy, Martin
„Kenny” Ilek - baskytara, Marek „Ashok”
Smerda - kytara. Kontakt: Marek Šmerda smerda@its-co.cz nebo ashok@email.cz
✔ DEPRESSIVE REALITY
Souputník na vydaném společném split CD
s Absurd Conflict jsou pražští Depressive
Reality. Ti také existují již drahnou dobu
a to od roku 1994. První demo vzniká v roce
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nává spíše opak. Kvartet rozhodně nepředvádí objevná salta. Kytaristé sice občas potěší
chytlavou heavymetalovou vyhrávkou, ale v
zásadě kapela používá staré známé fígle.
Zvuk je typicky podzemní. Má to sice tu výhodu, že v hlukovém chumlu (nebýt to napsané v bookletu) nepoznáte, že Veritas
Mentis používají automat. Jinak ale ozvěny
katakomb vyznění materiálu opravdu neprospívají. Napsat, že žádné vyslovené klady nahrávka nemá, by sice bylo upřímné
a svým způsobem pravdivé, na druhou stranu
si tak přísný soud kapela nezaslouží.
Čtveřice vcelku slušně pracuje s dynamikou,
ví, co chce, evidentně hraje s chutí a to také
vyznění materiálu přidá v bocích trochu těch
pozitivních oblin. Ale to by nakonec měla být
samozřejmost, ne? Zkrátka průměr. -mihL L
2
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VEXED
Promotional CD
2001, promo CD-R
Se vší pravděpodobností italští Vexed si libují v blackem přiostřeném zběsilém thrash metalu. Projev kapely vzdáleně připomíná
(i zvukem) rané Bathory lehce říznuté stejně
mladými Slayer. Zatímco nespoutané nadšenectví Quorthonovy party Vexed nechybí,
preciznost a kvalita druhých jmenovaných
bohužel ano. Nosič vedle aktuální ochutnávky připomíná i debutní demo z roku 1999 a
nutno konstatovat, že posun není bůhvíjaký.
Pětice vedená řvounem Mikem a kytaristkou
(!) Jex běsní a běsní, kolekci vládne monotónnost a všeprostupující klišé. Přes všechny
formální nedostatky ovšem kolekci nelze upřít tah a náboj. Původně jsem, přiznávám,
tíhnul k tomu, udělat s Italy krátký proces.
Při dalších posleších ovšem není vůbec těžké
shledat jejich zarputilé šílenství sympatickým. Bude to pro vás o to snazší, pokud si
potrpíte na ‘old school’ kuriozitky. -mihL L
2

#
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10.
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12.
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20.
21.
25.
27.
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35.
36.
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41.

Vyhodnocení rubriky Demonizace:
SCHWEINERAIN „Promo 2001“
BROWN UNDERPANTS „Spy My Cry“
KIJU „Nothing To Play For“
EUTHANASIA „The Last Gate“
ELYSIUM „Terra Incognita“
ANIMÉ „Direct Sunlight“
ELEKRICK MANN „Hrubý styl Live 2001“
GALACTIC INDUSTRY „Promo 2001“
SEPTICEMIA „Hopeless Age“
NOMENMORTIS „Promo MC 2001“
DISGUICE „Impetus Mali / Mors Fidei“
SUCCUBUS „Limbo“
SEDATIVE „Eclipse“
CRUEL BARBARIAN „Víno z temných hroznů“
CHOPCORE „Fuck That Noise“
D.M.C. „Promo CD“
FORREST JUMP „Nobility“
BREAKING BEADS „Ze života slizu“
D.A.D. „Promo 2001“
CERTAINTY „Neverchanging“
BOMB THREAT „Wolf“
DESTROYING DIVINITY „...Created...“
LIMITS OF NESCIENT „Decadence“
SINN FEIN „Promo Advance“
BODIES „Promo ’98“
EXTREME „Slaves Of Religion“
TYCHO DE BRAHE „2001“
FEEBLE MINDED „Hate Feeling“
SINNOCENCE „Ó, bludný les...“
KAPYBARA „Trepidation“
NAŠA VEC „Naša Vec“
CONCRETE „Concrete“
STIGMA „2000 Degrees Of Hate“
VERITAS MENTIS “Catharsis”
DEFENDER „On Wings Of Fire“
FORBIDDEN ZONE “You’re Virgin Blood”
DOMINA IN „Preludium“
VEXED „Promotional CD 2001“
OBLOMOV „The Final Destination“
RETURN TO INNOCENCE „Whirligig Of The World“
BENEVOLENCE „Hate“
SINNOCENCE „Demo 2000“
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ANIMÉ, Jiří Kučerovský, Kainarova 71, Brno, 616 00, tel.: 05 / 757 533, BODIES, Temmu Malimaa, Vankantullinkatu 6B 30, Oulu, 90100, Finland, BOMB THREAT,
Matthias Wiele, Hellgraben 15, 06449 Aschersleben, Germany, e-mail: carnagezine@hotmail.com, BREAKING BEADS, Petr Korál, tel.: 0605 / 982 572, e-mail: koral@muzikus.cz, BROWN UNDERPANTS, 0606 / 419 968, 0603 / 968 732, 0737 / 829 727, e-mail: contact@brownunderpants.com, www.brownunderpants.com,
CERTAINTY, Míla Šulc, Veleňská 105, Přezletice, 250 73, CONCRETE, Jiří Bulín, Šafránová 11, Plzeň, 326 00, tel.: 0606 / 465 862, e-mail: j.bulin@email.cz, CRUEL
BARBARIAN, Jan Jeřábek, Žižkova 521, Český Brod, 282 01, tel.: 0603 / 457 652, e-mail: cruel.barbarian@centrum.cz, www.mujweb.cz/www/cruelbarbar,
DEFENDER, Luděk Nechvátal, Larchova 32, Brno, 602 00, e-mail: defender-band@seznam.cz, tel.: 0604 / 48 96 78 (Luděk), 05 / 74 73 29 (Petr), DESTROYING
DIVINITY, c/o Ommurtag, Vinařská 1131, Ratíškovice, 696 02, e-mail: vihar@email.cz, D.M.C., Milan Večerka, Štěpnická 1087, Uherské Hradiště, 686 06, DISGUICE,
Daniele Rizzi, P.zza P. Umberto 16, 70051 Barletta (BA), Italy, e-mail: disguice666@hotmail.com, DOMINA IN, Stanislav Bartošík, Jankovice 197, Traplice, 687 04,
tel.: 0632 / 572 682, e-mail: dominain@email.cz, EUTHANASIA, Robert Kyselica, Hlavní třída 9, Havířov - Město, 736 01, tel.: 0737 / 953 674, e-mail: euthanasia@centrum.cz, ELYSIUM, Dalibor Sokol, Lesíčková 12, Lanžhot, 691 51, tel.: 0627 / 336 689, e-mail: sa@gbv.cz, EXTREME, Martin Bína, Družstevní 1234, Pelhřimov, 393
01, FORREST JUMP, Josef Michálek, B. Němcové 88, Luhačovice, 763 26, GALACTIC INDUSTRY, Jiří Tomíček, Mendelova 2937, Karviná - Hranice, 733 01,
tel.: 0603 / 870 949, e-mail: gi@region.cz, http://galactic.hyperlink.cz, KAPYBARA, Jan Procházka, V. Volfa 19, České Budějovice, 370 05, tel.: 0604 / 939590, e-mail:
kapybara@post.cz, www.mujweb.cz/www/kapybara, KIJU, Rossi Fillpo, Via Maestrelli m. 57, 500 53, Empoli, Firenze, e-mail: info@kiju.it, www.kiju.it, NAŠA VEC,
Rasťo Veselovský, Nešporova 16, Košice, 040 11, Slovensko, OBLOMOV, Jan Vaněk, Na dolíkách 504, Slaný, 274 01, tel.: 0603 / 963924, e-mail: honzavanek@seznam.cz, RETURN TO INNOCENCE, Aleš Cipra, Jana Palacha 1103, Mladá Boleslav, 293 01, e-mail: return2innocence@atlas.cz, www.return2innocence.com,
SEDATIVE, Petr Ouško, Pod jáníčkem 116, Křemže, 382 03, tel.: 0602 / 608 882, SEPTICEMIA, Peter Knall, Brentenmaisstr. 56, A-3012 Wolfsgraben, Austria.
www.septicemia.start.at, e-mail: septicemia@gmx.at, SINN FEIN, Jaroslav Horník, Telce 35, 439 07, SINNOCENCE, Petr Vaněk, V jezírkách 1539, Praha 4, 149 00,
e-mail: subzero@allmetal.cz, www.garpen.cz, STIGMA, Luboš Martan, Skalice n. Svitavou 119, 679 01, tel.: 0604 / 30 57 42 (Dan), www.boskowan.cz/stigma,
SUCCUBUS, Radim Holešinský, Hlavní 3, Svatobořice - Mistřín, 696 04, tel.: 0629 / 620 078, THORN WITHIN, c/o Ondra Kalinovský, Kvášňovice 81, Horažďovice, 341 01, TYCHO DE BRAHE, tel.: 0604 / 85 77 68 (Jana), e-mail: janinka.snajdrova@email.cz, VERITAS MENTIS, Jörg Pöcher, Fasanenweg 6, Döbriach, 9873,
Austria, VEXED, Anger Music, Via Del Longino 23, Casorates (VA), 21011, Italy. Chybějící kontakty k minulému číslu: CONDEMNATION, Pavel Marko, L. Svobodu 8 / 111, Rimavská Sobota, 979 01, Slovensko, RHONDIAN, Oldřich Hladký ml., Mokrá 333, Brno - venkov, 664 04, SIX DEGREES OF SEPARATION, Radek
Zábojník, Velký Ořechov 35, 763 07, e-mail: six.degrees@seznam.cz.
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1996 s názvem „Alone In The
D a r k
World”,
nákteré
sledně podporuje koncerty. V prosinci následujícího roku natáčejí v Sečském studiu Benas dvojku
„Walk In The Sunblood Garden”, třetí demo
pak vzniká na na konci února 2000 ve studiu
Poličná a nese název „To The Light”.
S rozhodnutím natočit split CD s Absurd
Conflict natáčejí do čtvrtice materiál „Unintentional”. Sestava: Sodomák - zpěv, Smash
- kytara, Tachmood - basa a John - bicí. Kontakt: Michal Havránek, Vidimská 1 / 732,
Praha 8, 181 00, e-mail: depressive@volny.cz, http://www.volny.cz/depressive nebo
adresa vydavatele: Meret, Miroslav „Keli”
Ilek, Ukrajinská 15, Brno - Bohunice, 625
00.
✔ DESTROYING DIVINITY
Kapela vydala první počin nazvaný „...Created...”. Materiál se nese v duchu death black
metalu s atmosférou Incantation, Immolation,
Morbid Angel... Vyzývá všechny organizátory festivalů, koncertů ať si píší
o promo, kapela jezdí pouze za cesťák. Demo
seženete za 65,- a CD za 150,- plus poštovné.
Kontakt: Ommurtag, Vinařská 1131, Ratíškovice, 696 02, e-mail: vihar@email.cz.
✔ DOMINA IN
Došel nám další mail od skupiny Domina In,
která se sama takto představuje: „Kořeny
experimentálně dark rockové kapely Domina In z Jankovic (okr. Uherské Hradiště) sahají až do roku 1992, kdy ještě působila pod
názvem Protest. Neuběhl ani rok a vojenský
stejnokroj nástroje umlčel. Po nějakém čase
od uplynutí povinnosti bránit vlast, následovalo angažmá několika hudebníků v kapele
Radima Kadlece, projekt Surbar a přišel
zlom. Ten znamenal zrod doommetalové
královny. Ono jaro 1999 povolal k sobě baskytarista a dvorní skladatel Standa Bartošík
spolu s kytaristou Pepou Katrňákem bubeníka Zbyňka Surovce, objevili zpěvačku Andreu Bučkovou – a Domina In mohla žít. Vrtkavý post druhého kytaristy od Zdeňka Fedora prošel ještě Tomáš Vlk, navrátilec
Standa Flašar a přednedávnem se na něm
usídlil ambiciózní Radim Maňásek. V zemi
nereálné fantazie vznikly podklady pro debut „První akt” (2000). Dubnovou návštěvu
nahrávací studia Shaark ve Bzenci podpořil
i Martin Plaček a jeho klávesy. Opravdu syrová doombeatová nahrávka ukázala tvář,
atypickou pro seskupení ve folklórem zalitém Slovácku. Desítky vystoupení, vývoj
hráčský i autorský a um nového kytaristy
znamenaly mírný odklon od téměř doomu
beatu k experimentálnímu dark rocku. Hybnou silou se stala kytara v rukou Radima

Maňáska a náhodné objevení flétnistky
Vlaďky Havlíkové z Huštěnovic (na demu účast zatím v jedné skladbě). Vyvrcholením
všeho je osm pestrých skladeb zabalených
do roucha jménem „Preludium” (2001).
Opět vévodí barevně hutný hlas zpěvačky
Andrey Bučkové”. Kontakt: Stanislav Bartošík, Jankovice 197, Traplice, 687 04, 0632 /
(Stanley)
nebo
e-mail:
572682
dominain@email.cz (Pavel Paška)
✔ DRACO HYPNALIS
Draco Hypnalis ze Zlína už byli opět ve studiu, tentokrát v Poličné, kde nahrávali nějaké skladby na promo určené labelům a fanzinům. Za férových 50,-Kč si ho na CD-R
mohou objednávat i fanoušci. Zatím
neexistuje obal a nejsou známy ani názvy
skladeb. Kontakt: Martin Kašpárek, K. Světlé 490 / 84, Zlín, 760 01, e-mail: dracohypnalis@seznam.cz
✔ DYING PASSION
Již několika periodiky
proběhla
zpráva
o tom, že
koncem
listopadu
a začátkem prosince natočili Dying Passion
předprodukční materiál na nové album, které se mělo natáčet na přelomu ledna nebo
února 2002 ve studiu Hacienda. Práce na novém albu se však trochu protáhly a ostré natáčení proběhlo až v březnu tohoto roku.
Novinkové album „Voayge” vyšlo 17. května s nádherným obalem u firmy Metal Breath Production. CD je obohaceno video stopou s klipem na remix skladby “Nightfall”
z předchozího počinu “Secretly”. Kontakt:
e-mail: dying_passion@email.cz, http://
on.to/dyingpassion
✔ ELYSIUM
V loňském roce tato progresivně metalová
skupina natočila 10-ti skladbový materiál
(68 minut) „Terra Incognita”, který si vydala na vlastní náklady na skvěle zpracovaném
CD-R. Kořeny kapely zahají do roku 1996,
kdy bylo natočeno demo „A.D.Zero”. Později vzniká ještě živé demo „ProgressLive”.
Elysium se chystají zpracovat monotématický projekt na motivy novely J.Weise „Dům
o tisíci patrech” jako jakousi rockovou operu. Sestava: Dalibor Sokol - kytary, zpěv,
Rostislav Švirga - bicí, Ladislav Straka - basa a Michaela Osičková - klávesy. Kontakt:
Dalibor Sokol, Lesíčková 12, Lanžhot, 691
51, tel.: 0627 / 336 689, e-mail: sa@gbv.cz
✔ The End Records
Bubeník Radim Chrobok (ex - Forgotten Silence, ex - Endless) před časem opustil znovuoživené Love History, zároveň však založil novou kapelu, o které zanedlouho
uslyšíme. Na jeho adrese je možné získat
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produkty americké firmy The End Records.
Kontakt: Radim Chrobok, Na klášterním 13,
Praha 6, 162 00 nebo e-mail: chrobok@iiprg.cz
✔ EUTHANASIA
V listopadu předchozího roku skupina Euthanasia podepsala pětiletou smlouvu na dvě
další alba u nově vzniklého vydavatelství
Elysion music. V lednu 2002 kapela navštívila bzenecké studio Shaark, kde během měsíce natočila své v pořadí druhé album, které nese název „Ceremony Of Innocents”,
podle nejznámější skladby kapely. CD vyšlo
v květnu a opět se nese na vlnách melancholického metalu, okořeněného folklórními
a středověkými motivy (mj. housle, cimbál)
a typickým poznávacím znamením kapely sborovými zpěvy. Zvuk Euthanasie by však
neměl nic ztratit ze své kytarové syrovosti,
doplněné o výraznou rytmiku. V době vydání druhé desky začínají havířovští melancholici opět naplno koncertovat a opět by se
měli objevit na známějších akcích. Další informace: euthanasia@centrum.cz, www.
volny.cz/euthanasia-cz, http://www.elysionmusic.com/htm_agency_cz/profil_euthanasia_cz.php, mobil: 0737 / 953674 (Robert
Kyselica)
✔ FLESHLESS
Zbrusu nová deska českých death / grind lídrů Fleshless „Nice To Eat You” je na světě
od 19. října 2001. S mistrem zvuku Zdenkěm Šikýřem vzniklo ve studiu Hostivař, za
dlouhou dobu také s živým bubeníkem. Objevuje se zde i také letitá klasika brněnských
Root - „Hřbitov” a album je zabaleno opět
do práce mistra Jiřího Lhoty. Fleshless mimo jiné odehráli více než 350 koncertů po
celém světě, včetně účasti na prestižních
metalových kláních jako jsou Milwaukee
Metal Fest 2000, November To Dismember
2000, Fuck The Commerce 2000, Obscene
Extreme 1999 & 2000 & 2001, Brutal Assault 2001, americké turné s Lividity či evropská turné s Pessimist, Vomit Remnants,
Lividity nebo jako support pro velká jména
- například Napalm Death, Sodom, Nasum
atd. S vydáním nového CD „Nice To Eat
You” (délka 30:50 min) se objevily obrovské potíže s vytištěním tiskovin a CD-éček
ve firmě GZ Digital Media a.s. Loděnice, s
tím, že tento výrobce sdělil Obscene Productions, že takovéto agresivní obaly a hudbu již nebude více vyrábět... Po více jak 5-ti
letech opět odešel zakládající člen skupiny
Michal, který se rozhodl hrát v pražské formaci Lykathea Aflame. Novým kytaristou
se stal 22-letý Petr (ex-Genetic Threat).
Poprvé se Fleshless v nové sestavě předvedli na festivale v KD Držkov (okr. Jablonec
n.N.) a to 7.6. 2002. Kontakt Fleshless:
fleshless @obscene.cz nebo Obscene Productions, P.O.Box 28, Lázně Bohdaneč, 533
41, tel.: 0457 / 642 007, e-mail: curby@obs-
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cene.cz, www.obscene.cz
✔ GALACTIC INDUSTRY
11. března vyšlo
debutové CD severomoravských
Galactic Industry
u firmy Popron.
Bylo natočeno
ostravském
v
Céčku, mícháno v Barbarelle. Momentální
sestava: Ladis - bicí (ex - Hypnotic Scenery), George - zpěv, kytary, Vlad - klávesy
(ex - Sacrist) a Andy - baskytara.
✔ INTERVALLE BIZZARE
Jelikož se dějí kolem pražské death / grindové formace velké věci - viz debutové split
CD „Unexpeted Awakening Of Impassive
Mass” s americkými MALIGNANCY či
kompilační CD Czech Assault, které vyšlo
u amerického kultovní labelu Relapse Records, přinášíme Vám kompletní historii této slibně se rozjíždějící party. Kapela vznikla jako grind-noisový projekt dvou bratrů
Sýkorů (kytara, bicí) v lednu 1997. V dubnu
se ke kapele přidali Ládis Eifler a Tomáš
Stulík. Prvně jmenovaný obohatil hudbu
o brutální a promyšlené basové linky hrané
na bestiální nástroj Jolana a druhý přispěl
svými pseudoanimálními ryky. V této sestavě kapela odehrává několik koncertů.
V říjnu 1997 se Intervalle Bizzare rozrostli
o výkonnějšího bubeníka Jirku Zajíce, přičemž Ondra Sýkora přešel ke kytaře. Následovalo několik koncertů s poněkud odlišným materiálem v intencích rychlejšího melodického death metalu.V září 1998 se odehrává poslední koncert v této sestavě. Bratrské duo kytaristů odešlo a nahradil je Tomáš
Fiala. Tvorba začala inklinovat k brutálnímu
death metalu. V prosinci začala kapela opět
koncertovat a v únoru 1999 se poprvé vypravila do studia, v němž pořizuje třískladbový promosnímek nazvaný jednoduše
„Promo 99”. Ten se střetává s nečekaně
kladnými ohlasy. Kapela zdolává další koncerty - jmenujme akce s Lividity, Pessimist,
Desecration, Damnable, Fleshless, Severe
Torture, Inhume, Godless Truth, Inhumate
anebo kultovní Fekal Party v prokopském
údolí v Praze a mnoho dalších povedených
koncertů se spřízněnými kapelami z Čech
a Slovenska. Kapela rovněž odjela evropské
turné s kalifornskými Sepsism a žilinskými
Sanatorium v březnu 2000. V září téhož roku odjíždí Intervalle Bizzare minitour ve
společnosti amerických Skinless a karlovarských Perversist. Na přelomu října / listopadu 2000 měla kapela vyměnit po třech koncertech s lotyšskými Brute Chant, ovšem
kytarista se zranil, tak se koncertů místo I.B.
zhostili přátelé Imperial Foeticide. Skupina
začala pomalu zkoušet na jaře 2001, navíc
se v této době připojuje druhý kytarista
Franta Šerák z Garbage Disposal, načež do-

chází k drobným změnám starších skladeb.
Kapela začala vystupovat od května 2001 po
více jak půlroční pauze. Nová nahrávka vychází koncem listopadu u Shindy Productions. Jedná se o split CD s americkými Malignancy. Další zásekem v biografii se stalo
kompilační CD Czech Assault (Relapse Records) spolu s Fleshless, Contrastic, Imperial Foeticide a Negligent Collateral Collapse,
na němž se objevuje materiál pořízený v červnu 2001 ve studiu Shaark. Kontakt: Intervalle Bizzare management & Snuff zine / records, Martin Abrman, kolej Sázava, Chemická 952, Praha 4 - Kunratice, 148 29, tel.:
0608 / 967818, e-mail: bizzare.snuff.abro@
centrum.cz
✔ KRABATHOR
Začátkem ledna se nám ozval Christopher frontman deathového komba Krabathor:
„Momentálně jsme na turné v USA
a Mexiku. Před odletem na toto turné jsme
natočili nové CD s názvem „Dessuade
Truth”, které vyjde v první polovině příštího
roku pod hlavičkou firmy System Shock
v Německu. Album obsahuje 9 skladeb nesoucí se v duchu agresivního death metalu.
Deska byla natočena ve studiu Shaark. Na
produkci tohoto CD dohlížel Petr Nejezchleba. Po návratu z USA bude Krabathor pracovat na koncertech v Evropě na podporu
nové fošny.”
✔ LYKATHEA AFLAME
Prážská techno deathmetalová formace Lykathea Aflame má novou sestavu. Má dva
nové členy a to solového zpěváka Radima
(ex - Laniena Mentis), další výraznou posilou hlavně pro živá vystoupení je obsluha
kláves - Ladislav Sýkorovský. Aktuální line-up tedy je Radim Matějka - zpěv, Ptoe kytara / zpěv, Jakub Švec - kytara (ex - Godhate), Andy Mareš - basa, Tom Corn - bicí
a Ladislav Sýkorovský - klávesy. Kapela
v těchto měsících připravuje následovníka
mocného debutu „Elvenefris”, který by měl
být nahrán někdy v dubnu 2002 a vydán v
červnu toho roku. Očekávejte opět svěží,
originální a extrémní metal nejvyšší úrovně.
✔ LIVORES MORTIS
Internetové stránky turnovských Livores
Mortis jsou na adrese: web.redbox.cz/ Livores.Mortis. Mimo to natočila nové CD „Garden of Emotion”, je nazpíváno v jazyce anglickém a obsahuje novou Livoresí tvorbu.
Livores Mortis posílili o basáka Roberta
z České Lípy. Kontakt: tel.:0608 / 735 453
případně 0606 / 814 661. Zájemci o předcházející CD pište nebo SMSkujte: Josef
Podzimek, Brodecká 776, Železný Brod,
468 22, SMS: 0608 / 73 54 53, e-mail: Josef.Podzimek@vslib.cz
✔ MEMORIA
Doomové uskupení Memoria pochází podobně jako Silent Stream Of Godless Elegy
ze Skaličky u Hranic na Moravě. Vznikla
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teprve v roce 1998 pod názvem Mystery
a o rok na to vzniklo první demo „Desire”.
Zakládajícími členy byli kytaristé Rosťa
Skácel a Pavel Chudý, kteří později angažovali také dva členy zmíněných
S.S.O.G.E. - basáka Filipa Chudého (ten již
u Silentů nepůsobí) a bubeníka Michala
Hajdu, později pak zpěváka Honzu Šoce
a flétnistku Hanku Ryškovou (oba se objevili na demu „Desire”, na debutu Memorie
„Children Of The Doom” již nikoliv). V roce 1999 pak do kapely přichází ještě klávesista Petr Duba a díky odchodu Honzy Šoce místo zpěváka přebírá Pavel Chudý a tedy na post kytaristy přichází Zdeněk Pastorek. Místo flétny je zrušeno a angažována
je violistka Iva Dokoupilová. Na počátku
roku 2000 odchází i bubeník Silentů Michal, který je vystřídán Pavlem „Vajcem”
Fojtíkem. V únoru 2000 natáčí Memoria
debutové album „Children Of The Doom”
ve studiu Poličná, které vychází u Leviathan Records na jaře 2001. Kontakt: Filip
Chudý, Teplická 873, Hranice, 753 01, tel.:
0604 / 72 38 67, http://www.mujweb.cz/
kultura/memoria
✔ Obscene Extreme Fest
Pořadatel a majitel stejnojmenné firmy
Obscene - Čurby nám zaslal poděkování,
které rádi otiskujeme: „Obscene Extreme
Fest 2001 - opravdu velké díky za vaši podporu. Byla zabijácká show ostatně jako
každý rok. Skutečně chceme poděkovat vám
všem, kteří jste jakýmkoli způsobem podpořili tento festival (2.600 maniaků kteří vytvořili fantastickou atmosféru). Bez vás by
jsme nemohli dělat nic! Mohli jsme vidět /
slyšet skvělá show Exhumed, Haemorrhage, Cripple Bastards, Inhume, Isacaarum,
Groinchurn a řady dalších. Skutečně doufám, že jste nebyli tak zklamáni průběhem
sobotního večera a velkých problémů, které jsme měli s řáděním živlu. Mrkněte na
festival stránku, kde je více komentářů.
Prosím, pošlete nám vaše názory / reakce
na OEF 2001 e-mailem nebo ještě lépe napište nám cosi do speciálního festivalového
guestbooku”... Kontakt: www.obscene.cz
Názory můžete samozřejmě zasílat i na
proběhlý ročník 2002!
✔ OBLOMOV
Black / death / doomové seskupení se zajímavým názvem Oblomov vzniklo teprve
v roce 2001. Jeho základem byl příchod bývalého člena opavských Sacrist, kytaristy Pavla
Dlabaji. Sestavu doplňují Honza Vaněk - zpěv,
kytara, Martin Hora - basa a klávesy a Petr Žák
- bicí. V prosinci 2001 vzniká ve studiu jazzové sekce v Praze debutové demo „The Final
Destination”, kde se krom stálých členů objevilo i několik hostů, Kontakt: Jan Vaněk, Na
dolíkách 504, Slaný, 274 01, tel.: 0603 /
963924, e-mail: honzavanek@seznam.cz
✔ PANDEMIA
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uznale pokývat hlavou. -FBBL L L L

SINN FEIN
My sami
2001, promo CD-R

4

Sinn Fein z Telče nachystali půlhodinový materiál zamýšlený na debutové album, které by
nakonec mělo vyjít u Uroboros Records.
S touto firmičkou ostatně formace již spolupracovala na třetím pokračování kompilační
řady Uroboros Quartet. Od té doby se v tvorbě
Sinn Fein mnoho nezměnilo, alfou a omegou
zůstává agresivní pojetí powerthrashe
s českými texty. Mám-li být upřímný, nejedná
se o nic převratného. Zvukové kvality nahrávky jsou solidní, ovšem v dnešní době už lze na
poli „sepulturo-pantero...” metalu prorazit se
„solidním” zvukem jen těžko. Ano, je rozpačité o tomhle diskutovat s nadějnou kapelou
z Česka, která má zkrátka takové možnosti, jaké má, a vytvoří nahrávku tak dobrou, jak jí
jen všechny síly a nasazení umožní. Sympatická snaha však, co naplat, náležitě „vražedný”
zvuk nenahradí. V případě Sinn Fein se navíc
přidává problém aranžérský, protože většina
skladeb vyznívá uniformně a splývá. Protože
vypalovačka dorazila bez bližších informací,
nemohu pojmenovat píseň číslo deset, která
z celku vyčnívá díky nápaditě skočnému refrénu. Tímto směrem bych rozhodně rád viděl
Sinn Fein pokračovat. Ve druhé polovině se
mimochodem můžeme nějakého toho aranžérského zpestření v náznacích nadít častěji, takže snad nejde o náhodu. -mihL L 1/2
2,5
SINNOCENCE
2000, demo CD-R

Kapela Sinnocence se pokouší prorazit na doomovém poli, i když s doomem v podstatě má její hudba společný pouze zpěvaččin projev.
A u toho se zastavím. Pozitivním faktem je, že
se tato dívčina hodně snaží být svá a vymýšlí si
všelijaké „kudrlinky” (trochu vzdáleně mi výrazem připomíná Zuzku z Dying Passion), jenže
zde to také všechno končí. Veškeré snažení je
zabito naprosto falešným zpěvem od začátku do
konce. Tohle fakt na nahrávku nepatří. Nemluvě samozřejmě o celkem primitivních instrumentálních výkonech (hlavně kytaristy (ů)).
Kde nic není, nikdo nic nezmůže. Promiňte,
tohle je opravdu hodně pod průměrem. -lasL
1
SINNOCENCE
Ó, bludný les...
2002, demo CD-R

Než jsme stihli vydat toto číslo, už tu máme
další demo pražských Sinnocence. Trochu jsem
se před vložením CD dema do přehrávače obá-

val nejhoršího, avšak byl jsem celkem příjemně
překvapen. Tohle není už ta kapela z před dvou
let. Šestiskladbové demo je docela příjemná
muzika, která je opravdu spíše heavy rock
s ženským vokálem - tentokrát o poznání daleko lepší než u předcházejícího dema. Nevím
však, zda je to ta samá zpěvačka. Pokud ano,
pak udělala na sobě hodně práce, ale taky jí ještě hodně práce čeká. Demo je zpíváno napůl
česky, napůl anglicky. Příjemné melodické
skladbičky jsou vesměs slušné a jednoduché,
žádné originální výtvory, zkrátka žádný průser,
ale ani nic objevného. Slušné. -lasL L 1/2
2,5
STIGMA
2000 Degrees Of Hate
2001, demo tape

Trojice Stigma ze Skalice nad Svitavou
zpracovala tento snímek do vpravdě profesionální podoby, čítajíc v to obal, lisovanou
originální kazetu, čitelný, dravý zvuk studia
Poličná i délku materiálu dosahujícího v osmi skladbách de facto regulérního albového
formátu. Obsah kazety už bohužel není tak
oslnivý. „2000 Degrees Of Hate” je přehlídkou thrashmetalových standardů s lehounkými názvuky doomu či deathu. Z nahrávky
přímo sálá přesvědčení a odhodlání, proto
doufám, že se Lubosh, Mech a Dan neurazí,
když napíšu, že hrají jakýsi „snaživý revival” hudby, která vládla metalovému světu
před deseti lety. Najdou se okamžiky, kdy
Stigma působí trošičku těžkopádně, jinak
ovšem jejich muzika šlape a hraje jak se patří. Ostatně vždycky se kladně projeví, když
něco vychází přímo ze srdce. -mihL L 1/2
2,5
SUCCUBUS
Limbo
2001, demo CD-R

Ze Succubus se pomalu stává pojem naší deathmetalové scény. Nehrají, pravda, nic objevného, dokonce by se dalo mluvit o jakémsi staromilství klasických časů, nicméně
šest skladeb na aktuálním půlhodinovém
snímku „Limbo” vyznívá velice atraktivně.
Kompozice snesou přísnější měřítko po
technické i melodické stránce (pasáže
á la Death se střídají s brutálnější polohou),
zvuk je také slušný. Byť nahrávka nenabízí
žádnou vysloveně vyčnívající pecku, čtveřice určitě má na čem stavět. Vydržet a zkusit
jít dál, vstříc vlastnímu ksichtu! -mihL L L L
4
THORN WITHIN
Within
2001, demo CD-R

Vzpomenete-li (výhradně formou navštíve-
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ného koncertu) na Master Of Rubicon z Horažďovicka, pak vězte, že v tomto původním
kvartetu proběhla personální redukce, a tak
kapela s tímto názvem zanikla a svíce života vzplála nová, pojmenovaná Thorn Within, jež tvoří duo Ondra (kytara, basa, zpěv)
a Pája (bicí). Thorn Within se rozhodli nahrát hned zkraje pětitrackové demo, které ve
třinácti minutách nabídne jednu instrumentální a čtyři otextované skladby pochopitelně související se zaniklým přímým předchůdcem, Master Of Rubicon. Nahrávka
z července 2001 pochází ze zkušebny v Olšanech, což se projevilo na amatérském, nekvalitním zvuku. V tom duo řeže hrubý a surový thrash / death metal ryze undergroundového ducha, avšak dojde i na zjemňující
pasáž či na osvěžení klapkami (slyš titulní
instrumentální kus). Vnější stránka demo
počinu disponuje barevným obalem s pěkným detailním motivem trnu. Shrnu-li dojem z debutu „Within”, jedná se o průměr.
Pro příště doporučuji studio. -FBBL L 1/2
2,5
TYCHO DE BRAHE
Demo 2001
2001, demo CD-R

Devatenáct minut, pět skladeb, svižný melodický hardrock s pevným dívčím hlasem. Při
telegrafickém shrnutí kladů a negativ vychází rovnice následovně: poměrně šikovně vystavěné písničky, jež upoutají melodií,
ovšem nenaštvou prvoplánově vlezlým motivem. Nahrávka má jiskru a spád, je cítit, že
se sešla společnost kompetentních muzikantů, kteří rozhodně nemusí řešit instrumentální zručnost. Nabízí se otázka, kam dál. Na
západočeskou tancovačku je pětice zatraceně škoda, na úspěch v širším měřítku je
s touhle muzikou trochu pozdě. Kapela se
sekla zhruba o deset let. Podobné nostalgické spolky se přitom stále rodí, snad proto, že
muzikanty baví hrát to, co dříve naplňovalo
jejich hudební životy. V tomto ohledu je samozřejmě všechno v pořádku, ale je třeba
přitom mít na paměti, že okresní formát skupiny je maximum. V souvislosti s Tycho de
Brahe se často zdůrazňuje, že Jana Šnajdrová před časem nazpívala desku doomových
Interitus. Co se týče hodnoty této informace
pro vytvoření představy o recenzovaném
snímku jsem sice dost skeptický, ale jako
zajímavost... proč ne. -mihL L 1/2
2,5
VERITAS MENTIS
Catharsis
2001, demo CD-R

Pokud se rakouští blackmetalisté Veritas
Mentis hodlají zapsat mezi legendy, čtyřpísňový snímek „Catharsis” zatím předzname-
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o nějaký rozplizlý blábol. Čtveřice se nebojí ryčně hardcoreové úderné polohy ani klasického melodického rocku, do kterého tu
a tam přimíchne punkový rytmus nebo funky vyhrávku. Přitom má devítiskladbové demo zpívané v mateřštině ucelenou vlastní
tvář, kapela je docela jistá v dynamickém
střídání nálad. Nelze ovšem vidět jen pozitiva, snímek navzdory vyzdviženým příjemným vlastnostem není nijak zázračný a z
průměru popravdě řečeno nevyčnívá. Naša
vec jako by chtěli od všeho kousek a uvízli
v pasti. Na nahrávce se při globálním pohledu není příliš o co opřít. Můžete namítnout,
že si teď v souvislosti s úvodem recenze trochu protiřečím. Svým způsobem ano, jde
přece o dvě strany téže mince. -mihL L
2
NOMENMORTIS
PromoMC 2001
2001, demo

Intenzivní death metal tíhnoucí k brutálnímu
americkému střihu. Čtyři ukázky velmi výživně napovídají, kam mířila na v létě roku
2001 slovenská parta v přípravách na druhé
řadové album. Choutky Nomenmortis jsou
velice technické, provází je bezmála zvířecí
zaujetí a natlakovaná atmosféra. Přitom pětice nikdy neváhá udělat si chvilku na melodičtější zpestření, byť nejsou zrovna prvoplánová. Co je patrné na první poslech, jsou
výborně pasující rozevlátá kytarová sůla vytvářející lahodný kontrapunkt k běsnivému
okolí. -mihL L L 1/2
3,5
OBLOMOV
The Final Destination
2002, demo CD-R

Sázka na jméno se čtveřici povedla. Kdokoli zaregistroval existenci toho snímku, rozjímal nad spojením agresivního metalu
s divadelní klasikou. Ale k muzice. Oblomov hrají poměrně chytlavou směs doomu,
blacku a deathu, kterou se ovšem nepovedlo
prodat po zvukové stránce (že se nahrávalo
v pražském studiu Jazzové sekce je další
perlička související s tímto snímkem, ovšem
z nesmírně potichu hrajících čtyř skladeb je
dobře slyšet snad jen kytara). Právě rozplizlý zvuk a nepříliš nápaditá rytmika praští
přes nos nejvíc a prokousat se skrze ně k silnějším stránkám nahrávky není snadné. Mně
osobně je kapela Oblomov docela sympatic-

ká. I jí samotné je ovšem určitě jasné, že
prezentovaný demáč není víc než momentkou zárodečného tápání. -mihL L
2
RETURN TO INNOCENCE
Whirligig Of The World
2001, Arcanvs Sonitvs, demo CD-R

Nevím, nevím. Asi je to otázka vkusu. Hodně lidí považuje Return To Innocence za jakýsi další objev české doommetalové scény.
Já si to bohužel vůbec nemyslím. I když
R.T.I. natočili a vydali (se spřízněnou pomocí Jirky Sedláčka) po dlouhých peripetiích
debutové demo CD-R a prezentují jej nesmyslně jako debutové album, je to rozhodně
pouze po všech stránkách průměrné demo.
Pokud se zaposlouchám do hudby samotné,
nepřináší na svět vůbec nic nového. Ba co
víc, mám dojem, že je to dělané pro to, aby
R.T.I. „hráli doom metal”, alespoň to tak cítím. Zbytečně dlouhé songy jsou jaksi bez nějaké výraznější koncepce složeny z nápadů
stokrát vymyšlených, které jako celek moc
nedávají dohromady smysl. Ano, je tady slyšet snaha o střídání mužského brutálního
a čistého vokálu s ženským zpěvem, snaha o
líbivé melodie, které jsou vzápětí zabity nesmyslnými aranžérskými úkroky či místy
zbytečné úkroky do death a black metalových
vod. Byť nejsou instrumentální výkony nijak
špatné, základ neúspěchu dema spatřuji především ve skladatelské a aranžérské složce.
Díky tomu nevyniknou například slušný zpěv
Veroniky, další zpěvové linky, flétna či housle a vlastně i klávesy. Zkrátka jsou v tomto
materiálu zbytečné. Zvukově není také „album” na úrovni, aby se dalo považovat za regulérní debut. Zůstává demem. Promiňte za
tyto ostrá slova, ale zvažoval jsem je setsakra
dlouho na to, abych si třeba poopravil mínění. Bohužel se tak nestalo. -las- PS: Navíc
jsem nepochopil zmatek v názvech uvedených skladeb na zadním bookletu a uvedených textech uvnitř...
L 1/2
1,5
SCHWEINERAIN
Schweinerain
2000/2001, Schweinerain / Oprcajtung
Records, demo CD-R

Schweinerain jest jakýmsi projektem či kapelou muzikantů z Vyškova, mezi kterými
figuruje mj. Tom (klapky, samplery) se
svým nezaměnitelným rukopisem. A vůbec,
celým stylem - elektro - rockmetalovou koláží - je tajemné kvinteto „podezřele” podobné Dark (Gamballe) s tím, že narozdíl od
těchto průkopníků užívá českého zpěvu
(10). O samotnou produkci a vkusný obal se
postarali již zmínění Tom a 10, respektive
10 a Redblack. Devatenáctiminutové CD-R
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s potiskem disku nabídne čtyři originálně
zpracované písničky, ve kterých se vyváženě střídají nálady a skrze které okusíme třeba pocitu o čem je život či můžeme s autorem snít o svobodě. Závěrečný track „Mám
to v piči” pochází původem od kapely Köpřivy z MC „...a když, tak se neznáme”
(1998). Tehdy mě tato skladba přišla nejzbytečnější z celé kazety, ale verze Schweinerain má grády, šťávu a - až na ten vulgární text - úroveň. Schweinerain se uvedli výborným demem. Kdy bude debutové CD
u Redblack? -FBBL L L L L
5
SEDATIVE
Eclipse
2000, demo CD-R

Pánové a dámy, pamatujete se ještě na kapelu
Bone Orchard? Jejich úspěšná skladba se
představila na kompilaci „Breath Of Doom”.
Ano, Bone Orchard už neexistují, zato však její členové nezahálejí a pokračují pod názvem
Sedative. Jenže vody doom metalu jsou nenávratně pryč. Nyní proplouvají stylem modernějším a zařazují se po bok jiných našich kapel
typu Colp, Locomotive - tedy moderní řízný
power thrash s nasraným zpěvem i hudbou samotnou. A šlape jim to opravdu skvěle. Sice
jsou trochu pomalejší a ponurejší, s dobrou
technikou, instrumentací a v neposlední řadě
také výtečná rytmika jim není rozhodně cizí.
Pět skladeb dema „Eclipse” stojí za to. Milí
příznivci tohoto stylu, máte zde dalšího vynikajcího zástupce. A vy milí posluchači doomu
nevěšte hlavy, máme hodně kvalitních zádoomčivých skupin. -lasL L L L
4
SEPTICEMIA
„Hopeless Age”
2000, promo CD-R

Rakouské čtyřčlenné deathmetalové kombo
bylo založeno v roce 1997, vydalo jediné
demo „Revenge Of Mankind”, po kterém
pořídilo až v únoru roku se třemi nulami již
debutové album „Hopeless Age”, které nám
bylo zasláno k posouzení ve formě promo
CD-R. To čítá 49 minut rozdělených na nějakých 12 tracků, které jsou po klávesovém
intru plné dobrého death metalu, jež díky
vyváženému mixování rychlých agresivních
a střednětempých melodických pasáží
a oběma těmto polohám příslušných vokálů
udrží náročného příznivce žánru ve střehu
a má šanci oslovit i dnes, v době jisté vyčerpanosti uvedeného starého žánru. Za poslední skladbou lze po pauze narazit navíc na
„rock’n’rollový” bonus potvrzující neortodoxnost a nezabedněnost kapely. To vše
Septicemia přináší v celkem povedeném barevném obalu a mně nezbývá nic jiného než
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Navštívili ve dnech 30. 6. - 1. 7. Gallery
Sound’studio, kde nahráli 3 nové skladby,
které vyjdou 1. září společne se dvěma bonusy na mini CD u Azariash Records. Pandemia připravuje nové skladby na druhé album, které vydají opět Lost Disciple Records, pravděpodobně začátkem příštího roku.
✔ PARASOPHISMA
Chystá se vydání debutového CD „A variable invariability varied in dependency on
variations caused by the invariability of invariability remains the same after all the variations have been done. (...of fractals of
bliss-o-delight)” u firmy Twelfth Planet
Rec. Mělo vyjít do zimy 2001, na vydání se
čeká skoro rok. Na CD bude 9 skladeb (50
minut + multimediální prezentace, která obsahuje i jednu píseň z dema „Sole Light Po-

int...”. Hudba je snad trochu psychedelická,
agresivnější a to především ve vokálním
projevu, avšak nic neztrácí z melodiky, která je nezbytnou součástí tváře kapely. Informace o kapele, CD a MP3 jsou k dispozici
na strankach www.volny.cz/parasophisma,
e-mail: parasophisma@volny.cz
✔ PERVERSIST
Chystá se pokračování zatím úspěšného CD
karlovarských Perversist „Necrophilharmony”. Během roku 2002 je naplánováno vydání jejich druhého alba. Kontakt na kapelu:
e-mail: r.tygl@cs.mfcr.cz. Dále firma PigeonShit Agency plánuje reedici 7” EP split
Brutal Insanity / Psychoneurosis. Kontakt:
PigeonShit Agency, c/o Jiří Holub, P.O.Box
81, Kralupy nad Vlt., 27801, e-mail: pigeonshitagency@hotmail.com
✔ REEK OF SHITS
Než jsme se nadáli, grindoví Reek Of Shits
nečekaně vydali svůj debut „I Can Feel
Your Wounds Are Bleeding...” u dobře fungující a stále více se rozjíždějící firmy Bizzare Leprous Productions. Kontakt na kapelu: Václav Kutnar, Kosmonautů 65 / IV,
Jindřichův Hradec, 377 04, e-mail: vkutnar@seznam.cz, label: Bizzare Leprous
Production, Roman Poláček, Palackého
647, Lanškroun, 563 01, e-mail:
bilepr@lanskrounsko.cz, http://www.come.to/blp
✔ RITUAL
Po dlouhém čekání na vydavatele se rozhodli materiál „Panta Rhei” (loni vyšel na
MC) vydat na CD ve vlastní režii. CD má
barevný potisk i obal + texty. Cena CD:
100,- Kč / Sk + poštovné, objednat jej lze na

adrese: Jan Vala, Žižkova 16, Nový Jičín,
74101, nebo na tel. č. 0605 / 836 188 (stačí
i SMS). Web: www.ritual.d2.cz
✔ Rock And Metal Book
28. února 2002 vyšlo 1. číslo encyklopedického projektu Rock And Metal Book - 64
stran A5, historie skupin v češtině, diskografie včetně skladeb, odkazy na internet.
Cena 55,- Kč. O případné další informace si
pište na adresu office@metalbook.net. Objednávat můžete na uvedeném e-mailu, online na shop.metalbook.net nebo na adrese:
Ing. Pavel Bartas, Polní 359, 570 01, Litomyšl, tel.: 0602 / 113 053, www.metalbook.net
✔ Shindy Productions
Firma Shindy Productions hlásí hned tři personální změny z jeho stáje. Po skončení zářijového Metal Breath tour opustil řady brněnských techniků VUVR jejich bubeník
Olda. V současnosti se již zkouší náhrada.
Taktéž olomoučtí GODLESS TRUTH se
na chvílí ocitli bez bicmena. Skvělý pražský
koncert po boku Cryptosy, Dying Fetus
a dalších byl posledním pro Jirku. V této
chvíli již pilně pracují s BiZZarem (ex- Demimonde) a vypadá to, že vše bude klapat!
A u trenčínských DEPRESY došlo
k výměně na postu zpěváka - do kapely se
vrátil ztracený syn Dragan.
✔ SIX DEGREES OF SEPARATION
Podepsali smlouvu na vydaní debutu s labelem Elysion Music. V lednu 2002 nastoupili
do studia Shaark v Bzenci, aby zde natočili
materiál právě pro onu vysněnou první regulerní desku, která vychází v červnu 2002.
Kontakt: e-mail: Radek.Zabojnik @skodaauto.cz, http://sixdegrees.webpark.cz
✔ TISÍC LET OD RÁJE
Tisíc let od ráje mají novou zpěvačku. Po
více než tři čtvrtě roce hledání, kdy se na
postu zpěvačky v brněnské smečce Tisíc let
od ráje vystřídaly celkem čtyři hostující vokalistky, v kapele definitivně zakotvila osmnáctiletá Dáša. Kromě čistého zpěvu zvládá
i extremní blackový vokál, což je jev v našich zeměpisných šířkách nevídaný. Díky
jejímu zpěvu se hudba Tisícovek značně
přitvrdila. Čistý zpěv obstarává klávesistka
Žluva a o další vokály se dělí psychopatický
zpěvák Křeček a basák Bacil. Pěveckou premiéru si Dáša odbyla na festivalu
v Kralíkách. Více informací je k mání na internetové adrese kapely: tlor@seznam.cz,
http://tlor.zde.cz/
✔ TORTHARRY
Manažer Tortharry Goro informuje: „Upozorňuji na naše zbrusu zrenovované stránky, takže v případe zájmu můžete mrknout...
Poslední čerstvé novinky od Tortharry trochu mění dříve popisovanou situaci, která
vzešla z našeho avízovaného pobytu ve studiu „Hacienda”. Ve dnech 6. - 12. 4. 2001
proběhlo ve studiu pouze natočení předpro-
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dukce k chystané desce „White”, protože se
radikálně změnil přístup k tvorbě a postupu
nového materiálu a tím došlo k dohodě, že
se postaví komplet nové aranže skladeb
a natočí se pouze předprodukce. Dalším zásadním důvodem pro tuto změnu jsou také
stávající dlouhodobější problémy bubeníka
Miloše Majera se zánětem šlach na rukou
a tím i posunutí celého natáčení. Z toho vyplývá odklad vydání novinky. Tímto se samozřejmě všichni členové omlouvají fanouškům, médiím a spřízněným za mírnou mystifikaci, ale jiné řešení v našem případě nebylo možné. Malou záplatou za tento stav bude umístění krátké ukázky z natočené předprodukce na naší webové stránce ve formátu MP3.” Tortharry novou desku popisuji
slovy: „Nemůžeme si na čtvrté řadové desce dovolit posun zpět za „Unseen”, proto
bude od poslední řadovky podstatně odlišná, mnohem přímočařejší, hlučnější, syrovější, pomalejší a bude Vám možná připadat
jako útěk bláznů z ústavu, protože se radikálně mění i pohled a práce se zpěvovými
linkami. Deska bude žánrově hodně pestrá od jazzu přes HC, death metal až po nehratelný grind. Cílem novinky „White” je udělat šílenou desku, se zvukovou stěnou, která
se vyvalí při prvním poslechu a musí poslat
každýho k zemi.” Kontakt: Luboš Gorgán,
Stárkov 77, 549 36, 0602 / 839805,
e-mail: tortharry@seznam.cz, http://tortharry.sf.cz
✔ X-CORE
Znojemská hardcorová kapela X-Core vydala demo CD pod názvem „Promodemo
01”. Hostem je René Paveza z Locomotive.
Cena 50,- + poštovné a balné. Kapela hraje
v klubech pouze za „cesťák” Kontakt: David Václavík, Vančurova 14, 669 02 Znojmo, tel: 0728 / 111 580, 0608 / 723 494
ozy@quick.cz, http://x-core.brunet.cz
✔ V.A.R.
Alkothrasheři V.A.R. nahráli v květnu loňského roku ve studiu Hacienda už čtvrté album s názvem „Rozdvojen, ale schopen”.
Na 43 minutové novince je 11 skladeb, z toho jen 3 rychlé, dvě jsou šestiminutové, jednu nazpíval kytarista Šupy. Deska se mastrovala v USA. CD vyšlo na podzim 2001
pod značkou 1K Records. Internetové stránky a kontakt: www.geocities.com/SunsetStrip/Club/1974/
var.html,
e-mail:
info@svvelitex.cz, tel.: 603 / 235 977 (Jeny)
✔ 9 Productions
je nová undergroudnové distribuce, která
hledá kapely či labely po celém světě. Kontaktujte ji kvůli případné distribuci kvalitních titul (hlavně heavy, thrash, power...),
ne punk nebo hardcore. Kontakt: 9 Productions, Robert Grgurinović, Dalibora z Myšlína 124, Staré Splavy, 471 63, 9productions@post.cz
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✔ BRICK BATH

Americká powermetalová formace vydala
ve vlastní režii vynikající album „I Won’t
Live The Lie” naprosto srovnatelné s deskami výraznějších veličin jako je Pantera či
Testament. Brick Bath vznikli v roce 1996
jako Epitaph, avšak po té co byli odmítnuti
lokální firmou Chainsaw Records, přejmenovali se. Za sebou mají několik turné se
Stuck Mojo, Testament, Forbidden, Flotsam
and Jetsam či Exodus. Tato kapela, o které
doufejme že ještě uslyšíme, působí ve složení: Scott Babbel - bicí, Pete Stone - basa,
Eric Meyer - kytara a Joey McCan - zpěv.
Kontakt: Joel Maitoza, 610 Country Club
Lane, #90, Escondido, CA, 92026, USA,
e-mail: joelspy@cs.com
✔ CCP Records
CCP Records je rakouský lokální label, který ovšem pod distributorská křídla vzal německý gigant SPV. CCP Records vydává
především rakouské nadějné spolky a to
prakticky všech metalových žánrů. Jejich
nejznámější kapelou jsou hornorakouští
OLEMUS, kteří momentálně pracují na
svém novém počinu „EgOd”. Dalším „dítětem” jsou industrialně darkmetaloví
HROSSHARSGRANI, kteří přišli nyní nově se 7” picture EP split s Fimbulwinter
„Raserei”. Dalším počinem CCP Records
bude nové CD dalších Rakušáků
MORTUS, dále druhé devítiskladbové CD
„Scattered To The Four Wainds” blackmetalové hordy NERTHUS a nakonec debutové album gotických VANITAS „Der Schatten einer Existen”, na kterém uslyšíte také
prvky klasické hudby v podání orchestru Vídeňské Opery. Všechny tyto počiny by měly vyjít v první půlce roku 2002. Kontakt:
CCP Records, Dinghoferstr. 54 , A - 4020
Linz, Austria, http://www.ccprecords.com
✔ DEMENTOR
Ve světě velmi úspěšní Slováci Dementor
mají nové internetové stránky na adrese:
www.dementor.sk, kde můžete v soutěži mimo jiné vyhrát i nějaké jejich kazety „The
Art Of Blasphemy” s bonusem dema z roku

1994 „The Church Dies”. Kontakt: René
Blahušiak, Vajanského 154, Púchov, 020
01, Slovensko, tel: +421 (0) 42 4612603,
4677590, e-mail: dementor@stonline.sk, rene@dementor.sk nebo na management
v ČR: vajgl.dementor@centrum.cz
✔ DESECRATED DREAMS
Díky recenzi na promo materiál „Feelings of
Guilt” v minulém čísle jsme dostali sepsané
novinky této slovenské skupiny. Necháváme
je v původním znění: „Už pár mesiacov je
na svete naše debutové CD, o ktorého vydanie sa postarala domáca undergroundová
firma Metal Age Productions. Ako bonus
obsahuje naše CD multimediálnu časť, na
ktorej môžete nájsť biografiu kapely, fotografie, nejaké tabulatúry songov z albumu, a
hlavne naše prvé dva štúdiové počiny „Waiting For The Last Sunset” (’97) a „Raven
Forest” (’98) v MP3 formáte. K tomu sú pripojené texty a recenzie, takže teraz má každý majiteľ cédečka prístup ku všetkému, čo
sme od vzniku kapely vytvorili a zvečnili
v štúdiu. Momentálne pripravujeme výrobu
tričiek Desecrated Dreams, takže prípadní
záujemci nás už môžu kontaktovať. Cez letné mesiace kapela plánuje dať si menšiu
koncertnú pauzu a obohatiť koncertný program, ktorým podporujeme náš debut o ďalšiu pieseň z CD a hlavne o ďalšiu prebratú
vec, ktorá určite nenechá žiadneho pravého
headbangera bez pohybu (Pestilence – „Out
Of The Body”). Zároveň sa budeme venovať
aj práci na nových songoch (zatiaľ máme
dokončené dve a rozpracované ďaľšie dve
skladby) a samozrejme aj oddychu a čerpaniu nových síl, tak aby sme v jeseni opäť
mohli vyraziť na koncertné pódiá.” Aktuální sestava: Milan „Jozzo” Jozefek – kytara,
zpěv, Lubo „Michi” Michalovič – kytara,
Marek Navrátil – basa a Andrej Šimon – bicí. Kontakt: Lubo Michalovič, Vrlíkova
1884 / 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovensko, tel. (Jozzo) 0849 / 5527566 resp.
044 / 5527566, www.geocities.com/desecrateddreams , e-mail: jozzo@pobox.sk.
✔ DIADEM
V minulém čísle jsme zveřejnili recenzi na aktuální CD-R východoslovenských Diadem
„The Weather Is Good”, které obsahuje 6
vlastných skladeb (včetně slovenského singlu
/ klipu „Netuším...”), o které si můžete psát na
adresu: Petter Bittner, Zámocká 6, 902 01 Pezinok, 0905 / 848 443, e-mail:
tvpezinok@nextra.sk. Cena CD 200,- Sk / Kč
+ poštovné. Kromě toho videoklip Diademu
získal 3. místo v kategorii volná tvorba na 5.
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ročníku česko - slovenské přehlídky filmové
a televizní tvorby Kafka 2001, která se konala v Kopřivnici. Videoklip ke skladbě „Netuším...”, měl premiéru v TV Luna a na STV
(Sedmička), ve vysílání TV Global a v různých regionálních televizích v SR a ČR.
✔ DISGUICE

Výborná blacková parta pochází z Itálie
a existuje od léta 1998. V lednu 2000 Disguice natáčejí dvě skladby na jejichž základě si později zahrají po boku například Novembre, Sadist či Undertakers. V únoru
2001 realizují debutové MCD „Impetus Mali / Mors Fidei” (viz Demonizace) zatím jako CD-R. Je ovšem otázkou času, kdy po
nich skočí nějaký label. Sestava - Vastator zpěv, Sarghot - kytara, Carnifex - klávesy,
Guardian Of Sins - basa, Aiwass -bicí. Kontakt: Disguice, Daniele Rizzi, P.zza P. Umberto 16, 70051 Barletta (BA), Italy, e-mail:
disguice666@hotmail.com,
www.ba.dada.it/webbox/disguice
✔ ENTER MY SILENCE
Pokud chcete získat podrobnější informace
o této velmi zajímavé a progresivní finské
skupině, můžete se podívat na její internetové stránky u dánské vydavatelské firmy
Mighty Music (www.mightymusic.dk) nebo
si můžete s kapelou přímo popovídat (e-mail: entermysilence@mail.com). Kontakt:
Enter My Silence, c/o Tuomas Jappinen,
Lahdetie 19 as. 4, 40530 Javaskyle, Finland.
✔ ETHEREAL PANDEMONIUM
Bratislavská black - doomová squadra Ethereal Pandemonium nahrála v dubnu 2001
podklady na druhé album. Dílo obsahuje 10
skladeb volně navazujících na předchozí CD
„Arcanum Lunae”, na které pilně hledá vydavatele. I u ní proběhly personální změny,
když kapelu opustila zpěvačka Countess
Ekorn, aby se naplno mohla věnovat projektu Desire For Breath, na kterém se podílí
i kytarista z Galadriel, Tomax a Crom - klávesák a zpěvák z Orkrist. Po dokončení alba
ohlásil odchod zakládající člen, zpěvák
a basák Nathuruss. Proto zbytek kapely vyhlašuje konkurz na post basáka. Podmínkou
je bydliště v Bratislavě, anebo v blízkém
okolí. Zájemci se mohou hlásit na adresu:
Daniel Feranec, Nad Lúčkami 55, 841 05,
Bratislava 4,
Slovensko, e-mail:
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FORBIDDEN ZONE
You’re Virgin Blood
2001, demo CD-R

Možná je to jen jakási forma autosugesce,
ale připadá mi, že turecké kapely v soběmívají jakýsi typický nezaměnitelný punc odkazující k zemi původu. Ne, že by tureckých
kapel bylo v mém zorném úhlu zase tolik,
ale pro Forbidden Zone to platí doslova.
Mladíci vyhlížejí jako naklonovaný trojitý
Sagvan Tofi v roce 1987 vekslující ruble na
náměstí v Norimberku, ale jejich muzika má
cosi do sebe. Když střední pasáž v úvodní
“Undertaker” připomenene náladou Endless, je to jen drobná reminiscence. Trojice
míří k zahuštěnému hutnému metalu s heavy
thrashovými kořeny, vše mysticky podlaďují klávesy a sytí Cujův chroptěný vokál.
A.Lortz je docela solidní kytarista, ale v globálu sází Forbidden Zone spíše na jednoduchost a dá se říct, že se spíš můžou pochlubit atmosférou, než nápady a hráčskými výkony. -mihL L 1/2
2,5
FORREST JUMP
Nobility
2002, CD-R

Moderní rock, intenzivní a přitom velmi melodický. Sekané riffy, vynalézavé atmosféricky klenuté melodie, solidní zvuk, hardcorová říznost, trocha zvukových legrácek
(převážně na klávesovém základě), lehce
funková příchuť. Forrest Jump vyprodukovali pětisklabovou nahrávku (i s intrem bratru pětadvacet minut) na vysoké úrovni blízké profesionalitě jako po stránce hudební,
tak vizuální. Mezi skladbami se, pravda, nevyskytuje žádná vysloveně dechberoucí hitovka, ale stejně tak nelze nalézt slabý nápad. Slabinou Forrest Jump je zatím určitá
neobratnost, s níž své kompozice staví. Přece jen je znát, že některé úseky písní na sebe nenavazují tak přirozeně, jak by mohly.
Na působivosti to ovšem kapele neubírá, jde
o drobnost, která se samovolně poddá s přibývajícími zkušenostmi. Cesta bude ještě
dlouhá a chce to nic neuspěchat, ale osobně
již dnes říkám, že bych se velmi rád od téhle šestice jednou dočkal regulérní desky.
-mihL L L 1/2
3,5
GALACTIC INDUSTRY
Promo 2001
2001, advance CD-R

Uskupení Galactic Industry vzniklo odtržením několika členů od již poměrně etablovaných doomrockových Greedy Invalid. Proto
se nelze divit, že jeho tvorba je nad míru vyzrálá, poměrně originální a kvalitní. Ovšem

zařadit ji do jedné škatulky je poměrně složité. I když sama kapela tvrdí, že jde směrem k elektroničtějšímu pojetí (což se zde
samozřejmě na několika místech objevuje),
přesto jí zůstává tvrdost v rytmických základech - tedy v rytmice a tvrdých moderně
znějících kytarách. Zpěv - poměrně zajímavý, vláčný, čistý a kvalitní. Zejména ve druhé a čtvrté originální skladbě „You” resp.
„Chemical Reaction”. Přesto mají Galactic
Industry nejblíže k doomrocku, ovšem i toto
tvrzení je hodně polemické. Čtyři skladby
tohoto dema hovoří za vše. Myslím, že se
můžeme v nejbližší budoucnosti těšit na velmi zajímavý šlapavý a kvalitní materiál.
-lasPS: Debutové CD je již vydáno...
L L L L 1/2
4,5
HUMBERG / NAPALMED
Improvization and Noise Live
2001, D.I.Y. MC

Dalším z aktuálních výhřezů „na tři směny”
pracující firmičky Napalmed je split pásek
japonského kvarteta Humberg a mosteckého
kvarteta Napalmed, jehož prostřednictvím
se obě skvadry prezentují živým improvizačním hlukem. Humberg je obyčejný xkrát slyšený a “zahraný” noise. Dvě kytary,
bicí a basa, kteréžto nástroje tato „jablíčka”
použila, šly využít rozhodně nápaditěji.
Zkrátka velmi průměrná živá improvizace,
jež proběhla 6.9. 2001 v Day Tripu v Japonsku. Svojští a čím dál zralejší Napalmed
jsou oproti kolegům z tohoto splitu mnohem
vyhlučenější. Už hutný, narvaný zvuk je toho důkazem, stejně jako promyšlená živá
performance (jež však nepostrádá improvizační vložky), která proběhla o dva dny později, 8.9. 2001 v Lomnici nad Popelkou.
Nahrávka bije jako lokomotiva, každé písknutí je na místě, Radek ječí jako tur! Mám
rád Napalmed naživo, byť protentokrát jen
ze záznamu. Ten je však fakt skvělý! -FBBHumberg: L 1/2
1,5
Napalmed: L L L L L
5
CHOPCORE
Fuck That Noise
2001, promo CD-R

Doufám, že za ten uherský rok od doby, kdy
tato nahrávka do redakce Metal Breath přišla, do okamžiku, kdy čtete tyto řádky, už americká čtveřice Chopcore pořídila regulérní albový záznam. Tento snímek byl rozesílán coby šestiskladbové promo a i když je z
poslechu patrné, že by celkovému vyznění
neuškodilo sound trochu učesat, profouknout nějakým tím čerstvým větrem a zároveň poněkud zahustit, uvnitř písní evidentně
dříme ohromná síla. Jen ji uvolnit. Chopcore hrají hardcore, ovšem jedním dechem je
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třeba dodat, že velmi barvitý. Neschází samozřejmě typická skočnost, ale ani pomalé
těžké pasáže, stejně jako úchylné zpestřující
momenty s poletavým ženským vokálem.
Obtížně přeložitelný, ale o to výstižnější
klasický termín „heavy groovy” sedne
k těmto Američanům jako ulitý. Určitě nehrozí, že se Chopcore v rámci v současnosti
dominujícího komerčně laděného nu-metalu
ztratí v davu. Tahle parta se hlásí k poctivému hácéčku ze severovýchodního pobřeží.
Že přitom nezapomíná na rozličné oživující
„prdelky”, je ohromné plus. Zbývá projev
doladit a ucelit, aby celková údernost mířila
přímo do srdce. Ale to už bych se opakoval.
-mihL L L
3
KAPYBARA
Trepidation
2001, demo CD-R

Jihočeská čtyřka Kapybara hodně dá na sílu
riffu, na práci s tempy a gradací. Slabší je to
s chytlavostí materiálu a celkovou úderností. Pětipísňová nahrávka sice šlape, ale na to,
jak hutně a dravě se tváří, připomíná tak trochu zranitelné holé kuře. Podstatné ovšem
je, že tohle se dá do budoucna vcelku snadno dohnat, základ je určitě zdravý. Na poli
křížení hardcoru a thrash metalu se špetkou
emocoru lze dnes už jen těžko přijít s něčím
osobitým. Kapybara působí relativně svěže
a určitě bude mít dost síly podniknout potřebné kroky vpřed. Ono leccos z toho přijde
samo: jistější zpěv, obratnější aranže, hutnější vyznění... -mihL L
2
KIJU
Nothing To Play For
CD-R

Do redakce dorazil dvouskladbový výtažek
z jejich připravovaného debutu. Italové Kiju
existují teprve od roku 1998, ovšem na jejich produkci jako by bylo znát, že hrají již
delší dobu. Tyto dvě skladby se nesou v duchu skvělého technického powerthrashe
s vynikajícím zvukem a opět, jak už to
u těchto kapel bývá, také se skvělými instrumentálními technicky namakanými výkony,
tak i s výborným vokálem. Tahle deska bude setsakra dobrá. Otázkou je originalita...
-lasL L L L 1/2
4,5
NAŠA VEC
Naša vec
2001, demo CD-R

Košičtí Naša vec mají tu výhodu, že jejich
hudbu jen tak snadno nezařadíte a rozhodně
tím nemám na mysli, že by se jednalo
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DOMINA IN
Preludium
2001, demo CD-R

Domina In je poměrně mladé jméno na české doommetalové scéně. Ono nazývat Dominu In doomem není úplně přesné, leč
k přiblížení hudebního stylu této formace
v zásadě stačí. Onen doom metal se v podstatě objevuje v jejich tvorbě díky zvuku
elektrických kytar a zpěvačce Andrey Bučkové. Jinak má demo „Preludium” ryze
rockový nádech s prvky alternativy. Kdo
chce, najde si, co potřebuje. Druhý materiál této kapely nepřináší nic originálního,
příjemné melodické skladby jsou postaveny na zmíněném ženském vokálu a ostatní
party jsou „jen” jakýmsi doplňkem a křovím. Je znát, že kapela má před sebou ještě
mnoho práce. Hlavním a ne jediným negativem je zpevaččin často falešný vokál, nejistí jsou v některých místech i instrumentalisté a aranžérsky je demo taktéž ještě
v plenkách. Chce to moc a moc pracovat.
Pokud bude Domina In sebevědomá a půjde za svým cílem, příští léta by jí mohla
přinést i lepší sklizeň reakcí, než je tato recenze. -lasL L
2
ELEKTRICK MANN
Hrubý styl - Live 2001
2002, Crystal Production, CD-R

Vypečená cháska z Valašského Meziříčí se
rozhodla pořídit debutové album (nahrávka
po obsahové stránce plně odpovídá regulérnímu počinu) na koncertě. Docílila tak zachování živé energie a náležitě “vytlemené
atmosféry”. Osmičlenná formace Elektrick
Mann hrají šťavnatý crossover postavený
zejména na hip hopu, neštítí se ale rozličných oživení, na jedné straně například
z metalové studnice, ale ani z oblasti popu
či ska. Hudebně velmi barevné a i když ne
snad právě světové, přinejmenším svébytně
zajímavé. A pakje tu humor, na který kapela sází vždy a všude v první řadě. Vlastně
by se mělo napsat “humor”, protože nad některými narážkami skutečně zůstává rozum
stát. Vedle některých politicky angažovaných záležitostí (“Marihuana”, “Fízl”) se
vyjímají laskavé hříčky typu “Když chceš
hamburger, dej si párek” či vpravdě vtipné
záležitosti (např. “Kéž bych měl práci”).
Bohužel(?) převládají hodně prvoplánové
veršovánky ve stylu “Přemýšlel jsen nad
principem klistýru - jestli dělají hadice na
míru - jestli mi do prdele nenarvou - kurva
velkou”. Ale nezapomínejme na zásadní
upozornění: kapela se ráda baví, vážně to
všechno rozhodně neberte ani vy. Heslo
Elektrick Mann je “hlavně v klidu”. Pro
každého tahle muzika není, o ladění humo-

ru ani nemluvě. Nezakrývám, že osobně
k Elektrick Mann chovám určité sympatie.
-mihL L L 1/2
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ELYSIUM
Terra Incognita
2000, CD-R

Milí příznivci progresivního metalu či rocku, zbystřete. Už dlouho nám do redakce nepřišel tak zajímavý a hlavně stylový materiál, jako je CD-R s profesionálním obalem
i potiskem CD lanžhotské skupiny Elysium.
Vůbec si nevybavuji kapelu, která by u nás
podobný styl produkovala. Elysium se inspirovali skupinami typu Dream Theatre či Fates Warning a natočili svoji verzi technicky
náročné, melodické a zajímavé hudby. Pochopitleně nedosahují kvality zmíněných
kapel, ale troufnu si tvrdit, že u nás Elysium
nemají konkurenci. Instrumentálně je osmašedesátiminutové desetiskladbové album
hodně na výši, nenechali se zvyklat ani anglickým zpěvem, zpěvák Dalibor Sokol si
uměl poradit i s rodným jazykem vcelku obstojně, i když na sobě bude muset ještě pracovat. Tolik ve stručnosti. K tomu všemu
přičtěme výtečný zvuk studia Benas. Moc
povedené. -lasL L L L L
5
EUTHANASIA
The Last Gate
2000, demo CD-R

Kdesi se psalo, že severomoravská Euthanasia je opomíjenou kapelou. Po ne příliš zdařilém, ale přesto relativně kvalitním debutovém
CD „Thoughts On Living” přichází tato kapela s novým čtyřskladbovým materiálem „The
Last Gate”. Nyní skutečně je skupina opomíjena. Čtyři skladby jsou opravdu velmi kvalitní a to jak zvukem, tak i hudebním obsahem.
Jedná se o svižný doom s převážně čistými
vokály. A propós - jsou velmi kvalitně zaranžovány. Slyším slovanské chorály, monstrózní atmosférickou melodickou a tudíž velmi
chytlavou hudbu. Dokonce se krom základní
angličtiny objevuje v textech i rodná čeština,
což nebývá tak často zvykem. Každopádně je
„The Last Gate” hodně kvalitní a dobrý materiál. Doufejme, že se co nejdříve objeví druhé
CD této nadějné kapely. -lasL L L L 1/2
4,5
EXTREME
Slaves Of Religion
2001, demo CD-R

Nečekejte libůstkami natlakovaný rock, tihle Extreme jsou z Pelhřimova a na světová
pódia mají, s prominutím, stejně daleko jako
„ti” slavní Extreme k hrubému thrashi, jaký
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zaznívá ze „Slaves Of Religion”. Ještě před
deseti lety by takový materiál mohl být (za
předpokladu slušné produkce) světovou
bombou. Dnes už jsou Extreme místy spíše
úsměvní. Přitom se jejich tvorba, pokud máte jen trochu rádi starý dobrý poctivý metalový nášup, moc dobře poslouchá. Skladby
se nesou spíše ve středním tempu a jejich
stavba ani konkrétní nápady nejsou vůbec
špatné. Jen by chtělo při tom všem chvályhodném zpestřování a rozvíjení myšlenek
(srovnejte se v závěru zařazenými dvěma
kousky z prastarého dema „Ideal World”)
nezapomínat na řádné zvukové zahuštění.
V tomto směru ukazuje cestu zřejmě nejnosnější položka „Lies”. S rozlousknutím druhého oříšku, totiž hledáním o něco současnějšího výrazu, bude patrně problémů víc.
Vizuální zpracování nahrávky zdobí jednoduchý, ale zatraceně efektivní nápad s bookletem složeném z klasické „á čtyřky”. -mihL L 1/2
2,5
FEEBLE MINDED
Hate Feeling
LIMITS OF NESCIENT
Decadence
2001, Grodhaisn Production /
Compremesis Records

Zvláštní věc. Tohle album jsme dostali do redakce již před drahnou dobou a stále jsme si
jej přehazovali jako horký brmabor a nikdo
se s tímto českým splitkem nechtěl poprat,
takže to zbylo na mne. Ptáte se proč se recenze na tento split objevuje v recenzích demáčů. Je to dáno tím, že ani z vydávajících firem
nám nedodala originální CD, ale pouze okleštěný výpal, kde navíc jsou přehozeny i kapely, takže na originálu jsou první Limits Of
Nescient a druzí rokycanští Feeble Minded.
Posledně jmenovaní jsou zde zastoupeni celkově deseti dobrými údernými rychlými death grindovými skladbami, které nepostrádají
i moderních invencí včetně různých samplů a
elektronických zvuků, navíc podpořených
kvalitním grindovým vokálem, leč přes
všechny tyto klady mne v palici nezůstane nijaká výraznější vzpomínka a to je trochu chyba. Zkrátka dobrý death grind, ale co dál. Limits Of Nescient jsou na tom podobně. Řekl
bych, že jsou na stejné kvalitativní úrovni jako Feeble Minded, jsou možná trochu rychlejší a místo elektronických vychytávek se
snaží o techničtější pojetí death grindu. Přesto, že tyhle dvě kapely jistě patří bezesporu
mezi kvalitní spolky na naší silné death grindové scéně, nezanechává ve mě ani jedna
z kapel nic. Berte prosím toto jako čistě můj
osobní názor, jistě obě grupy naleznou své
posluchače. -lasFeeble Minded: L L L
3
Limits Of Nescient: L L 1/2
2,5
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vidar@post.sk, http://welcome.to/etherealpandemonium
✔ FROWN
V minulém čísle se objevila recenze dema
„Features And Causes
Of The Frozen Origin”
a zpráva o slovenské
temné gotické kapele
Frown. Té se podařilo
toto demo vydat u německé firmy Moonstorm Records se dvěma bonusy z dema
„Gift Of Suffering” z roku 1999 a momentálně sklízí velmi kladné recenze v tamním
metalovém tisku. Kontakt: Marián Dráč,
Štefánikova 21, Prešov, 080 01, Slovensko,
e-mail: frown@stonline.sk, www.frown.
host.sk
✔ INHUMATE
Tato francouzská grindová parta je u nás již
notně známá, vždyť zde již měla několikero
koncertů. Pojďme si ji trochu přiblížit. Inhumate vznikli už v roce 1990, po té následovalo období častých personálních změn,
teprve až v roce 1994 se kapela stabilizovala v sestavě: Christophe Knecht - zpěv, David Loessl - kytara a zpěv, Frédéric Anton basa a Yanick Giess - bicí, ve které působí
dodnes. První demo vzniklo v roce 1993
s názvem „Abstract Suffering” (vyprodáno)
a o dva roky později další - „Grind Your
Soul” (vyprodáno). Debutové CD vzniká
v roce 1996 (“Internal Life”) a dle slov kapely jde o koncepční album (stejně tak i následující), kdy se v textech objevuje problematika prenatálního života. Dnes je tento
debut taktéž vyprodán, ovšem následující
„Ex-Pulsion” z roku 1997 je ještě k dispozici (tématicky: moment zrození). Zatím aktuální album „Growth” kapela všemožně podporuje koncerty (mj. v rodné Francii, Belgii,
Holnadsku, Německu a České republice).
Vyšlo v roce 2000 a pojednává o konci života na Zemi. Kontakt: c/o Fred Anton, 1
rue du collége, 67170 Brumath, France, email: inhumate@ifrance.com, http://www.
inhumate.maxximum.org
✔ LUNATIC GODS
Na začátku října vyvrcholila jednání
s kapelou Lunatic Gods a výsledek - u Shindy Productions vyšlo nové album „The Wilderness” , které spatřilo světlo světa vzápětí
v listopadu 2001 ve formě CD a na MC nosičích se k nám dostane v podobě importované zahraniční licence.
✔ LUX OCCULTA
Portugalská společnost
Maquiavel
podepsala
smlouvu s ojedinělými Poláky
Lux
Occulta
a výsledkem je čtvrté album “The Mother and the
Enemy” podpořené výtečným obalem od malíře

Travise Smithe, který se mimo jiné podílel na obalech například: Death, Katatonia, Devin Townsend, Anathema či Control Denied. Kontakt: maquiavelmusic.com
✔ MARTYR

Předem této zprávičky vás upozorňujeme,
že záměna s česko - americkým projektem
Martyr je čistě náhodná. Kanadští Martyr
existují již od roku 1994, o rok později vydali první demo „Ostrogoth” a v roce 1997
realizují debutové album „Hopeless Hopes”.
V listopadu 1999 nahrávají druhé album
„Warp Zone” s producentem Pierre Rémillardem (Anvil, Gorguts, Cryptopsy aj.), které vychází v následujícím roce u Warfare
Records. Kontakt: Martyr, P.O.Box 832,
Cap - de - la - Madeleine, QC, G8T 8Y7,
Canada, e-mail: martyr@canada.com,
http://welcome.to/martyr
✔ MORGAIN
Hypno doommetaloví Morgain pobyli ve
studiu za účelem nahrávání třetího CD, ktéré nese název „Rhymes From The Forest Of
Weariness”. Album obsahuje devět skladeb,
kde se vedle tradičních metalových nástrojích objevuje také harmonika, kterou nahrál
nový člen kapely - bluesový harmonikář Boboš Procházka. CD vyšlo u Metal Age Productions. Kontakt: Richard Zajac, Školská
18, Šamorín, 931 01, Slovensko,
e-mail: morgain@post.sk, www.morgain.sk
✔ NOMENMORTIS
Košické deathmetalové kombo Nomenmortis nahrálo v květnu 2001 materiál na nové
CD s názvem „Misanthrone”, které na ploše
33 minut obsahuje 10 skladeb. Tento materiál tvoří 7 nových věcí (2 instrumentálky),
dvě nanovo nahrané skladby z předchozího
alba a cover od Kataklysm. Nomenmortis
momentálně hledají nového vydavatele.
Kontakt: Martin Lukáč, Lomonosovova 2,
Košice, 040 01, Slovensko, e-mail: nomenmortis@post.sk.
✔ TREST
Popradskou thrash - jazz - core kapelu Trest opustil začátkem roku 2001 její dlouhodobý bubeník Oliver. Náhradou se stal Maťo z Astarot.
Právě v tomto období začíná Trest pracovat na
novém materiálu, který plánuje nabízet hudebním vydavatelstvím. Kapela přivítá nabídky na
koncerty ve slovenských a českých klubech, zároveň se omlouvá za nefunkčnost své internetové adresy www.trest.miesto.sk, na její oživení
a aktualizaci se pracuje. Kontakt: e-mail:
trest69@hotmail.com, mobil: +421 907 727
074 (Calph)
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✔ SANATORIUM
Pod novou hlavičkou Martina Belobrada
(kdysi Erebos Productions) Forensick Music
vyšlo druhé album východoslovenských death maniaků Sanatorium „Internal Womb
Cannibalism” s obalem od Ziga (kresby například pro: Deeds of Flesh, Disgorge, Dying
Fetus, Prophecy, Houwitser...). Sanatorium
mají též nové stránky: http://www.sanatorium.nfo.sk. Kontakt: Forensick Music, Martin
Belobrad, Bajzova 29, Žilina, 010 01, Slovensko, e-mail: forensick@centrum.sk. Dalším počinem této firmy bude CD brutal deathmetalové party Deepred „Prophetic Luster” z Finska Kontakt: http://deepred.cjb.net.
✔ SQUASH BOWELS
Polská legenda gore grindu má nové CD
„The Mass Rotting - The Mass Sickening”.
Po úspěšném německém turné s Genocide
S.S. & Entrails Massacre hlavní mozek choromyslných S.B. Artur nakopnul zadní časti
těl slabých článků (bicmena a kytaristy)
a začal pracovat na nových, řádně nemocných melodiích a textech pro novou nahrávku a hlavně našel nové, kvalitní grindující
brachy - jde o Radka (bicí) a Pierciena - kytara (oba také další brusná souprava Neuropathia) a to je ten pravý čas pro novou nahrávku. „The Mass Rotting - The Mass Sickening” byla natočena ve vyhlášeném studiu
Hertz (S.B. zde nahráli předešlou fošnu
„Tnyribal” a dále tu nahrávali například nové hvězdy polského death metalu Decapitated) v průběhu měsíců srpna a září 2001.
Megasilný uši drtící sound, absolutně chorá
lyrika a návrat ke kořenům gore grindu, tak
by se dala krátce popsat nová nahrávka jedné z nejlepších kapel na současné evropské
grind scéně. Pomalé heavy as fuck pasáže
střídají ultra rychlé / detonativní grindové útoky, to vše okořeněné děsivě bublajícimi
vokály. Na této nahrávce je 15 songů jako
třeba „Strong Will”, „Naiwe Distress”, „Triumph Of Act Revenge”, „The Mass Rotting” . Tento řádně intenzivní materiál vyšel
na přelomu roku u Obscene Productions.
✔ THALARION
Dne 26. 7. 2001 byla znovu aktualizována
webová stránka slovenské doom / deathmetalové skupiny Thalarion. Můžete se tu dozvědět novinky, koncertní rozpisy a nahrávaní nového alba, stejně tak i jak se bude nové CD jmenovat. Dále překlady všech textů
od dema „Behind The Door Of Sorrow” až
po nejaktuálnější album „Four Elements
Mysterium” včetně krátkých komentářů autorů. Také zde najdete několik skladeb ve
formátu MP3 - dvě až tři skladby
z každého CD skupiny a nějaké videoukázky z koncertů. Kontakt: Juraj Grezdo, Streďanská 1530/6, Topoľčany, 955 01, Slovensko, e-mail: thalarion@ba.telecom.sk,
http://thalarion.cjb.net
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✔ BAŽINA
Kdysi vydavatel fanzinu Fucker, později spolupracovník Whiplashe, Ladislav Oliva, si nedávno založil hodně netradiční fanzin Bažina.
Dostala se nám do rukou postupně rychle za
sebou už jeho čísla 4, 5 a 6 a i o dalších bylo
hodně slyšet (dnes již vydáno 10 čísel). Ve
čtyřce si můžete například přečíst kvalitně
zpracované rozhovory s F.S.F.I., Illegal Illusion, Fourth Face a retro hodnocení na různé
věci v minulosti. Jeho cena je 20,- Kč a můžete jej získat na adrese: Ladislav Oliva, Na
Bažinách 12, Šternberk, 785 01, tel.: 0608 /
81 91 22.
✔ BEYOND
Nicolas Arnaud je postava na evropské undergroundové scéně již poměrně známá. Nejenže působí i jako muzikant, dělá měsíčně (!)
20-ti stránkový tištěný newsletter - fanzin
(nám se dostalo do rukou jeho třiadvacáté pokračování), ve kterém se snaží další lidem
přiblížit nahrávky z celého světa. Kromě
newsletteru dělá Nicolas i jeho stejnojmennou verzi na internetu. Kontakt: Nicolas Arnaud, 22 rue Reniers, 1090, Jette, Belgium,
e-mail: anicolas@lycos.com
✔ CASSIOPEIA
Na jaro 2002 přichystal „Machulda“ již páté
čislo zinu Cassiopeia, které na 88 stranách (!)
přináší obsáhle rozhovory s: Insania, Ancient
Ceremony (D), Buried Dreams (Mex), Rock
Express Music (YU), Kraljevski Apartman
(YU), Lunatic Gods, Metal Age Productions,
Animé, Orkkrist, Mythopoeia a mnohými
dalšími dále zajímavé ankety, muzikantskou
výpoveď dvou hudebníků, live report
z vídeňského koncertu Sodom / Kreator /
Destruction..., spoustu zpráv ze scény včetně
užitečných kontaktů, mnoho recenzí na dema,
MC, CD, (maga)ziny. PC design, profi tisk,
křídová obálka a lepená V2 vazba jsou již samozřejmostí. Cena: 50 Kč / Sk. Kontakt: Cassiopeia, Jaroslav „Mach“ Macháček, Na Štěpnici 1272, Rosice u Brna, 665 01, tel.: 0502 /
411 142, 0607 / 188 438, e-mail: cassiopeia.zine@seznam.cz
✔ ŽURNÁL ABNORMÁL
V minulém čísle Metal Breath jsme se zmínili o slovenském split zinu Dynamic Scene /
Boargenes. Nechápu, proč fanzin s uceleným
obsahem vychází jako split, ale to je celkem
jedno. Obsahově jsme o něm informovali, jeho největší slabinou je neaktuálnost
a poměrně hodně gramatických chyb (například by měli kluci překládat české rozhovory
do slovenštiny, jelikož při přepisu vzniká
spousta blbostí). Rozhovory jsou poměrně
povrchní, i když některé (např. s Wallachií je
hodně dobrý) už vybočují ze zajetých kolejí,
kdy začínající fanzinář obešle tuny kapel se
stejnými (většinou blbými) otázkami. Kluci
se snaží, snad to bude příště lepší. A je. Ko-

lektiv autorů tohoto zinu si vzal ponaučení a
nové číslo vyšlo již s novým názvem Žurnál
Abnormál. 32 stránkový A5 zin obsahuje velké množství poměrně zajímavých rozhovorů,
pozitivní je také to, že fanzin zasahuje i do
zcela jiných žánrů jako crust či hard core.
Velmi zajímavým rozhovorem je s indonézskou kapelou Kekal, který se dát brát jako
scene report z této exotické země. Ano, Žurnál Abnormál jde správným směrem, největší
práce bude jak jinak na grafické stránce zinu,
některé články lze přečíst jen s obtížemi.
Kontakt: Michal Choma, Brekov 295, Humenné, 066 01, Slovensko, e-mail: boargenes@pobox.sk.
✔ LOSS OF SANITY
Slovenský fanzin Loss of Sanity kvůli nedostatku času oficiálně ukončil svou činnost.
Avšak jeho vydavatel Miloš nadále pocituje
potřebu být aspoň trochu užitečný na „UG“
scéně, a tak se rozhodl vydávat informační emailový newsletter, který je v nepravidelných
intervalech rozesílaný na velké množství
e-mailových adres, převážně v ČR a na Slovensku (psané ve slovenštině). Jakékoliv informace jsou vítány. Aktivní osoby ze scény
mohou využít adresu lossofsanity@pst.sk a ti,
kteří přístup k internetu nemají, mohou psát
na adresu: Miloš Plichta, Severná 7, Dolný
Kubín, 026 01, Slovensko. SMS zprávy můžete posílat na mobil 00421 905 307 785.
✔ MOTHERS OF DARKNESS
V minulém čísle
jsme se opomněli zmínit o dobře
se rozjíždějícím
fanzinu Mothers
Of Darkness. Informovali jsme
pouze v době,
kdy byla na světě
dvojka.
Jenže
pak přišlo třetí
číslo tohoto sympaticky vyhlížejícího a nadějného fanzinu. Sice byl xeroxovaný s PC úpravou, zato však poctivě a kvalitně obsahově
naplněn. Výrazně se zde objevuje inspirace
naším jiným zinem - In Deed Hellem a to pak
nejvíce díky již pátému číslu, ale o tom až za
chvilku. Následně jsme dostali do rukou další, v pořadí čtvrté, číslo, které doznalo větších
změn k lepšímu. Jednak čtyřka dostala tvrdší
obálku, lepší profesionálnější grafiku
a samozřejmě i lepší obsah. Mimo domácí
rozhovory si můžete přečíst také rozhovory
například s Disinter, Prophecy a dalšími.
Oceňme především zajímavé otázky, slušnou
úroveň češtiny. Je znát, že se zde pracuje na
lepším výsledku. Na konci roku 2001 se objevilo již páté velmi dobře zpracované číslo.

strana: 12

Tentokrát se honosí křídovou obálkou a profi
tiskem! Na počtení přináší rozhovůrky s: Cirith Gorgor (NL), Thalarion, Absorbed (NL),
Gurkkhas (F), Mangled (NL), Pigsty (CZ),
Absurd Conflict (CZ) a mnohými dalšími.
Kromě toho zde najdete spoustu recenzí, obsáhlý report z Nuclear Stormu či Obscene
Festivalu atd. Zajímavý a dobře obsahově nabitý Mothers Of Dakness získáte za 40,- Kč +
16,- Kč poštovné na adrese: Lukáš Vágner,
Hliníky 478, Velké Opatovice, 679 63, mobil:
+420 / 737 122 371, e-mail: darkness666@email.cz, http://darkness.hyperlink.cz.
✔ PAŘÁT
Šumperský fanzin Pařát jde od
čísla k číslu
opravdu kvalitativně nahoru. Rádi bychom Vám
na těchto řádcích
představili obsah
dvou čísel, která
se
objevila
v době, kdy Metal Breath nevyšel. Čtvrté číslo
Pařátu má 80
stran formátu A5 a obsahuje rozhovory
s: Euthanasia (obsáhlý velmi dobře zpracovaný rozhovor, mapující celou éru kapely, včetně recenzí všech vydaných nahrávek), Trollech, Iblis (Itálie), Mater Monstifera, Absurd
Conflict, Kibosh Kibyl Kishmet (Singapur),
Memoria, Maglais a Salamandra. Speciální
rubriku tvoří „Černé ovce z industriální obce“, obsahující rozhovory s Enochian, Virtual Void, Radek Hajda vs. Petr Staněk a Pathologist. Nechybí rubriky „Pitevní stůl“ (Sanatorium, Morgain), „Filmové spektrum“
(Vymítač Ďábla) atd. Nehudební část zde zastupuje obsáhlý článek o Kryštofu Lautnerovi
(čarodějnické procesy na Šumpersku), básně,
povídka, články o vnitřní magii... Výraznou
postavou časopisu krom Herdrona je také
Katka Pancová, která se zhostila větší části
rozhovorů. Toto číslo také obsahuje cca 70
přehledně zpracovaných recenzí na CD, dema
a 7“EP. Vše v počítačovém zpracování
a kompletním profitisku. Překvapením je
i páté číslo Pařátu, které se objevilo na jaře
2002 již ve formátu A4, avšak při pozornějším prohlédnutí pochopíte, že se zde stala
technická chyba, za kterou se v přiloženém
dopise osobně Herdron omlouvá. Stejně tak
jako u předchozího čísla je perfektně zpracován rozhovor s Morgain, historické ohlédnutí
za zrůdnými praktikami Adolfa Hitlera, další
rozhovory s: Jugoslávci Stone To Flesh, Troodon, Nicolasem Arnaudem (Beyond webzine), Adultery, Gorerotted, Disinter, Reek Of
Shits, V.A.R, Ancient, zkrátka je co číst, dále
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vokálem. Tyhlety tři skladby rozhodně za to
stojí, teď už zbývá dotáhnout do konce další
věci... Kluci makejte, ono to vyjde. -lasL L L 1/2
3,5
CONCRETE
Concrete
2001, BulVa Rec., CD-R

Regulérně albově se tvářící materiál, vizuálně i zvukově ošetřený poměrně obstojně.
Čtveřice Concrete inklinuje k hutnému, rytmicky zatěžkanému metalcore, nezapomíná
ale na melodie a písničkovost jako takovou.
Nahrávka by si zasloužila větší důraz na občasná zpestření (viz akustická mezihra ve
„Vstávej”). Stačí si uvědomit, jak působivé
je například dunivě měňavé intro. Stále více
kapel tohoto ranku sděluje své pravdy mateřštinou, což na jednu stranu poněkud obnažuje textařské lapsy, na stranu druhou
ovšem přispívá k větší uvěřitelnosti. -mihL L 1/2
2,5
CRUEL BARBARIAN
Víno z temných hroznů
2001, promo CD-R

Českobrodští Cruel Barbarian hledali skrze
toto promo vydavatele pro aktuální stejnojmenné dlouhohrající album, ale v současné
situaci na české scéně by se dříve dočkali
pěkného dubového bejváku šest stop pod zemí. Nahrávka tedy mezitím vyšla vlastním
nákladem a my se skrze tento trojskladbový
výtažek malinko ohlédneme. Domácí heavymetalová špička není bůhvíjak široká
a vlastně ani silná. Ve srovnání s jinými žánry zde vlastně není kapely, která by se mohla rovnat se vším všudy „se světem” a týká
se to i Cruel Barbarian. Přestože výraz tělesa v poslední době znovu o kus zesílil
a zpevněl, pořád v jejich projevu cítím jakousi „ušlápnutost”. Klady ovšem převažují, a tak vyzdvihněme snahu o kompoziční
vychytralost, barevnost odrážející se v odbočkách ke keltské melodice, stejně jako angažování ženských hlasů a netradičních nástrojů. Nelze, pravda, hovořit o nějaké pronikavé originalitě, přesto byli Cruel Barbarian vcelku svébytná parta. -mihL L 1/2
2,5
D.A.D.
Shadow’s
2001, promo CD-R, Cecek Rec.

Jihlavští D.A.D. nakonec materiál totožný
s touto „white label” vypalovačkou vydali
svépomocí coby regulérní album pod názvem „Shadow’s”. Devět kompozic vydá na
sedmatřicet minut obtížně zařaditelného
propletence melodií a nálad. Základ by se
snad dal charakterizovat jako průnik gotic-

korockové melancholie a heavymetalových
písniček. Důkazem, že skupina netrpí žádným dogmatismem, může být i saxofonový
part v záverečné skoro-hitovce. Komplet
místy trpí „dětskými chorobami” (např.
drobné intonační nedotaženosti), v zásadě
však působí vcelku celistvě a to i ve světle
kontrastů, na které si kapela docela potrpí.
Čas od času zabrousí k ostřejším postupům
včetně chroptivého vokálu a deathové rytmiky; v tu chvíli se posluchač ocitá na exkurzi do metalového Švédska a oč kratší takové výlety jsou, o to nahrávka působí
atraktivněji. Určitou potíž lze vystopovat
v tom, že D.A.D. sice zdatně kloubí rozličné
vlivy, ne ve všech polohách ovšem jsou potřebně silní v kramflecích. Pro tentokrát netřeba diskutovat o tom, že počin disponuje
dostatečným nábojem, aby elegantně vábil
pozornost po celou hrací dobu. D.A.D.
ovšem nesmějí usnout na vavřínech, na již
stojících základech mají za úkol vybudovat
osobitější a snad i chytlavější rukopis. -mihL L L
3
D.M.C.
Promo CD
????, promo CD-R

D.M.C. vybrali z třináctiskladbové nahrávky,
která je zřejmě určena pro vydání alba, čtyři
skladby, kterými si skupinu zkusíme přiblížit.
V jedenácti takto nabídnutých minutách zazní rychlý i střednětempý klávesami bohatě
vyztužený a instrumentálně poměrně propracovaný black / death metal v jakési moderně
znějící mutaci. V rychlých úsecích jde
o black, ve středních o death, a to platí včetně příslušného typu vokálu. Dle této vypalované ochutnávky D.M.C. produkují šlapavou
energickou muziku, nicméně s velkým albem
bych ještě počkal a snažil se lehounce si pohrát se zvukem a aranžemi. -FBBL L L 1/2
3,5
DEFENDER
On Wings Of Fire
2001, demo CD-R

Takto už hrálo v rámci několika vln heavymetalového vzepětí na tisíce kapel a přirovnáme-li brněnské Defender k Blind Guardian
či Hammerfall, bude to jen část pravdy, protože zástupný výčet vzorů by mohl být mnohem delší. Personálními problémy zmítané
skupině lze jistě přičíst k dobru charakter nahrávky, která, jak vyplývá z průvodního do-
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pisu, vznikla z nemalé části pro vlastní klid
v duši. Tento pětadvacetiminutový záznam
kapele upřímně přejme, povedl se na něm i
kus dobrého, zvláště sborové vokály (byť omezené sporými možnostmi) posouvají čtveřici skladeb do důstojných rovin. Jinak se
ovšem nabízí spíše výtky. Defender postrádají vlastní názor, kompozice se klenou do
dálky, ale nemají dost šťávy. Ostatně slabin
jako např. nevyváženého mixu jsou si pánové dobře vědomi a při nabízení nosiče na to
férově upozorňují. Jako amatérská kopie kopií je toto demo příjemné. To ale není příliš
směrodatný úhel pohledu. -mihL L
2
DESTROYING DIVINITY
2001, demo tape

Destroying Divinity překvapili. Jejich „morbidangelovsky” laděný death metal
s příměsí blacku nepřichází s ničím inovátorským, za to se může opřít o zajímavé kompoziční nápady a místy dokonce o citlivě zabudovanou kuriozitku (například výborně pasující housle v první skladbě). Přitom první dojem nebyl vůbec dobrý, zvukově relativně
obstojná nahrávka jako by se totiž v prvních
desítkách vteřin „sbírala” z podivně chaotického rozjezdu a až s postupujícím časem nechala posluchače uvědomit si, že to „takhle
má být”. Navíc zpěváka podezírám, že
v úvodním mluveném recitativu vyslovuje
slovo „know” jako [knau], což je ve chvíli,
kdy chci provozovat anglicky zpívanou muziku, hodno trestu smrti. Snad jsem se přeslechl. Jinak je ovšem „Created” dobrý snímek hodný pozornosti a respektu. A nejlepší
je na něm to, že nese všechny znaky zárodku
v budoucnu znamenité kapely. -mihL L L
3
DISGUICE
Impetus Mali / Mors Fidei
2001, promo CD-R

Italští černokněžníci mají poměrně hodně
blízko k tvorbě britských Cradle Of Filth,
i když vykazují prvky i jiných podobně znějících kapel. Disguise je black metal jako
fík. Malodický nádech je tvořen především
klávesami, tvrdost a údernost skvělou rytmikou a kytarami ruku v ruce s black / deathovým vokálem. I když jsou zatím Disguise
demáčovou kapelou, strčí do kapsy polovinu
z těch, kteří již na svém kontě CD mají. Nebude to dlouho trvat a jistě po nich skočí nějaká firma. Je to jen otázka času. Šest výtečných skladeb v délce 32 minut přináší
uhlazenější formu blacku, za to však chytlavou a výbornou. Vypadá to, že se nám začínají rodit skvělé blackové spolky taktéž
v Itálii. Dnes už není hranic... -lasL L L L 1/2
4,5
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ANIMÉ
Direct Sunlight
2000, demo CD

Jirka Kučerovský, kytarista Forgotten Silence zabrousil do rockovějších melodičtějších
vod a přichystal projekt Animé. Kolekce
„Direct Sunlight” nabízí šest melodických
rockových skladeb s čistým vokálem. Nazývat Animé metalem by bylo hodně potěšilé,
ovšem některé základy - bicí a některé kytarové úseky jsou „metalovější”. Příjemné
a sympatické demo má výborný zvuk. Produkce Animé se klidně hodí na jakýkoliv
rockový festival či naopak do klubu. Nechybí silné melodie (super jsou skladby „Wide”
či „ploužák” „Same As Today” - tato věc by
se klidně hodila do filmu či by se vyjímala
jako příjemný videoklip). Kdo má chuť zabrousit do klidnějších vod, zkuste Animé.
-lasL L L L 1/2
4,5
BENEVOLENCE
Hate
2001, demo CD-R

Když se ozve první skladba „Gods Of The
Night”, máte pocit, že posloucháte jednu
z nejprimitivnějších, nejubožejších nahrávek metalové historie. Naštěstí jsem zhruba
při čtvrtém pokusu toto demo vyslechnout
celé vydržel déle než první minutu třicet a
ono to postupně začíná jít. Benevolence v
dalších fázích šestiskladbové nahrávky přinášejí něco víc než na kost oholený, trapný
pokus o black metal. Využívají housle či
dívčí zpěv, dokáží pracovat s náladou, gradací písní. V „Change” dokonce kvákající
kytara naznačí inspiraci crossoverem. I když
jednotlivé motivy rozhodně nepatří mezi
oslnivé, je jasné, že nápady jsou
a v budoucnu budou stále důmyslnější. Ale
to provedení. Zbývá naučit se hrát a především nahrát. Při vší úctě k jakékoli snaze
o vytváření hudby (sám bych se na něco podobného nezmohl), tohle si snad nikdo nemůže dobrovolně pustit. -mihL
1
BODIES
Promo ‘98 & ‘99
1999, promo CD-R

Pětičlenná finská skupina se prezentuje souhrnným snímkem z let 1998 a 1999. Zrovna
tak by mohlo jít o skladby vročené 1992
a 1993 nebo ještě starší. Heavy metal se tak-
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to hrál již v polovině osmdesátých let. Bodies poměrně zručně zpracovávají klasické téma, díky částečné podobnosti by mohli potěšit především fanatické příznivce Iron Maiden. Slabiny lze vedle obnošenosti dané látky nalézt v poněkud plochém zpěvu Petri
Kangase a také v tom, že skladby nejsou
bůhvíjak pestré ani chytlavé. Devět kusů
v řadě dovede v podání Finů pořádně otupit
slechy. Záznam je velice tichý, začátky skladeb lupkají jako při cvakání vypínačem.
Ano, technická úroveň nahrávky koresponduje s provizorními „promo” poměry a člověk nemůže být takový puntičkář. Na druhou stranu se na mysl derou otazníky, čím
vlastně chtějí Bodies potenciální posluchače
a především firmy oslovit. Muzika stokrát
slyšená, omlácená, průhledná. Alespoň profesionální forma by nezaškodila. -mihL 1/2
1,5
BOMB THREAT
„Wolf”
200?, promo tape

Corna (jinak Lykathea Aflame), Petrův záhrobní death grindový zpěv a kytarové beglajty. Moc povedené a to jak zvukově tak
i instrumentálně. Je zde ale vidět malý problém. Ten nevězí ani tak v nápaditosti, té má
skupina docela dostatek, leč z nahrávky je
cítit, že se stále Breaking Beads hledají, ale
to může být především otázkou času. Stabilní sestava a koncertní pódia jsou největším
stimulem pro další práci. Pokud se toto povede, můžeme se těšit na další zajímavá dílka. BB-éčkám jinak nechybí ani nápad, ani
vtip, je zde několik dobrých skečů, nalezneme zde také dvě jasné cover verze - „Prasata” od Šanovu 1 a „Třetí Galaxii” od totalitní zombie „Majkla Dejvida” v duetu Petra
a matadorky Heleny Kubelkové. Pestré...
A to je dobře. -lasL L L
3
BROWN UNDERPANTS
Spy My Cry
2001, demo CD-R

Pětiskladbový promo pásek zaslala do redakce německá partička Bomb Threat v době, kdy se tento materiál chystala vydat na
mini CD. To je již v současné době údajně
vydané, a tak má tato recenze větší smysl.
Kvinteto „Pumová hrozba” nabídne během
sedmnácti minut zvláštní mutaci hardcore deathmetalu, přičemž první složku vyřčeného stylu reprezentují valivé kytary, druhou
pak především zpěv. Střední tempo bohaté
na až punkově znějící melodie (žel některé
vyhrávky v tomto duchu jsou místy až násilně přiřazované k tvrdému fundamentu) střídají rychlé pasáže, čímž máme možnost vyslechnout skutečně rozdílně postavené songy, z nichž má každý svoji tvář. Zajímavé
hudbě trochu ubere zvuk vhodný spíše pro
demo, než stříbřité (mini) CD. -FBBL L L 1/2
3,5

Klatováci Brown Underpants nepatří sice do
metalového ranku, zato však své nástroje
ovládají sakra dobře a dokáží navodit daleko
tvrdší atmosféru než některé metalové partičky. „Inner Feeling” i třeba druhá „All
Alone” jsou takové pecky, že nemohou polsuchače nechat klidnými. Sice je slyšet jakási příbuznost s takovými velikány jako jsou
například Alice In Chains či Pearl Jam, jenže to je pouze vzdálené srovnání. Brown
Underpants mají ve své hudbě daleko větší
melodiku, tvrdost i někdy možná drive.
„Spy My Cry” prostě hraje. Je tu náboj, nálada... Že bychom objevili něco opravdu zajímavého? Myslím, že ano. Nebude dlouho
trvat a bude venku CD. O tom nepochybuji.
Toto trio má v budoucnu hodně říci. Už
dlouho jsem neslyšel něco tak zatraceně
dobrého. -lasL L LL L
5

Hodnotit dílo mého kolegy Petra Korála je
poměrně těžký úkol. Sic Breaking Beads
existují více jak tři roky, teprve v loňském
roce se jim podařilo nahrát a vydat poměrně
zdařilý debutový snímek. „Ze života slizu”
je jakýmsi základním profilem skutečné kapely, nikoliv projektu, která se stylově dá
jen velmi těžko zařadit. Základem jsou naprosto zničující úderné grindové bicí Toma

Nevím proč, ale Certainty a jejich hudbu
jsem měl vždycky rád. Po vydání debutu
“The Other” v roce 1997 kluky spíše provázela smůla, ale nakonec loni natočili třískladbový materiál “Neverchanging”, který
je určitě modernější než debut, ovšem nese
se v duchu doomového období Paradise
Lost. Certainty si umí poradit bez kláves
a bez zpěvačky s poměrně nezaměnitelným

BREAKING BEADS
Ze života slizu
2001, demo CD-R

CERTAINTY
Neverchanging
2001, demo CD-R
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již klasické rubriky. Teď již jen pracovat na
lepším grafickém zpracování, ale to přijde. V
červnu 2002 vychází již šestka. Kontaktní adresa: Kamila Bazinková (pro Herdrona),
P.O.Box 79, Mohelnice, 789 51, tel.: 0776 /
243224, e-mail: herdron@centrum.cz
✔ ROCKCOR
Časopis (nikoliv
fanzin) Rockcor
pocházející
z Ruska Metal
Breath sleduje již
několik let a je
třeba předeslat,
že se úspěšně
rozvíjí a postupuje na kvalitativním žebříčku
stále výše. Barevná
obálka
a plakát uvnitř
čísla je již klasikou, ostatní stránky jsou sice
černobílé v dřívějším stylu našeho Big Bengu!, ale na druhou stranu se jeho obsah stále
zlepšuje. Rockcor se zaměřuje spíše na faktografické údaje o různých kapelách ze světa,
takže k profilu či rozhovoru je vždy připojena
kvalitní diskografie, nechybí rozhovory
a taktéž kvalitní fotografie. Nevyhýbá se spolupráci s menšími firmami, ani s těmi „velkými“. Časopis je psán v ruštině, takže starší fanoušci by si mohli opět po letech oprášit
i tuto kdysi nepopulární řeč. Kontakt: Rockcor, Bolshoy Tishinsky 41, Moscow, 123557,
Russia, e-mail: rockcor@nm.ru, www.rockcor.narod.ru
✔ SEVENTH SIGN
Dalším časopisem, který je již
delší dobu etablován, je i řecký
Seventh Sign,
který vychází již
zcela profesionálně celý na křídovém papíře.
S barevnou obálkou a vnitřním
plakátem na celkem 36 stranách
přináší rozhovory a recenze opět z celého světového undergroundu. Bohužel je psán řecky, takže pro našince zcela nepoužitelný. Každopádně stojí
určitě za to. Kontakt: Seventh Sign, P.O.Box
34228, 10029, Athens, Greece.
✔ SCHIZOPHRENIA
Na jaře loňského roku vyšlo první číslo xeroxovaného fanzinu Schizophrenia. Nyní se připravuje dvojka. Jedná se o klasický začínající
fanzin se zajímavými netradičními rubrikami.
Více informací na Schizophrenia zine, Víťa
Kuba, Mezihoří 214, Moravské Knínice, 664
34 nebo Luboš Křístek, Za potokem 49, Velká Býteš, 595 01.

✔ SNUFF ZINE
Jelikož je Martin Abrman alias Abro, manager pražských Intervalle Bizzare, hodně aktivní osůbkou, rádi bychom Vám představili
i jeho nově se etablující Snuff zine, i když jeho vydání se stále odkládá. Abro k tomu vydal malé prohlášení, které na tomto místě
otiskujeme: „Tady je Martin ze Snuff zinu /
labelu a Intervalle Bizzare managementu. Po
odchodu z teamu Terra Aegra zinu jsem se
rozhodl založit s přáteli nový zin. V blízké době vyjde první číslo naplněné tuzemským, ale
i světovým death / grindem. Chtěli bychom
formát A4, plánujeme asi náklad 500 kusů,
grafiku jsme se rozhodli dělat kompletně na
počítači, tedy žádné ruční čmáranice, vlepování letáků Z kapel bych jmenoval: Godless
Truth, Cock And Ball Torture, Hate Eternal,
Sublime Cadaveric Decomposition, Deeds Of
Flesh, Mucupurulent, Brutal Truth, Lykathea
Aflame, Deranged, Contrastic, Gride, Purulent Spermcanal, Internal Bleeding, Pyrexia,
Bloody Gore + asi 500 recenzí a pár živáků.
Českou verzi poté doplní i anglická, která
však poběží pouze na internetu. Vedle časopisu jsem rozjel i distribuční činnost a label opět pod jménem Snuff. První nahrávkou, které jsem pomohl na světlo světa, je split 7"EP
ALIENATION MENTAL / INHUMATE.
Do budoucnosti se chystám vydat:
ALIENATION MENTAL / GENETIC
THREAT. Abro.“ Kontakt: Intervalle Bizzare management & Snuff zine / records, Martin Abrman, kolej Sázava, Chemická 952,
Praha 4 - Kunratice, 148 29, tel.: 0608 /
967818, e-mail: bizzare.snuff.abro@centrum.cz
✔ THE TRUE THELEMA
Do redakce nám přišel velmi zajímavý šedesátistránkový slovenský profesionálně tištěný
časopis True Thelema (ČB), který je zaměřen
především na black metal. Můžete si přečíst
rozhovory například s Dark Funeral, Gorgoroth, Tormentor a mnohými dalšími. Je však
již staršího data. V době, kdy držíte toto číslo
v ruce, by mělo být na světě další číslo
s rozhovory: Aeturnus, Emperor, Enslaved
a d., biografií Mayhem a 200 recenzemi. Cena: 55,- Kč i s poštovným. Kontakt: Július
Gál, Viedeňská 111, Veľká Mača, 925 32,
Slovensko, e-mail: bks666osiris@ranet.sk
nebo bks666osiris@hotmail.sk
✔ UNBLEMISHED
V minulém čísle Metal Breath jsme informovali o vydání 7 čísla moravského „Ánblemištu“. Na 110 stranách najdete tuny informací,
rozhovorů, recenzí a pravidelné rubriky. Tématicky je zaměřeno na rozhovory s našimi labely a distributory (výborný je rozhovor s Leviathan Records a dalšími), kapelami Vader,
Agathocles, S.S.O.G.E. či Krabathor. Tuto
fanzinářskou vlajkovou loď získáte za 50,- Kč
+ poštovné na adrese: Petr „Kapin“ Kapsa, Čupy 660, Nivnice, 687 51, tel.: 0633 / 694 416,
0737 / 659 458, dále u dobrých distributorů
a na Slovensku již klasicky u Exchange distra
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Veroniky Valkošákové, M.R.Štefánika 26 / 7,
Prievidza, 971 01. Jenže díky tomu, že Metal
Breath dlouho stál, stihl Mr. Kapin vydat další, již v pořadí osmé opět totálně osobité „modré“ číslo, kde převažují rozhovory s našimi labely, distry, fanzináři, ale nechybí ani velmi
zajímavé rozhovory např. s Crusher, Euthanasia, Breaking Beads, Cales. Totální „kult“ mezi xeroxovými ziny u nás!
✔ UNDERGROUND VOICE
Toto je nováček světové undergroudové scény. Tištěný černobílý 48 stránkový časopis
s dobrou grafikou přináší rozhovory a recenze především z blackového ranku, leč nevyhýbá se ani ostatním žánrům. Většina blackových zinů jiné žánry zpravidla ignoruje. Časopis je psaný anglicky, ze známějších kapel
zde naleznete rozhovory např. s Thornspawn,
Necromantia, Rotting Christ, Deceased, Severe Torture, Obscenity a dalšími. Nechybí
samozřejmě recenze. Cena 3 USD. Kontakt:
Underground Voice, Heronias 4, 13231 Petroupoli, Athens, Greece, e-mail: undergroundvoice@ hotmail.com
✔ WHIPLASH
Neuvěřitelné se stalo skutkem. Dočkali jsme
se po dvou letech
opět tištěného časopisu Whiplash
č. 30 (1/2002), jež
vyšlo 13. března.
Stručně z obsahu:
rozhovory: Root,
Insania, Cannibal
Corpse, Tiamat,
Fleshless, Theatre
Of Tragedy, Mythopoeia a spousta
dalších... + Big
Bossova exkluzivní zpověď o životě + recenze + reporty +
novinky + soutěž o ceny... Neodpustíme si
rýpnutí - setsakra se projevily problémy s grafikou. Je co zlepšovat! Nové číslo 31 vyšlo
koncem května 2002. Kontakt: Radek Bubeníček, P.O. Box 87, 709 00 Ostrava 9, 069/611
52 09 0608/977 542, e-mail: whiplash@volny.cz, www.whiplash. zde.cz
✔ ŽURNÁL ABNORMÁL
Nedávno vyšel slovenský fanzin Žurnál Abnormál #2, ktory obsahuje rozhovory s: Badman Records, Toshiro Mifune, Ivo Moncek,
Nomenmortis, God, Butterfly
Temple,
Crypthowl, Tortharry a Kapishtcha. Dále se
zde objevují recenze, recenze fanzinů, článek
o spisovateli Brianovi Lumleym, reportáže
z koncertů, news a další. Zin má 32 stran A5
a je v sympatickém modro-bílém prevedení!
Cena je 20 Sk (pošta v ceně). Zájemci
z ČR: obraťte se na Garfield distro! Kontakt:
kollapse@naex.sk
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Když skončí ‘zine…
RINSING STAGE
Na úvod:
O sepsání tohoto článku jsem se rozhodl z jednoduchého důvodu: Vždy mne
zajímaly pohnutky, pro které uzavřel
činnost ten který ‘zine, kapela, proč se
vytratil aktivní člověk z té tzv. scény. Zůstanu však u ‘zinů. Skončila jich již pěkná řádka, ale já ani v jednom případě neznám (mohu se tedy jen domnívat) konkrítní důvody toho kterého. Sám jsem více
jak před rokem dospěl k názoru, že pokračovat v dnešní době ve vydávání xeroxového ‘zinu je práce v podstatě zbytečná a všechny důvody tohoto kroku popsal a obhájil v 10. a posledním čísle mého někdejšího ‘zinu Rinsing Stage. Aniž
bych to čekal nebo jen tušil, s úvodníkem
onoho čísla se ztotožnilo opravdu velké
procento čtenářů a lidí „od fochu“ a mne
to jen utvrdilo ve správnosti rozhodnutí
mého kroku. Náklad dvouset kusů se rozebral a nepočítaje několik smutných recenzí v ‘zinech mých kolegů (díky Vám
všem!), pár slov mi k poslednímu výhřezu uštědřila celá osmina čtenářů. Není to
moc, řekne jeden, ale já si cením tohoto
výsledku, protože dnes nemá nikdo na
nic čas, a tak je velmi milá „i“ ta osmina.
Z té utvořím jistý výběr z došlých reakcí,
jemuž bude předcházet ještě výtah zásadních myšlenek z úvodníku 10. čísla.
Bude-li mít někdo zájem o jeho plné znění, na dně skříně mám ještě pár skutečně
posledních výtisků jubilejního 10. čísla.

Výtah z úvodníku posledního čísla
Rinsing Stage:
…Čte vůbec někdo Fančiny? Nevydávají si je
lidé trochu schopní a hodně stižení muzikou
sami pro sebe a své oblíbené kapely?...
…Faktorem ukončení činnosti R.S. je jistá
míra rozčarování z různých, řadovému posluchači skrytých praktik této zmiňované scény,
kterou nejsem schopen akceptovat, abych ji
mohl svým dílkem podporovat tak naplno.
Z toho všeho pramení ztráta inspirace, zklamání ze špatné spolupráce, nedostatek zájmu
z druhé strany, atd. Psát si s trochou nadsázky „sám pro sebe“? Ne. V průměru dvěstě kusů na číslo se vždy nějak rozšířilo, ale úsilí do
toho vložené nebylo vyrovnané adekvátním
efektem nejen hmotného (o tom raději nebudu ani mluvit) ale především duševního uspokojení… A proto všechno už mne tak bezmezně nebaví – spíše naopak unavuje – vymýšlet a psát otázky k rozhovorům, recenze
(ty jsou vůbec největším peklem) a reportáže,
to všechno pak přepisovat, graficky zpraco-

vávat a tím vším trávit hodiny denně. Když je
nakonec výsledek snažení pro pár lidí, kteří
jsou ochotni zaplatit cenu papíru, tisku a poštovného… O věčném nedostatku peněz na financování toho kterého čísla podrobněji raději rovněž nemluvě. Ale neberte to celé tak, že
bych si stěžoval. To rozhodně ne. Svým způsobem jsem spokojený. Vydal jsem deset čísel originálního Fančinu, který měl určitou
zpětnou vazbu. Měl své čtenáře a svou trochou přispěl a byl součástí jím mapované scény. A o to mi šlo od začátku až do konce….
…Mít v novém tisíciletí undergroundově metalový Fančin je záležitostí pro ty největší fanatiky (v dobrém slova smyslu), mezi které
jsem se nikdy neřadil a o to více neřadím
teď….

Čtenářské reakce:
„Úvodník. Tak s tímto se nebojím se přímo
ztotožnit, to je velice dobře napsáno a navazuje to již na úvodník z dvojčísel 05/98/05
vol.1, vol.2“ (Zdeněk V.)
„Rozhodně nehodlám filozofovat kolem kroku, ke kterému ses rozhodl, nýbrž je mi zcela
zřejmé, nepletu-li se, proč si tak učinil – viz.
úvodník. Z jiného pohledu je to alarmující,
což ale není v tomto čase poprvé. Krize kolem
fanzinové scény u nás se epidemicky prohlubuje a platí to i u dalších odvětví podzemní
komunity.“ (Miroslav I.)
„Upřímně říkám, že je škoda Rinsing Stage
‘zine. Myslím, že si Tvůj plátek místo našel,
ale na druhou stranu Tě chápu a naprosto
souhlasím s Tvým postojem. Mohu tak činit
z vlastní zkušenosti, neboť i já mám období
(a není jich málo), kdy bych se na vše chtěl
vybodnout a o tom, že zruším mé distro mluvím pořád. Ale stále mi to nějak nejde!!!“
(Mirke Š.)
„Ten úvodník je nářez, až by se člověk divil,
že jsi s tím neříznul dřív.“ (Ivana D.)
„Škoda, že s časákem končíš, ale myslím, že
nemá význam se do něčeho nutit. Já sám často přemýšlím o smyslu dalšího vydávání Hluboké orby a vím, že až mě to bavit nebude,
v klidu to zabalím taky.“ (Filip F.)
„Chápu Tvé důvody k ukončení činnosti Rinsing Stage. Před časem jsem dopisoval do
Minas Tirith ‘zine a ten skončil na základě
naprosto stejných pocitů, jaké zažíváš Ty. Co
si budeme povídat, pro Fanziny tady není trh
„Přežije“ pár, těch větších. Morphia či Parambucha už to taky vzdali… No, asi to fakt
nemá velikou cenu. Možná je lepší dopisovat
do nějakého „zavedenějšího“ časáku. Sám
jsem to tak dělal s Whiplashem, než skončil
také. Je to fakt těžké. Dokážu naprosto přesně
pochopit Tvou frustraci ze dvouset jakž takž
zmizelých kusů R.S. Každý má jiné hodnoty
a jestli tento počet prodaných čísel není pro
Tebe hodnota dostačující, je to naprosto v pořádku.“ (Radim Ch.)
„Přijmi upřímnou soustrast ohledně ‘zine –
stejné důvody donutily skončit i náš zine Pentagram.“ (Honza Ch.)
„Pokud jde o předmluvu, jsem velmi spokojen
(předmluvy totiž bývají dost slabými stránkami fanzinů a projevuje se na nich stylistická
zaostalost autorů), neboť je o něčem a je i na
dost vysoké úrovni.“ (Karel B.)
„Úvodník jsem četl velice pozorně a můžu Tě
jenom ujistit, že podobné pocity, stavy… atd.
znám velice, opravdu velice dobře. V posledních letech se často a bohužel čím dál častěji
dostávám do stavu, kdy se sám sebe musím
zcela vážně ptát PROČ. Sám sobě si to zdůvodnit dá v poslední době opravdu dost práce… Ale pak přijde pár dobrých koncertů,
člověk potká pár lidí… takových těch co vím,
že pro ně to má smysl dělat a jede se dál.“
(Pavel Z.)
„Ten úvodník se Ti fakt povedl, já bych to lépe nenapsal. Problém undergroundu, si vysti-
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hl.“ (Honza H.)
„Dokonale jsem pochopil Tvé důvody k tomuto rozhodnutí a nemohu jinak, než s Tebou
souhlasit, protože jsi mi v úvodníku doslova
hovořil z duše. Podobné pocity, které v něm
popisuješ, znám velice důvěrně a potýkám se
s nimi poslední dobou velice často, ať se to
týká zinu Mastermind, či kapely Perversist.“
(Roman T.)
„Jistě sám nejlíp víš, proč ses tak rozhodl a já
Tvé důvody (uvedené např. v úvodníku č.10)
chápu a hlavně respektuji. Jenom se děsím
doby, kdy i na mě dolehne podobné rozčarování a ze všech sil si přeji, aby se tak stalo za
co nejdelší dobu.“ (Jaroslav M.)
„V úvodníku máš ve všem pravdu. Ziny vznikají a zase zanikají. To je normální. Já s tím
kolikrát taky mám chuť praštit.“ (Jiří V.)
„Z celého čísla čiší smutek a tak trochu beznaděj. No jo… svět je holt takový. Jasně, šlo
by to se tvářit optimisticky, říkat jak moc je
super dělat 200 čísel zinu, jak je díky tomu
scéna spjatější… a jak ten underground šlape. Ale nejsme tady napořád a náš čas je drahý. Na druhou stranu, tisíckrát opakovaná
„ne-zrovna-pravda“ se může časem pravdou
(byť jen na chvíli) stát. Ale nechme toho…“
(Alexandr N.)
„Tvým pohnutkám plně rozumím!“ (Luděk D.)
„Po přečtení úvodníku už mi skončení R.S.
tak „divné“ nepřipadalo. Připomněl jsem si,
že jsme se o podobných věcech nedávno bavili v hospodě. Lidi, které znám nebo vím, že
poslouchají hudbu podobnou jako já nebo viděli nějakou kapelu na festivalech a koncertech, vůbec „nějaký“ zine nezajímá. Shodli
jsme se na tom, že ziny mají asi největší význam a smysl pro kapely… Kdybych nehrál,
nemohl bych Ti teď přesně odpovědět, jestli
by mě ziny a kapely ještě zajímaly.“ (Leszek
F.)
„Je opravdu škoda, že jsi se rozhodl skončit,
ale jak jsem již říkal, vše záleží pouze na Tobě a Tvé mysli a proto z mé strany výčitky nečekej!!! Respekt!!!” (Pavel K.)
„Stabilně dobrá práce pro velmi malý / věrný
okruh lidí. Škoda… Nedivím se…“ (Jirka H.)
„Z pohledu čtenáře R.S. je mi samozřejmě líto, že tento zine končí, ale na druhé straně
Tvé rozhodnutí chápu. Je to dost velká zabíračka a pokud přijde doba, kdy si člověk uvědomí, že ostatní aktivity, povinnosti a zájmy
jsou pro něj přednější, nezbývá jiná možnost.“ (Petr Ř.)
„Je mi líto Rinsing Stage – je to dobrej časopis. Ale vím, že to není legrace vést Fančin.“
(Petr P.)
„Vše co jsi napsal v úvodníku chápu, je to
Tvá volba, rozhodnutí. Ano, zůstal jsem s Tebou, vše jsem opravdu pochopil. Napsal jsi to
lidsky. Za nic (na rozdíl od některých) jsi se
neschovával. Cením si toho.“ (Petr K.)
Dovětek:
To bylo pár (konkrétně jedenadvacet) vybraných reakcí na fakt zániku jednoho ‘zinu. Nevím přesně, nakolik tyto vypovídají
o smysluplnosti toho všeho, ale já osobně
jsem se dostal do bodu, kdy jsem pocítil, že
vydávat Fančin na poli +- metalově +- undergroundovém pozbylo vyšší smysl… Tato
svým způsobem unikátní „anketka“ vybraná
a sestavená z mé korespondence mi, myslím,
dala za pravdu. Nic tímto článkem neřeším, to
není jeho účel. Jen jsem se s vámi chtěl podělit o pocity a nastínit situaci po ukončení ‘zinu. Přes všechno, co jsem v tomto článku
uvedl, přeji všem vycházejícím fungujícím
‘zinům co nejdelší budoucnost a držím jim
v jejich těžko kdy docenitelném snažení pěsti.
František „Beery“ Březina
(ex-Rinsing Stage sonic friendzine)

recenze. Dnes již žel neaktuální v podstatě
propagační kompilace představí po písni od
devíti v labelu ustájených skupin, které holdují především doomové větvi, ale i blackové větvičce metalového stromu. Mírně chaoticky uspořádaný výběr dá ochutnat z katalogu titulů vydaných The End Records a ve své
době vydání nabídl v předstihu skladby z
chystaných alb. Z těch jsme v minulém Metal Breath recenzovali třeba Sculptured
„Apollo Ends”... Necítím potřebu přepisovat
jména všech devíti zúčastněných skupin, názvy jejich písniček a desku jejich původu, ale
u třech nejzajímavějších, které vyčnívají, si
to neodpustím: Ruští Mental Home (jejich
novinku jsme rovněž recenzovali v minulém
čísle) upoutají svou výraznou melodikou
předběžně mixované skladby „Stained”
z tehdy čerstvého alba „Against The Sun”, jediní zástupci České Republiky Love History
s kompozicí „The Gleam Of Midnight
Sky/Smell Of Tears” výjimečně sejmutou z
počinu, který původně nevydal nynější chlebodárce, „Gallileo, Figaro - Magnifico”
a která nepotřebuje komentář a do třetice
Mistigo Varggoth Darkestra s kompozicí
„The Key To The Gates Of Apocalypses” ze
stejnojmenného alba, která výtečně tepe Bathoryovskou rytmikou. -FBBbez bodového ohodnocení
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V.A.R.
Rozdvojen ale schopen
2001, 1K Records

Všimli jste si, že se poslední dobou stalo jakousi roztomile okázalou známkou solidnosti odhalovat v recenzích název V.A.R. v jeho
kompletní podobě? Neučiním tak, ostatně
alepoň má ctěný čtenář příležitost potrápit si
při čtení recenze paměť nad drobnou hádankou. Ale pojďme k zatím poslední kolekci zasloužilých thrasherů, která již od loňska nese
název “Rozdvojen ale schopen”. Z pětice sálá pohoda a uvolněnost. V podstatě vydává
desky víceméně svépomocí (tedy přes firmičku kamaráda), nikam se nežene a hraje si bez
stresu to svoje podle rytmu, který jí přináší
největší radost. Doba není taková, aby kapely formátu V.A.R. tlačily na pilu a dělaly si
zbytečně násilí z toho, že už to nejde jako po
revoluci. O to příjemnější pak deskyjsou: desítka (s bonusem jedenáctka) svižných písniček se nese v duchu řízného bigbítu postaveného na osvědčených thrashových kořenech
(tu a tam si vybavíte například Debustrol),
neschází potřebná melodika ani moderní
nezakomplexovaný feeling. Nepřehlédněte
vynalézavě řešený design! -mihL L L L 1/2
4,5
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13.

16.
17.
21.

26.
27.

33.
34.
38.

44.
47.
49.

KAPELA - titul
ENDLESS „Vital #1“
ROOT „Black Seal“
ROOT „Kärgeräs“
CALES „The Pass In Time“
ILLEGAL ILLUSION „A.M.Diode“
MAUDLIN OF THE WELL „Leaving Your Body Map“
MAUDLIN OF THE WELL „Bath“
INGROWING„Suicide Binary Reflections“
ISACAARUM „Cunt Hackers“
BRICKBATH „I Wont Live The Lie“
HYPNOS „The Revenge Ride“
STRATUZ „Spirit Seduction“
OCEANS OF SADNESS „Foe We Are“
HYPNOTIC SCENERY “Back In The Bloody Ruins”
GREEDY INVALID “Lost Letter”
PATHOLOGIST „Re-regurgitation Over Fuckin’ ...“
INHUMATE „Growth“
MYSTICA „Blinded By My Blood“
MARTYR „Warp Zone“
V.A.R. “Rozdvojen ale schopen”
ODES OF ECSTASY „Deceitful Melody“
FAERGHAIL „Where Angels Dwell No More“
SKIMMED / Petr Pálenský „New Insanity / Revolta...“
ABSURD CONFLICT „...I’m Your History!“
SANITYS DAWN „Chop Copper“
MEMORIA „Children Of The Doom“
FLESHLESS „Nice To Eat You“
AGALLOCH „Pale Folkrore“
SALAMANDRA „Skarremar“
SHADOWBREED „Only Shadows Remain“
CRIPPLE BASTARDS „Almost Human“
OCCULT„Violence & Hatred“
ECZEMA „9-9-99“ / „Soledad: El Llanto De La Muerte“
PERVERSIST „Necrophilharmony“
C.B.T. / FILTH / DOWNTHROAT / N.C.C.
UTOPIE „Instinct For Existence“
V.A. - Bizzare Vinyls
Comeback Of Goregods - Tribute To Regurgitate
REEK OF SHITS „I Can feel Your Wounds Are Bleeding...“
AVERSE SERIFA „Battle’s Clarion“
ROOT „Hell Symphony“
STREETMACHINE „Konec Hry“
BARRICADE „Valentine’s Day“
FUNERAL RITES „Necroeater“
DEPRESSIVE REALITY „Unintentional“
4 CHAMBERS OF IVORY „...Bitter Taste Of Sin“
SANATORIUM „Infernal Womb Cannibalism“
VAMPIRIC MOTIVES
NEUROPATHIA

Pavel Beery MH průměr
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ZaMYTHOPOEIA
velmi dobré „The
cenyGolden
prodám,
vyměním 177 CD,
53 -LP, 135
MC
Leaf popřípadě
Of Oak“
5
a 51 EP v žánrovém rozmezí heavy metal - noise core. Aktuální „Seznam
2002“ získáte za 5,40 Kč známku či alespoň sdělení vaší adresy na následujících kontaktech: c/o František Březina, Villaniho 419, Sušice II,
342 01 (mobil: 0737 / 567746, e-mail: beery@centrum.cz)

Poznámka: Tituly, které nenaleznete v tabulkách vyhodnocení rubrik Re-cenzura a Demonizace buď byly hodnoceny
recenzentem jako „bez bodového ohodnocení“ či se je nepodařilo do uzávěrky ohodnotit alespoň dvěma redaktory.
Děkujeme za pochopení. -red-
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STREETMACHINE
Konec hry
2001, Střílek Records

Konec hry je poměrně zdařilou ukázkou nabušeného hc-punku, ovšem při bližším ohledání se projeví, že zřetelné nadšení pro věc
a odhodlanost zatím provází spíše nesmělé
výsledky. Nechápejte to špatně. Streemachine jsou cokoli, jen ne parta rozklížených začátečníků. Jejich muzika má náboj, střídá
nálady a tu a tam zazní i náznak kytarového
sólíčka. Ať ale posloucháte desku poprvé
nebo počtvrté, pořád je to anonymní tucet
písniček, které chvilkami zaujmou, většinou
však plynou tak nějak matně kolem. Pochvalu kapela zaslouží za odvahu sáhnout
po českých textech. Tu a tam prosakující
roztomilá neohrabanost je realitou, rozhodně je ale sympatické, že se Streetmachine
neschovávají za prázdné, leč efektní a pohodlné anglické veršovánky. Mají názor a tah
na bránu, to už není k zahození. -mihL L 1/2
2,5
REEK OF SHITS
I Can Feel Your Wounds Are Bleeding...
2001, Bizarre Leprous Production

Jindřichohradečtí Reek Of Shits přinášejí
osobitou ukázku patologie jak po anatomické, tak po sociologické stránce. Slabší
už je to s osobitostí samotné hudby. Čtveřice se realizuje v hnilobně páchnoucích vodách ničím nepřekvapujícího grindu plného
obligátně „drsných” témat. Vše je s největší pravděpodobností pojímáno s pořádnou
dávkou nadsázky, to ale z muziky samotné
poznáte jen stěží. Co je poznat mnohem
snadněji, je jistá muzikantská kvalita. Pokud jste snad z předchozích řádků usoudili,
že chci konání kapely zlehčovat, potom se
to rozhodně netýká přístupu k materiálu.
Reek Of Shits na rozdíl od některých souputníků nevytváří amorfní shluk pazvuků,
a přestože zvuková kvalita záznamu není
ani na nenáročné grindové poměry zrovna
uspokojivá, je neustále co poslouchat. Vedle mnohých stylových klišé stojí poměrně
nápaditá mozaika rytmických i melodických perliček. Aby toho nebylo už tak dost,
za dvacítkou aktuálních songů následuje
ještě šestnáctipoložkové demo z léta 1999.
-mihL L 1/2
2,5

SKIMMED / PETR PÁLENSKÝ
New Insanity / Revolta Per Chitarra
2001, Střílek records

Tímhle se Střílek records vyznamenal. Moje
vůbec osmnáctá vinylová deska se po více
jak deseti letech dočkala remasterované verze a CD podoby. A nezůstalo jen u LP „New
Insanity” od Skimmed, ale na disku nalezneme i jinde vydané skladby této formace,
v níž se pod tímto názvem ukrývala před
soudruhy původní Insania a ze kterého se po
revoluci opět vyklubala. A nezůstalo jen u
Skimmed, druhá polovina CD nabízí dobové
sólové demo někdejšího kytaristy Skimmmed, Petra Pálenského. Když jsem se s ním
před časem bavil právě o Skimmed, charakterizoval tuto formaci a vůbec období slovy:
„Tenkrát to bylo založené na stylu čím rychleji, tím lépe. Chtěl jsem v té době hrát složitě, narvat do písničky nejméně deset motivů... Byly to dostihy v rychlosti, v nichž nešlo už dál pokračovat...” Lépe bych to neseznámenému čtenáři nepřiblížil. Zkrátka ultrametalový hardcore trpící garážovým zvukem, který na druhou stranu dokonale vystihuje dobu vzniku nahrávky... V podstatě to
samé lze napsat o dalších sedmi bonusových
kusech, které se objevily na sampleru, kompilaci a nikde. „Revolta Per Chitarra”, resp.
druhá část disku je zcela o něčem jiném.
Jedná se o experimentální sólovou hudbu
výše zmíněného kytaristy, který tuto netradiční nahrávku věnoval „cvrčkům, čmelákům a všemu hmyzu, který ovládá nějaký
hudební nástroj”. A je to opravdu hra přírody, příroda prohnaná a profiltrovaná kytarou. Mám-li to celé shrnout, tento cedič obsahuje ve své době rozhodně pozoruhodné
nahrávky, které příznivcům současné Insanie sice nemohu seriozně doporučit, ale budu rád, když si je přesto prozkoumají. Nebýt
nich, možná by Insania nehrála to co dnes.
Pro skalní posluchače je tato reedice povinností. -FBBSkimmed: L L L L L L
6
P. Pálenský: L L L L 1/2
4,5
UTOPIE
Instinct For Existence
2001, Bizarre Leprous Production / Disgorgement Of Squash Bodies Rec.

Uvést německou dvojici Utopie na jedné
straně představuje rutinní úkol, na druhou
stranu je poměrně obtížné cokoli vyzdvihnout jak v negativním, tak pozitivním smyslu. Arek (g, bg, voc) a Marius (dr, voc) ve
svém grindovém ranku odvádějí vcelku
standardní práci. Materiálu dominují klasické „čvachtavé” sypačky, a i když se duo
snaží jednotlivé kompozice co nejvíce členit, výsledek je značně monotónní. Jistou
dávku uznání si zaslouží skladatelský poten-
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ciál dvojice. Tracky většinou sahají až ke
tříminutovým stopážím, takže lze bez přehánění hovořit o svým způsobem koncepčním
přístupu ke skladbě. Jiná věc je, že pánové
drhnou v zásadě pořád to samé, což výsledku nepřidá. Když je potřeba zpestření, s humorem nelze nikdy šlápnout vedle. Vědí to
i utopisté, takže se lze tu a tam dozvědět
z názvu skladeb leccos poučného (např.
„Stop Viagra - Smoke Pot”). Sázkou na jistotu je i nekonečná série „Short Erection”,
zde pokračování č. 9 a 10, osvěžené Arekovým kvikotem na způsob škrceného kuřete.
-mihL L
2
VAMPIRIC MOTIVES
/ NEUROPATHIA
Fantasy Wants Victim / When The Earth
Spit Out The Dead
2001, Bizarre Leprous Production

Užeňme si někde pěkně kašel, aby nám to
dobře dávilo, nastartujme motorová řezadla,
natáhněme budíky, naprogramujme brášku
automat. A můžeme vyrazit na pódium. Někdo to třeba zahrne do škatulky gore-grind.
Japonská „trojice” Vampiric Motives v obsazení Tom Kanai (kytara, zpěv), Yuzin Kanai (koncepce a filozofie), Cyber E.M.F.
(kybernetično) natočila již v letech 19961997 materiál, který se nese více v rovině
hlukaření, než seriózní muziky. Ano, chápu
vaše nadzvižená obočí, co tu sakra melu
o serióznosti, že. Asi jsem už starý a senilní.
Utvrzuje mě v tom přelom tohoto splitu.
S písní č. 16 přejímají vládu polští grindeři
Neuropathia a rázem je jasné, že může být
ještě hůře. Změnu kapely poznáte podle
zvuku. Japonci se se svou garáží moc nevytáhli (občas je podezírám, že zapomněli na
pozadí běžet hlučný větrák), ale polští sousedé snad při nahrávání umístili mikrofon
do auta jezdícího kolem bloku. S trochou
fantazie v dálce uslyšíte šum Baltu. Hororová intermezza á la Mortician navíc pětice
„chytře” nechala vytažená, takže kontrast
mezi normálem a Neuropathií je o to větší.
Nelze říct, že by obě kapely nepracovaly s
dynamikou a že by všechny hudební postupy byly vysloveně ubohé. Mám ale pocit, že
stejně všichni víme, že o to tady zase až tak
moc nejde. Ať žije underground.
-mihL /L
1/1
WHITE
The End Records
srpen 1999, The End Records

„Bílá” je název do této barvy zvnějška laděné v pořadí druhé kompilace amerických
The End Records, kterou vydali jako svůj
13. počin přesně dva roky před psaním této
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I nadále pokračuje v ‘diskografím’ seriálu, který si v žádném případě neklade za
cíl najít všechny skupiny začínající písmenem “I” a vyjmenovat veškeré jejich
nahrávky, ale pouze upozornit na kapely,
které ve své době něco znamenaly a možná ještě dnes jejich počiny někoho osloví.
Proto jsme záměrně vypustili některé
desky, jež se zásadní tvorbou formací nemají mnoho společného.
ICED EARTH

Enter The Realms - demo, 1989
Iced Earth - 1991, evropská data, vše
u Century Media
Night Of The Stormrider - 1992
Burnt Offerings - 1995
The Dark Saga - 1996
Days Of Purgatory 2CD, 1997
Something Wicked This Way Comes - 1998
Melancholy EP - 1999
Alive In Athems - live, 3CD, 5LP, 1999
Horror Show - 2001
Dark Genesis - box 5CD, 2001
IDIOTS

Cries Of The Insane - mini LP, 1987, We
Bite Records
Station Of Life - 1989, We Bite Records
Never Give Up - 1990, AM Music
Im Zeichen des Kreuzes - 1992, Rebel
Records
Idiot bis zum Tod! - best of, 1994, Day-Glo
IGNORANCE

The Confident Rat - 1991, Metal Blade
Positively Shocking - 1992, Metal Blade
ILLDISPOSED

Four Depressive Seasons - 1993, vše
u Progress Red Labels
Return From Tomorrow - mini LP, 1994
Helvede - 1995
Submit - 1995
ILLWILL

Revolution - 1997, Dynamite Records
IMMOLATION

Dawn Of Possession - 1991, Roadrunner
Stepping On Angels... Before Dawn - 1994,
Repulse Records
Here In After - 1996, Metal Blade
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Failures For Gods - 1999, Metal Blade
Close To A World Below - 2000, Metal
Blade
IMMORTAL

The Northern Upins Death - demo, 1990
Unholy Forces Of Evil / Cold Winds Of
Funeral Dust- SP, 1991, Listenable Records
Diabolical Fullmoon Mysticism- 1992, vše
u Osmose Productions
Pure Holocaust - 1993
Battles In The North - 1995, nové vydání
obsahuje i 1. SP
Masters Of Nebulah Frost - VHS, 1996
Blizzard Beasts - 1997
At The Heart Of Winter - 1999
Damned In Black - 2000
Sons Of Northern Darkness - 2002
IMMORTALIS

Indicium de Mortuis - 1991

IMPALED NAZARENE

Shemhamforash - demo, 1990
Taog Eht Fo Htao Eht - demo, 1991
Goat Perversion - SP, 1991
Sadogoat - SP, 1992
Tol Cormpt Norz Norz Norz - 1992, vše
u Osmose Productions
Satanic Masowhore - SP, 1993
Ugra Karma - 1993
Suomi Finland Perkele - 1994
Motörpenis EP - 1996
Latex Cult - 1996
Rapture- 1998
Nihil - 2000
Decade Of Decadence - 2000
Suomi Finland Perkele + Motörpenis EP limit. reedice, digi pack, 2001
Absence Of War Does Not Mean Peace 2001
IMPALER
Charnel Deity - 1992, Peaceville
IMPELLITTERI

Stand In Line - 1988, MFN
Grin & Bear It - 1992, Victor
Victim Of The System - mini CD, 1993
Answer To The Master - 1994
Screaming Symphony - 1996, MFN
IMPERIAL

War Spirit - demo, 1994
The Red Moon - demo, 1995

Chapitre Trois - demo, 1996
Promo Tape - 1997
Aux Crépuscules - 1998
Thresheurs 13 - 1998

IMPETIGO

All We Need Is Cheez - live demo, 1987
Giallo - demo, 1989
Buio Omega - EP,1989
Ultimo Mondo Cannibale - 1990, Wild Rags
Records
Split w/Blood - 1991
Faceless - EP, 1991
Horror Of The Zombies - 1992, Wild Rags
Records
+ hafo dalších splitek a EP
IMPIOUS

Infernal Predomination - demo, 1995
Vad Händer - EP, 1996
The Suffering - demo, 1996
Promo - 1997
Evilized - 1998, Black Sun Records

IMPULSE MANSLAUGHTER

Logical End - miniLP, 1989
Death...Is Just The Beginning I - sampler,
raritka, 1990
IN BATTLE

Demo - 1996
In Battle - 1997, Napalm Records
The Rage Of The Northmem - 1998,
Napalm Records
INCANTATION

Entrantment Of Evil - demo SP, 1990
Deliverance Of Horrific Prophecies - EP,
1990
Onward To Golgotha - 1992, Relapse
Records
Mortal Throne Of Nazarene - 1994, Relapse
Records
Death...Is Just The Beginning III - sampler,
raritka, 1994, Nuclear Blast
The Forsaken Mourning Of Angelic
Anguish - mini CD, 1997, Repulse Records
Diabolical Conquest - 1998, Relapse
Records
The Infernal Storm - 2000, Relapse Records
INCUBATOR

Symphonies Of Spiritual Cannibalism -
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VUVR

Cesty ke spokojenosti
Povídání s brněnskými VUVR vzniklo
v romantickém prostředí před branami
Vojenského muzea v Praze na Žižkově
u příležitosti pražské zastávky loňského
Metal Breath Tour, kterážto šňůra byla
zároveň rozlučkovým putováním bubeníka Oldy. V té době ale ještě o budoucnosti nikdo z kapely neměl reálnou konkrétní představu, a tak mi pánové celou tuto
personální „kauzu“ bez skrupulí zamlčeli. A přitom by to byla ideální odpověď na
úvodní obligátní frázičku „Tak jak se vede?“ VUVR ovšem dají více na činy v podobě svých avantgardně jazzrockových
kudrlinek (viz aktuální CD debut „Pilgrimage“) než na rozvláčné povídání.
A když už něco řeknou, většinou to má
silný sebeironický a sebekritický podtext.
Čtenáři Metal Breathu naštěstí vědí, jak
to je s kvalitami této čtveřice doopravdy,
a tak se mohou následujícím řádkům vydat směle vstříc, aniž by riskovali, že si
odnesou nějaké zavádějící dojmy.
Pátěř rozhovoru tvoří odpovědi baskytaristy a zpěváka Adama Klopara, o názorovou barvitost se postaral „asistující“
kytarista Radek Kopr. Ten si s sebou vzal
i kytaru za účelem náležitého rozehrání
před koncertem, během debaty ovšem na
čerstvém podvečerním vzduchu dle vlastních slov spíše prokřehl. Mohu potvrdit,
nebyl sám.

„Začneme svižně, abyste později nebyli
překvapení, až přijdou opravdu nepříjemné otázky :-) Možná se z toho už stává
pomalu klišé, ale provází vás pověst ne

právě aktivní kapely.“
„S tím asi moc nenaděláme. Jde o přístup
jednotlivých členů a o to, že je na skládání
málo volného času. Nejlepší by bylo kdybychom hráli každý den. My totiž nejsme rozhodnutí věnovat se kapele na sto procent,
v tom bude ta potíž. Já si neodpustím fotbalový tréninky, tady Radek zase surf. Muzika
je pro nás tedy jakoby číslo jedna, ale ostatních zájmů se kvůli ní nevzdáme. Nemůžeme
ale souhlasit s tím, že bychom byli vyloženě
líní. Děláme náročnou muziku, dokonce tak
náročnou, že máme problém, abysme to vůbec dokázali zahrát. Když máme něco složit
a nazkoušet, trvá hrozně dlouho, než se podaří to provést.“
„Jako člověk, který nikdy na nic pořádně
nehrál to asi nedokážu fundovaně posoudit. Tvá slova mi ale znějí opravdu silně.“
„Scházíme se dvakrát týdně na zkoušky plus
každý musí cvičit individuálně, protože jinak
bychom to fakt nezahráli. Kdybysme před
koncertem týden nezkoušeli, nedopadlo by
to dobře. To bychom se na pódiu cítili hodně nejistě. Musíš si uvědomit, že hrajeme
hudbu, na kterou muzikantsky nemáme.“
„Tak a je to tady. Začíná se hlásit vaše
pověstná až nepatřičná skromnost.“
„Ne, tak to není. Já to slyším, vím, jak by naše muzika mohla vypadat v ideálním případě. Například materiál na cédéčku by mohl
dopadnout daleko líp, kdyby byl zahraný
tak, jak je složený. Jsme horší muzikanti, než
naše muzika vyžaduje.“
„Přitom jsem zrovna před chvilkou slyšel
názor, že byste měli nahrávat živě.“
„Radek s tím už přišel a Víťa kývl. Já se toho trochu bojím, protože ono nahrávat živě

Michal Husák

není žádná sranda. Ještě jsme si to nevyzkoušeli. Pokud to půjde, tak uvidíme. Jo,
kdybys měl ve studiu tři měsíce času, to by
byla jiná.“
„Ale to „živě“ bylo myšleno jako že na
koncertech.“
„Tak to vůbec! (smích) Koncerty si občas
nahráváme, pro kontrolu, ale to nesmí přijít
mezi lidi. To je ještě horší než to cédéčko.“
„Prosím? Jak „ještě horší“...?“
„Obecný názor může být trošku lepší, ale
náš postoj je, že je cédéčko špatný.“
„Zmínili jste potřebu pravidelně a vydatně cvičit.“
„Hrajeme minimálně, spoustu akcí odvoláváme. Já dělám v práci i víkendy, takže se mi
to občas kryje. Zní to blbě, určitě si neříkáme „Tam nejedem, to je prdelákov,“ ale akce si vybíráme. Potřebujeme si ujasnit, jestli máme zrovna nazkoušíno, jestli by nebylo
lepší místo toho připravovat nové věci. Máme takový pasivní přístup. Vždycky se někdo
ozve a uvidí se, jestli všechny okolnosti klapnou. Teď bychom ale chtěli najet na rytmus
většiny normálních kapel, které nahrají materiál a na jeho podporu odehrají určitý počet koncertů. Proto jsme se teď rozhodli odjet více akcí a s koncertováním po podzimu
přestat. Bude se připravovat další deska.
Zatím je to o neustálém začínání od nuly.
Děláš nové věci, někdo zavolá, abys zahrál,
musíš oprášit staré, mezitím zase ztrácíš návaznost na ty novinky.“
„Pojďme k albu „Pilgrimage“. Z demosnímku tam není nic, že?“
„Ne. Uvažovali jsme o zařazení nějakého
bonusu, ale upustili jsme od toho, protože by
to nemělo žádnou spojitost. Demo jsme teh-
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Určitě tak dobře nahrané album se dá bez
problémů předvést živě. Většina skladeb je
totiž postavena celkem na jednoduchém leč
chytlavém a úderném rytmu- Potud vše
v nejlepším pořádku, podle mého však chybí na “Black Seal” výraznější hitovka, jako
tomu bývalo na starších deskách i včetně
předchozího opusu “The Book”. Rozhodně
“Black Seal” není vůbec špatná deska, jen je
kolekce dvanácti skladeb hodně vyrovnaná
včetně skvělých výkonů jednotlivých hráčů,
samozřejmě také již tradičně kvalitního vokálu leadra Big Bosse. Byť je ve skladbě
“Salamandra” pěveckým hostem Fernando
Ribeiro z Moonspell, tato skladba jaksi vůbec výrazně nepřevyšuje ostatní. To už se
jeví kvalitnější věci jako druhá “The Incantation Of Thessalonian Women”, titulní
“Black Seal” či “Theriak” nebo netradičně
zazpívaná a vlastně i celkově odlišná desátá
v pořadí - “The Mirror Of Soul”, kde opět
Big Boss předvádí stále ještě své pěvecké
rezervy. To se prostě musí slyšet. každopádně každá další deska Rootu jde kvalitativně
nahoru a to je dobře! -lasL L L L L L
6
SALAMANDRA
Skarremar
2000, Leviathan Records

Před dvěma lety jsem v recenzi na debutové
album „Twilight Of Legends” polemizoval
nad tím, že nová vlna zájmu o speed metal
v českých zemích a především ve světě dala
také podnět k vzniku Salamandry a zájmů
labelů o vydání těchto žánrových desek.
U nás zájem zůstal pouze u Leviathan Records. Díky nečekanému úspěchu debutu se
Salamandra dala dohromady do stálé sestavy a již pravidelně objíždí kluby po ČR
a SR. Vzniklo další album „Skarremar”, které je po některých stránkách daleko lepší než
debut. Změna studia (Hostivař) prospěla asi
nejvíce. Výtečný zvuk srovnatelný se světem, dále posun v jistotě, a tak trochu zlepšení v aranžích, nápadech a samozřejmě
i v instrumentálních i hlasových výkonech.
Toť samozřejmě ku prospěchu věci. Faktem
je, že patnáctiskladbový zásek přináší klasickou melodickou speedovou hudbu s mnohými chorály, klávesovými eposy, mnoha
výlety do středověku třeba díky flétně, texty, ale i dudami, objevuje se i ženský vokál,
množství zajímavých intermezz. Potud je
„Skarremar” velmi pestrá deska. Originalita
je samozřejmě ovlivněna klasickými klišé
speed metalu. Podobně jako u jiných žánrů
se toho tady už mnoho nového vymyslet nedá. Ono ostatně od takových veličin jako
jsou Blind Guardian, Helloween, Hammerfall či Primal Fear fanoušci nic jiného nečekají. Salamandra je českým výborným zástupcem tohoto stylu. Určitě nás má kdo za-

stupovat. Kvalita tu je! -lasL L L L L

SANATORIUM
„Internal Womb Cannibalism”
2001, Forensick Music
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Prvním titulem nově vzniklé společnosti Forensick Music (vzniklé na troskách Erebos)
je druhá fošna slovenských deathmetalových matadorů Sanatorium. A že je to album
srovnatelné se současnými ekvivalenty ze
zahraničí není třeba pochybovat. Díky obrovským zkušenostem vzniklé za více než
sedmiletou existenci je znát, že „Internal
Womb Cannibalism” trpí deathmetalovou
vyzrálostí. Čistý death metal to ovšem až tak
není. Hudebně ano, zpěvem se blíží produkce Sanatoria ke grindovému stylu. Samozřejmě pokud jde o originalitu, Sanatorium
neobjevují nic zázračného a nikterak nového, ovšem klasičtí deathmetalisté toto dílko
náležitě ocení. Album je opatřeno celkem
slušným
zvukem,
ovšem
nikterak
ubíjejícím. -lasL L L
3
SANITYS DAWN
Chop Copper
2001, Shredded Rec. /
Obscene Productions

Sanitys Dawn z Německa jsou taky pěkní
výlupkové. Z poslechu jejich cédéčka mi není vůbec dobře po těle, čtveřici ale nelze
upřit obratnost a eleganci, s níž uhýbá žánrovým nástrahám. Ukřičený grind core skupiny není ani na okamžik směšný. Takové
nasazení, síla, technická urputnost a v neposlední řadě i kus vnitřního kouzla si zkrátka
dovede zjednat respekt. Sanitys Dawn občas
zakuklí do svého zpěvníčku stopové prvky
deathu i blacku (objevit je chce kus fantazie)
a na konci výrobního pásu leží dílko uplácané z velmi soudržné a masivní matérie. Ani
stopa klišé. Němci mají stabilní a pevný rukopis, který zatím sotva bude stačit na zapsání mezi nesmrtelné, přesto si myslím, že
o téhle sešlosti ještě uslyšíme. -mihL L L
3
SHADOWBREED
Only Shadows Remain
2001, Painkiller Records

Tempově variabilní, hráčsky vcelku zajímavý a melodiemi dostatečně ošetřený death

metal, který nezapře, že pochází
z Holandska. To by mohla být stručná vizitka debutující pětice Shadowbreed. Ne že by
úvodní „Warcraft” byl špatný otvírák, definitivně se však album dostane pod kůži s následující „In The Shadow Of Ygdrassil”, jež
připomíná souboj Unleashed kontra Napalm
Death. To říkám jen na uvedení do obrazu,
protože jinak si pětice nějaké omezující přelepky nezaslouží. Nejedná se, pravda, o nic
převratného, zkrátka velmi povedený, ale
standradně pojatý kov smrti. Na druhou stranu se na albu nevyskytují hluchá místa a díky každou skulinou pronikající pohanské atmosféře (umocněné tematikou textů) má nahrávka i vcelku dráždivý, ne úplně tuctový
duch. Zajímavé nástrojové obsazení, čítající
vedle všedních instrumentů pětistrunnou basu a sedmistrunnou kytaru, nemají Shadowbreed na okrasu. Pětice zručně pracuje
s dynamikou a gradací, nebojí se vkomponovat do děje volnou, vleklou pasáž či thrashová kytarová sóla a odsekávačky. Díky dutě basujícímu zvuku, který je malinko „zachumlaný” (ale tak správně akorát, rozhodně ne na škodu věci!) navíc deska získává
nový rozměr v těžko pojmenovatelném nánosu „špinavosti”. Z alba „Only Shadows
Remain” dýchá trocha deathové nostalgie,
jedenáctka kompozic ale životně pulsuje.
Forma rozhodně nevítězí nad obsahem.
-mihL L L L
4
STRATUZ
Spirit Seduction
3.2.2000, The LSP Company

Není mnoho metalových skupin, pocházejících z Venezuely, které jsou u nás známy.
Více známí jsou zřejmě pouze Laberinto. Stratuz je dalším zajímavým uskupením. Jejich třetí album „Spirit Seduction” (kapela
existuje již od roku 1987) přináší základem
death metalovou hudbu, která je však dále
míchána s etnickými prvky jejich vlasti a atmosférickým doomem. A tímto Stratuz mají něco navíc nad normálním death metalem,
a proto jsou zajímaví a do jisté míry i originální. Šlapavé vypalovačky jsou nejen brutální, ale i dostatečně melodické. Rozhodně
nelze říci, že Stratuz jsou jedni z mnoha. Po
dlouhé době je to jedna z deathmetalových
desek, které stojí za to. A navíc s pěkným
sexy obalem... Exotika garantována! Závěr
alba zcela opouští death metal a ubírá se do
doom metalu (v titulní skladbě „Spirit Seduction” si výborně zazpívá i zpěvačka
Odalis Caraballo, ta mj. zpívá pak i další dvě
skladby) s klávesami. Na závěr si pak můžete poslechnout v klidu zvuky pralesa... Povedené! -lasL L L L L 1/2
5,5
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vou atmosféru, která se zastaví až na konci
alba. Není rozhodně pomalé, spíše se nese
v rychlejším střednětempém duchu. Pokud
bychom měli srovnávat, pak nejblíže mají
určitě k německým Crematory, ovšem liší se
především ženský vokál Christiny Manati,
který má blíže ke zpěvačce Nightwish. Tedy
zpěvnější „operní” vokál. Melodiku netvoří
jen zpěv, ale i výpravné klávesové party.
„Deceitful Melody” je opravdu nabité nápady, rychlými zvraty a stále se zde něco děje
a to je velká deviza. V poslední době se čím
dál častěji stává, že se v doomu objevují tytéž klišovité prvky. Odes Of Ecstasy se snaží být sví a daří se jim to. Velmi dobré album. -lasL L L L L 1/2
5,5
PATHOLOGIST
Re-regurgitation over fuckin’ pathological
splatter
2001, Cyklo Recordings / Leviathan
Records

Jedna z nejuznávanějších a nejznámějších
českých undergroundových kapel grind core
/ death metalu první poloviny 90. let, Pathologist se připomíná reedicí svých prvních
dvou alb a vybraného demo materiálu. Celkem 27 skladeb na dokonale využité ploše
CD (78 minut) je rozdělěno na tři díly. Prvním je dosavadní vrchol v tvorbě kapely,
druhé album „Grinding Opus Of Forensick
Medical Problems” (1993), druhým ve své
době na příslušné zdejší scéně jedinečný debut „Putrefactive And Cadaverous Odes
About Necroticism” (1992), který vyšel mj.
i na sběratelsky ceněném picture LP a třetím
jest šest demo tracků, pozůstatků z let 19891991 nazvaných souhrně „Tapes Of Gory
Pathology And Bizarre Medical Jurisprudence”. Tyto jsou oproti albovým zářezům
surovější, neotesané a snad naléhavější... Ač
jde popsaným materiálem o pestře prezentovaný styl (v rámci jistých mantinelů), vyslechnout celý komplet v kuse rozhodně není na každý den. Smysl sbírky je však především v tom zprostředkovat mladým řezníkům dávno nesehnatelné počiny. Co mi vzalo dech, je obal reedice. Něco tak hnusného
a odporného jsem v tak husté koncentraci
(okolo stovky „gore” obrázků ze života...)
ještě neviděl. Znovuvydání starého materiálu Pathologist je mj. připomenutím toho,
kdo je legenda tuzemského GC/DM. Přesto
všechno bych však raději přivítal třetí, nikdy
nevydanou řadovku „Censored”. O tom, zda
někdy vyjde, ví snad jen Cyklo... A jeho slovy z rozhovoru pro Metal Breath č. 37 z roku 1996 tuto vzpomínku uzavřeme: „Pathologist vždy osciloval v kalném grind / death
/ noise / necro undergroundu. A na
okraji navěky zůstane!” -FBBL L L L L 1/2
5,5

PTAO / 7 MINUTES OF NAUSEA
? / Feedbackselfdeath
3”CD, Bizzare Leprous Productions /
Merciless Core Records

Už dlouho se mi nedostal tento zajímavý nosič do ruky. 8 cm - 3”CD skýtá v sobě tu
krásu, že se na něj vejde něco málo přes
dvacet minut. Tentokrát je využito jako
„svouskladbové” split CD našich ultra destruktivních Ptao s Němci 7 Minutes Of
Nausea. V případě Ptaa se jedná o těžkou
improvizaci na základě klasiky W.A. Mozarta, do něhož je nahrán grind - noise bez
ladu a skladu. Dá se mluvit o hudbě?
A 7 M.O.N. nejsou vůbec vzdálení od Ptao.
Základ tvoří opět klasika, do níž je nahráno
vazbení kytar, skřeky a „nějaké” rytmy spíše bubínků než bicích. Příznivci noisu, jste
na té nejlepší adrese! -lasPS: Celý „výtvor” má přes 17 minut.
bez bodového hodnocení
COMEBACK OF GOREGODS
A Tribute To Regurgitate
2001, Bizzare Leprous Production

Toto tributní cédéčko vám již před spuštěním může přinést mnoho zvídavé zábavy,
a to v případě, že tíhnete ke statistice. Už jen
dopočítat se bezmála padesáti zúčastněných
je úkol pro trpělivé. Rozebírat pak, kolik zemí je kolikrát zastoupeno či kolikrát si interpreti zvolili tu kterou chlívárnu k „předělání”, je pak opravdová výzva. Škála zúčastněných je opravdu pestrá, vedle domácích
spolků byli zvlášť aktivní Brazilci, ale
i Američané, Japonci a evropské národy.
Regurgitate jsou zkrátka lákavý pojem. Méně lákavá je už tato kolekce. Silná stránka
rozmanitého obsazení tributu se při pohledu
z jiného úhlu rázem mění v noční můru. Neméně rozmanitá je totiž i úroveň (především
zvuková) jednotlivých příspěvků a nutno říci, že prapodivné převládají. Return Of The
Goregods je jistě fajnová deska, jejíž poskládání muselo dát hodně práce. Mé sympatie ovšem chladnou, když dojde na přehrávání. Když Regurgitate, tak rozhodně
v autorském podání. -mihL L
2
ROOT
Hell Symphony / Käegeräs
2001, Redblack Productions, 2CD

Tak a je to kompletní. Brněnská firma Red-
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black nejenže vydala poslední dvě alba Root, ale vydala též v reedici všechna alba, která vyšla předtím. Nejprve se dostalo na první (“Zjevení”) a třetí desku (“The Temple in
The Underworld”) na společném dvoj CD
a nakonec na dvojku “Hell Symphony”
a čtyřku “Kärgeräs” taktéž na společném
dvoj CD. Samozřejmostí je zvukový remastering obou nahrávek. “Hell Symphony” se
svým ještě čistě blackovým obsahem trpělo
v roce 1991 některými zvukovými i aranžérskými neduhy, avšak již zde se objevují nezaměnitelné skladatelské majstrštyky Petra
“Blackieho” Hoška. “Hell Symphony” není
nijak originální album, ale je historickým artefaktem v jejich zajímavém vývoji. jednoduché až primitivní skladby mohou oslovit
jen pravověrné blackmetalisty díky textovým obsahům, avšak ani zde si nejsem úplně jist. CD obsahuje další čtyři živé bonusy
z roku 2000. To druhé CD a čtvrté album
Root je jiné kafe. Možná se neshodneme, ale
já osobně považuji “Kärgeräs” za absolutní
skladatelský vrchol kariéry Root. Nese totiž
atributy, které lze jen těžko popsat. Root totiž citlivě zkomponoval skladby jemné, tvrdé, chytlavé, melodické, tajemné a procítěné, ať je to již v podstatě titulní
a úvodní věc “Kärgeräs”, tak třeba “Rodäxx”, “Rullbräh” či “Trygan - Sexton”
a další. To jsou klenoty Rootu. Více o “Kärgeräs” psát nehodlám, je to absolutní klasika
českého metalu. Je dobře, že se Root odklonili od black metalu. Vytvořili si tím totiž
svůj osobitý a na první poslech rozezatelný
styl. Ukažte mi další kapelu u nás, kterou
poznáte mezi stovkami a tisíci jiných. CD
doplňuje bonus - novější skladba “Prohibition”, složená v mezidobí mezi “The Book”
a “Black Seal”, avšak mě tato zatěžkaná
podladěná a heavymetalová věc nijak výrazně neoslovila. Jako bonus OK. -lasHell Symphony: L L L
3
Kärgeräs: L L L L L L 1/2 6,5
ROOT
Black Seal
2001, Redblack Productions

S recenzí na už v pořadí šestý počin brněnského černého komba jsem si dal opravdu
načas. Hledal jsem dlouho jak klady, tak
i zápory desky a oba dva protiklady se
v podstatě jednoduše dají popsat v několika
málo větách. “Black Seal” je celkem pochopitelně nejlepší deskou Rootu co se týká
zvukové, ale hlavně aranžérské stránky.
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dy v podstatě pojali jako album, které kvůli
nedostatku peněz vyšlo na kazetě.“
„Teď jsem zvědav, jestli připustíte nějaký
pokrok.“
A: „Pokrok... pokrok... (moc mu to slůvko
nejde z pusy) Trošku se změnila filozofie pohledu na muziku.“
R: „Prošli jsme životní změnou, materiál na
„Pilgrimage“ se připravoval ve velmi dlouhém časovém úseku, ve třech letech, z toho
zhruba rok čistého času. Změny se na výsledku projevily a umocnilo je seřazení...“
A: „Od nejhorší po nejlepší!“
R: „Na začátku je nejstarší věc, chronologicky to postupuje.“
A: „Nemluvil bych moc o pokroku, spíš se
rámcově vyvinul pohled, jak chceme dělat
hudbu dál. Na „Pilgrimage“ se to ani moc
nepovedlo zachytit, takže je pro nás obtížné
se o albu bavit jako o něčem reprezentativním. Náš názor je zhruba ve smyslu: „Tak
tohle se nepovedlo, pokračujeme dál, snad
příště“.“
R: „Ale poučili jsme se, to bylo nesporně
přínosné. Víme, že takhle už to dělat nemáme.“
„Zmíněné seřazení mimochodem naznačuje odklon od metalu.“
A: „To byl svým zpýsobem „komerční tah“.
Věděli jsme, že budeme hrát na metalových
akcích pro spíše metalově laděné publikum.
Tak jsme dali metalové kusy na začátek, aby
se to spíš prodalo.“
R: „To řekl Tomáš Prek z Redblacku, to není z nás.“
A: „Ale já s ním souhlasím.“
R: „Jenže to vzniklo nevědomky. Prostě časový hledisko řazení způsobilo stávající vyznění.“
„Jak si představujete své posluchače?
S hrozícím metalistou budete mít stále
větší problém a jazzový fanda by zase mohl naopak namítat cosi o příliš tvrdosti.“
R: „Nikdy jsme nemysleli na to, jaký lidi to
bude oslovovat. Alespoň ne v první řadě.
Hudba z nás plyne a záležitosti, na které se
ptáš, s tím souvisejí jen nepřímo.“
A: „Posluchače máme různý. Řekl bych, že
jsou to spíš mladí perspektivní lidé, naklonění experimentům.“
„Otázkou zůstává, kolik jich je :-)“
„Nemůžeme Shindymu kontrolovat prodejnost... Snad jich je aspoň deset. Ne, fakt nevím. Na koncertech je to v pohodě. Po skončení přijdou tři lidi, poplácají tě po ramenou
a ty si říkáš „Hmm, to je príma, to jsem asi
umělec“. Tohle je těžký odhadovat.“
„Často jste vynášeni do nebes, ale jedním
dechem se dodává, že vaši hudbu vychutná úzký okruh publika. Jaký je váš názor? Jste pro Shindyho jako vydavatele
rentabilní kapela nebo libůstka, kterou
chce vydat z lásky k vaší muzice?“
„O Shindym víme, že nevydá nic, co se mu

nelíbí. Zároveň je jasný, že u nás nejde moc
přemýšlet o tom, jestli se to prodá. Moc lidí
to nestráví. Jsme mu každopádně vděční,
jinde bychom moc šancí neměli. Nevím, z jakého přesně důvodu to Shindy vydal. Určitě
by na tom rád vyrejžoval, ale ono to nejde.
Samozřejmě bychom taky byli radši, aby se
prodalo tři tisíce a ne pět set, ale zas tak
moc na tom nezálěží. Prvotní zájem je, aby
nás to bavilo.“
„Jen dvě slova: King Crimson. Co vy na
to?“
A: „Celkem dobrá kapela.“
R: „Zajímalo by mě, v čem konkrétně se
u nás jejich vliv projevuje. Slyšel jsem názory nemuzikantů, kdy mi přirovnávali určité
pasáže a moc smyslu mi to nedávalo. Ale určitá podobnost tam být může.“
A: „Proflákli jsme se tím, že jsme na koncertech hráli jejich věci. Pak už si tě lidi zařadí a máš to.“
„Může být. Ale já tuhle okolnost neznám
a z desky jsem vliv King Crimson přesto
jasně cítil.“
R: „Nepopírám to. Jsme tím asi tak prolezlí,
že už se začíná na povrch projevovat, co pořád posloucháme.“
A: Ale není to až tak špatný přirovnání. Horší by bylo, kdyby nám předhazovali třeba
AC/DC.“
„Texty jsou, Adame, stručné, ale obsahově podobně složité jako hudba.“
„Každý ten text byl psaný s konkrétní myšlenkou a když se zeptáš, můžu ti říct, co jsem
ve které skladbě měl na mysli. Co jsem s těmi texty zamýšlel obecně, jestli někoho nabádat... nevím. Beztak pochybuju, že někdo
pochopí, co jsem chtěl říct, takže bych to ani
moc nechtěl rozebírat.“
„Zaskakuješ u Forgotten Silence, aby se
Krusty nemusel při hraní obtěžovat mikrofonem. Přitom v domovské kapele jsi
v podobné situaci.“
„Přesně tak. Proto už taky skoro nezpívám
a skladby jsou čím dál víc instrumentální.
Máme nachystaných pár nových věcí
s čistým zpěvem, takže to budeme muset nějak uzpůsobit nebo najít nového zpěváka. Do
současné tvorby už se nám hrdelní zpěv nehodí. Já se vyřvu u Forgotnů, mám to celkem rád, ale u VUVR je to něco jinýho.“
„Co vám ještě dnes říká metal? S čím se
z něj ještě ztotožníte?“
A: „Na to ti odpoví každý z kapely jinak. Já
metal dodnes poslouchám, i když se mi trochu zúžil záběr. Řekněme že poslouchám
dvanáct metalových kapel a ty mě pořád mají co říct svou energií a tak vůbec. Celkově
metal tvoří zhruba třetinu toho, co poslouchám.“
„A kolik metalového z vlastního repertoáru dosud hrajete?“
„Jezdíme na podporu desky, tak hrajeme
v rozsahu desky a z dema jednu. Už nás to
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nebaví, ale lidi si o staré věci řeknou. Asi je
serem, že hrajeme jako staří dědci s vypnutýma bustrama.“
„Druhá část desky je plná různých zpestření. Je to cesta budoucnosti?“
R: „To byl takový pokus, který se zrodil,
když jsem se po delší době potkal se saxofonistou z Čankišou. Dokud jsme se ještě pohybovali na řekněme alterno punkovo hardcoreové scéně, byli jsme s ním ve styku. Chtěl jsem co nejvíc hostů. Odřekla mi jedna
holka s příčnou flétnou, Víťa si taky ve studiu něco přimyslel. Byl to zkrátka takový experiment.“
„Osvědčil se nebo taky spadá do kategorie „nepovedlo se“?“
A: „Osvědčil, do budoucna toho může být
i víc. Ale bude to mít i nadále podobu hostů.“
R: „Líbí se mi co nejširší škála zvuků. Nemám potřebné vybavení na nějaké náhražky
skrz kytaru a učit se na jiné nástroje, na to
už si připadám starý.“
„Jste známí coby příznivci hnutí Hare
Krišna. Na pocitovém ladění designu alba
se to ale neprojevilo.“
„Vytáhli jsme z knížky obrazy malíře Zdeňka Hajného a tématicky je uspořádali podle
textů. On o tom vůbec neví. Původně jsme uvažovali, že bychom tam dali duchovní obrázky, Krišnu. Ale texty ani muzika s tím nekorespondují, nehodilo by se to. Nejstarší
kusy spadají ještě do doby, kdy jsme se v tom
nepohybovali. Do budoucna bychom tvorbu
docela rádi ladili k tomu, aby šířila duchovní povědomí.“
„Co byste rádi s kapelou dosáhli při vědomí reálných možností a vašich osobních postojů?“
A: „Kdyby se z toho stala masová záležitost,
pokud bych dělal, co cítím, nepřipadal bych
si hloupě. Potřebujeme cítit sebeuspokojení.
To, co se teď nepodařilo, bychom rádi někdy zažili.“
„Je to vůbec možné, když jste tak sebekritičtí?“
„Ale jo, vem si třeba kritičnost Cynic. Ti byli nesmírně sebekritičtí, ale když natočili
„Focus“, řekli, že tohle elpíčko se jim líbí.
Kam to oni dotáhli, se nedá vůbec srovnávat. To je první liga a my jsme nějaká městská soutěž. Tak proč by se nám to nepovedlo? Může se to stát.“
Diskografie:

Slaves Of Time (demo, 1997)
Pilgrimage (2001, Shindy Productions)

Kontakt:
Adam Klopar, Osamělá 77, Brno, 619 00
vuvr@centrum.cz
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MEXICO SCENE REPORT

Díky mé cestovatelské vášni (a nejsem v tomto ohledu v českém metalovém undergroundu výjimka), rozhodl jsem se pro Vás připravit obsáhlejší materiál o největší středoamerické zemi - Mexiku. Tento „scene report“ si dovoluji rozdělit na tři části. V první
se Vám pokusím alespoň trochu přiblížit
Mexiko jako zemi, kterou jsem mohl osobně
na 15 dní navštívit, i když vím, že těchto
„pár“ dní není objektivním hodnocením této
obrovské země, ale pokusím se Vám popsat
osobní zážitky. Ve druhé části bych rád přiblížil názory několika osobností mexického
undergroundu a to jak z pohledu dvou vydavatelských společností, moderátora metalového pořadu, tak i z pohledu kapely samotné formou ankety (víc hlav, víc ví). Ve
třetí části bych Vám rád přiblížil zažitky
z turné české deathmetalové veličiny - Krabathoru, kteří nedávno touto zemí také křižovali. Doufám, že se Vám toto přiblížení pro
nás tak vzdálené krajiny alespoň bude trochu zamlouvat.

Kapitola první aneb jak jsem cestoval
po Mexiku

Na úvod zdánlivě několik faktografických údajů, pro někoho možná nudných, ale pro zasvědcení potřebné. Mexiko (oficiálně Spojené
státy Mexické) se řadí mezi největší státy světa
a tvoří jej na tři desítky států a území federálního distriktu hlavního města s dvaceti miliony obyvately. Pro představu: naše Česká republika
se se svou rozlohou dá srovnat s menším mexickým státem Chiapas na jeho jižní části.
Po příletu do Mexico City vás okamžitě praští
do očí i do nosu přesycené poměrně špinavé
(i když se stále uklízí) město s milióny aut (převážně klasických VW „brouků“) a smogem,
který je vidět ihned, jakmile se přiblížíte městu
zhruba na třicet kilometrů. Město žijící, pulsující, ale plné civilizačních neduhů. I když to důležité (myslím tím hlavně památky), lze prohléd-

nout za zhruba dva dny, nepůsobilo na mě Mexico City příliš vlídně. Hned vysvětlím. Mám
pro to tři důvody. Prvním z nich je stará koloniální architektura města s poměrně úzkými ulicemi a vysokými šedivými domy, která dělá
střed města tmavým. Tudíž deprimující dojem.
Druhý důvod je různorodá směsice lidí (což
o to, to by bylo zajímavé), ale Mexiko je zemí
velkých sociálních rozdílů - tedy strašně moc
znatelný rozdíl mezi bohatými a chudými lidmi.
Je to vidět na každém kroku a blíže popisovat
žebrající chudáky, kteří za to nemohou, a naopak „smetánku“, jezdící v nejmodernějších
amerických bourácích, chodící do McDonaldů
či Burger Kingů, nemá smysl. Tak či tak, pro
našince není Mexiko levnou zemí. Tak například - levně se najíte do syta za 30 pesos, což je
asi 120,- Kč, pivo (nejlepší snad značky Corona) za 10 pesos - tedy bratru za 40 kaček hovoří za vše. Ostatně klasická mexická jídla jsou
čtyři - Tortas (naše sendviče), Tortillas - kukuřičné placky pojídané se ke všemu, Tacos menší placičky plnící se vším možným a Buritos - něco na
způsob naPalenque
šich chipsů,
ale přichucené vždycky
něčím pálivým (a to platí u všeho mexického jídla). Třetím
neduhem (a
to se netýká
jen hlavního
města) je mexická historie.
Víte
asi
všichni, že
Kryštof Kolumbus (ve
španělštině
Christóbal Colón) objevil Ameriku v roce 1492,
ale už v roce 1521 „konkistador” Cortéz zničil
celou Aztéckou kulturu, která měla hlavní sídlo
právě na místě středu Mexico City (Aztéci jej
nazývali Tenochtitlán). Španělé pak zničili téměř vše, co se dalo. Srovnali toto vzkvétající
město na laguně hezky rychle a člověku je z toho smutno.
Dnes jsou v Mexico City dvě chaboučké připomínky - Templo Mayor (hlavní chrám) blízko
největší katedrály v celé Americe a Tlatelolco
asi dva kilometry odtud. Jinak v Mexiku žilo
mnoho indiánských civilazací. Takže uvedu ta
největší turistická lákadla, která jsem měl možnost navštívit. Třetí největší pyramida na světě Pyramida Slunce se nachází asi 50 km severně
od Mexico City - v druhém centru Aztécké kultury - Teotihuacánu (zde se nachází i známá
„Cesta smrti“ a Pyramida Měsíce). Dále pak 65

km na severozápad od Mexica - Toltécká Tula,
kde na vrcholu zdejší největší pyramidy stojí
čtyři a půl metru vysoké nádherné sochy válečníků. Dalším bezesporu lákadlem je Monte Albán s pyramidami, observatoří, hřištěmi atd.,
centrum Olmécké kultury, které se nachází na
předměstí velmi sympatického a klidného města Oaxaca (čti Oachaka) ve stejnojmenném státě a nakonec pak jedno z nejkrásnějších Mayských měst - Palenque (v džungli) v indiánském
státě Chiapas na jihu Mexika. Proč indiánském?
Jistě jste slyšeli o tom, že indiáni z Chiapasu
v posledních desetiletích urputně bojovali proti
vládě za svá práva (a snad si je vymohli) vedeni subkomandantem Marcosem (známí pod názvem EZLN - „Zapatovci“). Kulturní centrum
Chiapasu je bezesporu horské městečko San
Christóbal de las Casas se svou neopakovatelnou atmosférou. Odtud můžete vyrazit do blízkých indiánských vesniček, kde lidé stále mluví
svým indiánským jazykem. Navštívit je se mě
bohužel již kvůli časové tísni nepodařilo.
Po Mexiku jsem nacestoval přibližně 3200 km
převážně autobusem, mimochodem fungují
spolehlivě a v různých cenových relacích i co se
týče vybavení. Existují třídy 1 a 2 a pak Deluxe,
což je však pro našince finanční sebevražda. Zajel jsem se podívat i do luxusního centra „americké“ smetánky do Acapulca a o nic byste nepřišli, kdybyste sem nejeli. Je to podobné, když
si zajedete Monte Carla... jiné je to však navštívit pláže poblíž Puerta Escondida či Puerta Angel na tichomořském pobřeží asi 400 km na jih
od Acapulca. Vyznačují se především příjemnou pohodou, obrovskými vlnami Tichého
Oceánu. Pro odvážnější nějaká ta Tequilla, koktejly či nějaký špek a bohémský život (nedoporučuji). A to je výčet všech míst, o která jsem za
15 dní v Mexiku zakopl. Lidé jsou tu celkem
vstřícní, ale bacha! Je třeba znát základy španělštiny, jinak se tu nedomluvíte a samozřejmě
být zdvořilí (Buenos Días, Tardes, Noches či
Por Favor je základ)...
A co se týče metalové scény? Bohužel tu jsem
díky časové tísni objevovat nemohl a až na pár
výjimek ani nehledal. Pokusil jsem se návdavkem přinést kapitoly dvě a tři. Na své pouti jsem
potkal typické metalové týpky v tričkách Iron
Maiden, Death, Metallica, Emperor, ale i kapel,
které jsem předtím nikdy neviděl. V Oaxace
jsem objevil kvalitní xeroxové plakáty zvoucí
na trojkoncert death a blackových kapel
a v hlavním městě pak na plakát festivalu zřejmě rockově znějících metalových kapel za
vstupné 100 pesos (400,- Kč), žel oba koncerty
úplně mimo můj pobyt v Mexiku.
Ano, Mexiko stojí za to poznat. Je tu hodně
k vidění i k poznávání. Určitě si zajeďte ještě na
Yucatán a na řadu dalších míst. Jen si dejte pozor v Mexico City na metro. Poslední den jsem
zaplatil nepozorností, díky profesionální prácičce chmatáka, za jízdu metrem 1700,- Kč, když
lístek stojí osm kaček...
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Jen by se Memoria měla příště vydat po
svých kolejích. Potenciál tu je a velký. -lasL L L L L 1/2
5,5
MYSTICA
Blinded By My Blood
2001, Painkiller Records

Podobně jako Oceans Of Sadness, Mystica,
belgická kapela, pomalu dokazuje, že belgická metalová scéna jde kvalitativně nahoru. I když je seskupení poměrně mladé (první demo vzniklo teprve v únoru 2000), svým
debutem „Blinded By My Blood” ukazuje,
že má rozhodně co nabídnout. Mystica se totiž pohybuje ve vodách melodického a atmosférického gothenburgského death metalu (i když základem je podstatně starší větev
speed metalu). Nejenže pětatřicetiminutové
osmiskladbové album nabízí většinou rychlejší svižné věci, ale také výrazně vyspělý
death / blackový vokál a výborné instrumentální výkony. Samozřejmostí jsou chytlavé,
melodické a nadupané záseky. Zajímavostí
kapely je také sestava, v níž se objevují dvě
ženské duše - Cathy (klávesy) a basu drtí záhadná Virginie. Pochopitelně nemůžeme čekat, že při prvním albu vytvoří nová kapela
něco zcela zásadního, úplně originální album není, ale má určitě v sobě něco, co časem zajisté zúročí. Zapamatujte si tedy nadějné jméno Mystica. Rozhodně ještě o ní
uslyšíme. -lasL L L L L 1/2
5,5
MYTHOPOEIA
Golden Leaf Of Oak
2001, Metal Breath Production

Jak jsem se na recenzi tohoto alba zpočátku
těšil, stal se z něho postupem času jakýsi
horký brambor, který se mi na stole
u přehrávače válel v pozici ležícího, čekajícího snad dva a půl měsíce. Vůbec ne proto,
že bych měl problém vypořádat se
s nahrávkou na stránkách plátku, jehož vydavatelem je zároveň vydavatel desky. Západočeská Mythopoeia byla vždycky tak trochu
neuchopitelné, tajemné těleso. To zůstává
kapele vlastní i dnes, kdy na debutovém CD

rozkvetla do krásy. A to jak zvukově, tak
kompozičně. Mysticky tajemný náboj prostupující demosnímky se nevytratil, jen se
zdá, jako by se tentokrát posunul směrem na
chladný sever. Je to trochu paradoxní, když
texty ve většině pojednávají o žáru pouští a
ohnivých záblescích, ať už spojených s lidským nitrem či dechem draka. Hudba ovšem
opravdu vyznívá tak trochu skandinávsky.
Po čistkách v sestavě připravila kapela materiál pohybující se na pomezí doom metalu
a blacku či deathu, kam vyznění desky tlačí
především mocný Asurův murmur. Jako jeho protiváha na desce stojí silné melodické
nápady vržené tu k zemité metalové hutnosti, tu do atmosférické vzletnosti. Zdá se mi,
že po stránce nálady se zdaleka ne vždy podařilo vytěžit z možného maximum, především klávesové linky zní subjektivně stroze,
až nedotaženě. Například úvodní hitovka
„Oldmen Of Desert” se mohla s poněkud
hbitější a plnější klávesovou linkou posunout
ještě výš. To nic nemění na tom, že je „The
Golden Leak Of Oak” album, o kterém se
obtížně píše, nicméně nabízí mnoho vábivého k prožití. Je jedním z těch, co vydrží dlouho, z těch, na nichž si stále znovu nalézáte
nové a nové oblíbené momenty. -mihL L L L L
5
PERVERSIST
Necrophilharmony
2001, PSA

Karlovarští se dočkali. Debutové CD je na
světě prostřednictvím PSA, jejichž je to první titul CD. Perversist přináší na své prvotině osm nových skladeb plus dvě bonusovky
vyšlé na 7”EP vinylu s Prophecy (taktéž
u PSA). Dřívější tvorba Perversist možná více inklinovala k mixu death a grindu, nyní je
to v podstatě již čistý grind. Ať už hudebně,
tak i záhrobním a křepčícím vokálem. Samozřejmě o originalitě nemůže být řeč, ve
světě je nejméně stovka podobně znějících
a produkčně stejných kapel jako jsou Perversist. Nelze jim však upřít, že svou práci
odvedli velmi dobře a kvalitně. Jedinou výtku lze směřovat k „plechovému” zvuku rytmičáku, který je až moc vytažen nad ostatní
nástroje, a tak trochu „ruší” vše
ostatní. Pokud to byl však záměr, prosím...
Zajímavé je použití zvonu ve čtvrté skladbě
„Bells Of Insanity”, i třeba španělsky laděná
šestá věc v pořadí „Viva La Corrida”. Myslím, že debut Perversist se hodně povedl,
uvidíme, jak se jim bude dařit dále. -lasL L L L
4
OCCULT
Violence & Hatred
2001, Painkiller Records

I dnes se v metalovém undergroundu objeví
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CD singl. Belgičtí Painkiller Records těsně
před vydáním čtvrtého řadového alba Occult
(vydali desky u Foundation 2000
a později u Massacre Records) vypustili
dvouskladbový singl „Violence & Hatred”.
Tyto skladby se objeví i na albu, jenomže
v jiném mixu. A tím se tento death / thrashový singl stává raritou. Occult nehrají špatně, ba naopak. Potíž je ovšem v tom, že tento styl již je zahlcen podobnými kapelami
z celého světa. O originalitě není tedy řeč,
navrch mají jen co se týče instrumentace a ta
je výborná a nadprůměrná. -lasL L L L
4
OCEANS OF SADNESS
For We Are
2001, The L.S.P. Company

Podle propagačních materiálů belgické firmy L.S.P. Company se vrací díky Oceans
Of Sadness belgická metalová scéna na mapu Evropy. Dále se praví, že debut „For We
Are” nabízí stylově neohraničenou metalovou hudbu či jakýsi průřez od blacku přes
death, doom až po gotickou větev. Na všem
je kupodivu hodně pravdy. Oceans Of Sadness rozhodně patří k tomu lepšímu a hlavně zajímavějšímu, co jsem z Belgie doposud
slyšel. Stylový průřez, o němž byla řeč, totiž
naprosto sedí. Nenajdete z 11-ti skladbové
kolekce vyloženě například blackovou
skladbu, ale blackové pasáže (hlavně zpěvové linky) se objevují téměř v každé, stejně
tak je to i případě deathové i doomové odnože. Gotické prvky se samozřejmě objevují též, k nim všem bych pak ještě připočetl
škatulku speed metal, jehož stopy zde najdeme taktéž. „For We Are” je velice pestré
a hlavně zajímavé album. Já bych osobně
zařadil Oceans Of Sadness po bok gothenburgských veličin, jenže ono to tak jednoznačně říci nelze. „For We Are” je kvalitní
melodické album, kterému nechybí nápady,
spád, ale i tvrdost. Skvělou hudbu trochu kazí nevýrazný (až klišovitý) obal (světe div
se, za ním stojí Eric Philipe, jenž pracoval
na obalech třeba Rhapsody či Stratovarius...), ale za ním se skrývá velká naděje do
budoucnosti. -lasL L L L L 1/2
5,5
ODES OF ECSTASY
Deceiful Melody
2000, The End Records

Druhé album řeckých Odes Of Ecstasy patří
mezi to lepší, co The End Records vydali.
Jednak má nahrávka velmi obstojný zvuk
a druhak je poměrně hodně zajímavá a samozřejmě líbivá. Asi víte, kam tím míříme.
Odes Of Ecstasy patří mezi sortu melodických doommetalových kapel. Hned úvodní
skladba „Ignorance” navodí patřičnou šlapa-
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athmetalových složek ubylo či zcela vymizely, a tudíž je nahrávka jako celek rychlejší než kdykoliv jindy v minulosti. Navíc
Vlakinův vokál ještě více zhruběl
a v těch nejrychlejších úsecích si vysloveně
„lebedí”... Ale ono se vůbec (moc) nezpomaluje. Navzdory zdánlivé a z předchozích
slov možná patrné hudební monotematičnosti je důležité zdůraznit jistotu, že jednotlivé songy jsou od sebe až obdivuhodně odlišné, což je v grind coru vysloveně umění.
A Ingrowing toho svého využili tak, jak doposud nejvíce dokázali. To vše je neustále
slyšitelně pečetěno výstavním křišťálovým
zvukem, jaký Hostivař snad dosud neporodila. A obal, kde se vyjímá „jedna sebevražda” vedle druhé? Ten jen dokresluje náladu
a ráz skutečně excelentního grindcorového
alba, které uběhne rychleji než pracovní přestávka na oběd. Ingrowing je současná jednička českého grindcoru, „Suicide Binary
Reflections” jest tohoto statutu nezpochybnitelným důkazem! -FBBL L L L L L 1/2
6,5
INHUMATE
Growth
2000, Grind Your Soul / Obscene
Productions

Třetí řadovka grindujících Francouzů Inhumate si na naše recenzní stránky razila cestu
déle než rok, je však dobře, že se deska dočkala. Growth se totiž může pochlubit vlastnostmi, které (stačí rozhlédnout se po okolních odstavcích) zdaleka nejsou grindcorovým formacím vlastní ze zásady. Na prvním
místě zmiňme kvalitní produkci a čitelný
zvuk, který i při náležité „chlívní”
úpravě jednotlivých kusů (spíše než skladeb
řekněme skečů) umožňuje nahlédnout tvůrčí
záměr kvarteta. A jsme u druhé ocenění
hodné vlastnosti, totiž inteligentního charakteru materiálu. Sedmnáctka výhřezů, jimž
neschází ani potřebná špetka humoru, vám
poslech nijak neulehčí. Inhumate se bezvýhradně drží extrémní linie, ústředním bodem
jejich strategie ovšem není motto „Děláme
bordel, tak koukejte, jakej jsme kult.” A ještě perlička na závěr: aktuální kolekce je třetím dílem rozsáhlé koncepční heptalogie popisující životní osud člověka. Názvy alb Inhumate seřazené chronologicky za sebou jistě nepotřebují přílišný komentář: Internal
Life (1996). Ex-Pulsion (1997), Growth,
příště se prý můžeme těšit na Maturity.
-mihL L L L
4
ISACAARUM
Cunt Hackers
2001, Obscene Productions

Jistě víte, že Isacaarum kdysi začínali jako

blacková parta. Druhé album „Curbed” již
bylo hudebně jinde a třetí je víceméně také
trochu dál. Těžko říci, zda se stylově Isacaarum dají zařadit. Já tam totiž slyším i klasické thrashové postupy, je tu kus death metalu, samozřejmě grindu (v těch rychlejších
místech). Krom hudby samotné, kterou bych
s dovolením označil spíš jako grindový rock’n’roll, kterým jede deska od začátku do
konce je největší devizou kapely každopádně zpěvák Chymus, který dokáže „zpívat”
několika různými a zajímavými způsoby během jedné skladby. To se jen tak nevidí
a nevzpomenu si na kapelu, která by produkovala něco podobného. Každopádně z Isacaarum vyrostly velké hvězdy. A mám trochu pocit, že kdysi měli navrch Ingrowing (s
nimiž jsou také propojeni), ale dnes je to
opačně. Isacaarum jsou výjimeční svou
tvorbou. Navíc se skvělým zvukem, nápady
a atmosférou. „Cunt Hackers” má rozhodně
co říci řadovým fanouškům. Je to velmi povedená deska (a to i zajímavým obalem).
-lasL L L L L L
6
MARTYR
Warp Zone
2000, Warfare Records

Kanaďané Martyr produkují velmi kvalitní
pojetí amerického stylu technického death
metalu. Přecházejí však i v prvcích třeba do
progresivního thrashe či jak je to u technických alb zvykem - místy i do jazzových pasáží. To vše s výborným brutálním vokálem
a hlavně vynikajícími instrumentálními výkony a velmi častými rytmickými zvraty.
Devítiskladbový opus (v pořadí druhé album kapely) dává příklad jiným deathovým
uskupením, kam by se mohl death metal
ubírat. Zřejmě je stále kam jít, to dotvrzují
Martyr výtečně. -lasL L L L L 1/2
5,5
MAUDLIN OF THE WELL
Bath
Leaving Your Body Map
2001, Dark Symphonies

Už po několikero zkušenostech se mi potvrdilo, že americký label Dark Symphonies se
zaměřuje na velmi zajímavé progresivní
a hodně alternativní alba, která vydává.
Američtí Maudlin Of The Well se představili svým debutovým albem „My Fruit Psycho
Bells A Seed Combastible” již v roce 1999,
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jenže tehdy bylo album čistě doom metalové. Dvě alba z roku 2001 - tedy „Bath”
a „Leaving Your Body Map” vydaná v jeden
okamžik, avšak zcela samostatně, čistě doomová nejsou. Podle mého názoru se jedná
o dvě alba, která na sebe téměř pochopitelně
navazují, ale která patří již dnes do zlatého
fondu nejoriginálnějších a nejpestřejších
metalových alb všech dob. Možná se s tímto tvrzením neshodnu s řadou mých kolegů,
ale stojím si za ním. Obě alba mají shodnou
délku přesně 61 minut a na této obrovské
ploše dokáží Maudlin Of The Well bez problému předvést neskutečně pestré hudební
a aranžérské cítění, objevují se zde nádherné
pocitové a náladotvorné klidné plochy, které se vzápětí změní v deathovou smršť. Ano,
album je velmi alternativní, nejsou zde vysloveně žádné hitovky, avšak hudebně jako
celek jsou alba geniální. Chvíli zde slyšíme
klasické doomové postupy, chvíli deathové.
Navíc se skvělými technickými pasážemi,
které si nijak nezadají s takovými veličinami
jako jsou třeba Cynic či Atheist. Navíc se
zde objevují pro tento žánr naprosto netradiční nástroje jako je směs všemožných perkusí, kláves, klarinet, cello, flétna, viola či
klavír. Zkrátka obě alba jsou určena všem
labužníkům, kteří mají rádi komplikovanější melodickou a technickou hudbu. -lasL L L L L L L
7
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MEMORIA
Children Of The Doom
2001, Leviathan Records

Kdybych nevěděl, že se jedná o debut moravské Memorie (známé dříve pod názvem
Mystery), myslel bych si, že vyšlo nové album Silent Stream Of Godless Elegy a že se
vrátili tvorbou někam ke své druhé desce.
Tak moc zde cítím inspiraci touto kapelou.
Navíc - v Memorii působí jeden její bývalý
člen a jeden současný člen se podílel na jejím debutovém albu. Memoria nabízí kvalitní doomový osmiskladbový zásek, kterému
rozhodně nechybí spád, melodika, tvrdost
i melancholie. Hodně se zde objevují podobné melodické linky jako u zmiňnovaných S.S.O.G.E., viola to ještě více potvrzuje, energičtější a tvrdší je rozhodně zpěv
(opět notně inspirován zpěvem Petra Staňka). Teď to ovšem vypadá, že zde máme
S.S.O.G.E. číslo 2. Na jednu stranu je to určitě pravda, na druhou stranu je Memoria
dál, než byli S.S.O.G.E. při debutovém albu.
Nechybí nápady, drive, melodika a do jisté
míry i originalita. Že bychom zde měli jejich
pokračovatele? Nezlobte se na mě, že stále
srovnávám, ale i nezúčastněný by si všiml
styčných ploch. Promiňte. Přesto je patrné,
že se nám zde objevila po dlouhé době velmi nadějná nová hvězdička doomové scény.
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Kapitola druhá

Joel Morales, American line Production

Které jsou podle Vás nejznámější a nejrozjetější, nejpopulárnější mexické kapely (jak na
domácí, tak i na světové scéně)?
“V samotném Mexiku určitě Disgorge, Oxidised Razor, Cenotaph a po světě opět Disgorge, Oxidised Razor, Cenotaph.”
Jezdí mexické kapely turné (po Mexiku či
po jiných státech)?
“Jasně, je tady pár lidí, kteří organizují turné, kromě nich samozřejmě organizuji turné
po střední a jižní Americe já sám...”
Který metalový styl převažuje (co do počtu
kapel či jejich popularita)?
“Dá se říci, že jsou tu lidi hodně otevření
k jakémukoliv stylu, ale teď je asi nejpopulárnější dark music.”
V jakých prostorech hrají mexické kapely
a kolik na ně chodí průměrně lidí a v jak velkých městech?
“Mexické kapely hrají převážně v klubech
a je to jak kdy. Někdy přijde 70 lidí, jindy
150, záleží na okolnostech...”
Kolik stojí průměrně lístek (v pesos) a zaplatí se koncerty?
“Většinou od 20 do 40 Pesos...” (počítejte x4
a dostanete to v našich korunách - pozn. -red-).
Je u vás problém pořádat koncerty?
“Jasně, někdy není posvícení a prodělá
se...”
Máte u vás hodně metalových pořadů
v rádiích či televizi?
“I přesto, že má Mexico City 22 miliónů
obyvatel, není tady mnoho rádií, které by vysílaly metal. Je tu vlastně jen jedno rádio,
které vysílá hodinu týdně... V televizi nic...”
Jaké jsou např. prodeje CD či MC jednotlivých titulů? Viděl jsem, že se u vás prodává
na ulici hodně vypalovaček...
“U nás jsou originální CD-éčka strašně drahá,
proto lidi vypalují...”
Zavítají k Vám i zahraniční kapely a jak často?
“Jasně a hodně. Většinou to bývá jednou měsíčně velká kapela. Například v minulém roce
se stalo, že každý měsíc jsme měli čtyři velké kapely.”
Kolik u vás funguje kvalitně a stabilně labelů a jaké to jsou?
“V podstatě pouze dva labely. OZ Productions
a já - American Line Productions, ostatní labely jsou strašně malé.”
Jaká je to sorta lidí, kteří navštěvují koncerty?
“Je to logicky hodně rozdělené podle toho, jaký

žánr se zrovna hraje. Škoda.”
Častým problémem mexických kapel je na
deskách zvuk. Je to otázka peněz či nemáte
tak kvalitní studia?
“Hlavní problém je v lidech, nemáme tady
vůbec lidi, kteří to umějí...”
Deita Antonio, Buried Dreams
http://welcome.to/buried-dreams

Které jsou podle Vás nejznámější a nejrozjetější, nejpopulárnější mexické kapely (jak na
domácí, tak i na světové scéně)?
“V současné době v Mexiku jsou určitě nejpopulárnější: Buried Dreams, Ravager, The
Chasm, Shamash, Dies Irae, UMS. Tyhle
kapely jsou známy i celosvětově, některé dokonce hrají živě i v jiných zemích, nahrávají v zajímavých studiích. A jejich CD? Vycházejí také v jiných zemích mimo Mexiko.”
Jezdí mexické kapely turné (po Mexiku či
po jiných státech)?
“Jasně, ale ne moc často, teď třeba jedno
začíná kolem Mexika - Cenotaph, Buried
Dreams, Ravager a Delirium. Třeba Disgorge, Buried Dreams a Cenotaph hráli už v
Německu a někteří z nich také na Milwaukee
metal Fest ve Státech.”
Který metalový styl převažuje (co do počtu
kapel či jejich popularita)?
“Převážně brutal death metal, ale také gothic / doom metal a v posledních dvou letech
také power metal.”
V jakých prostorech hrají mexické kapely
a kolik na ně chodí průměrně lidí a v jak velkých městech?
“Mexické kapely hrají buď v klubech a nebo tzv. arénách. Koncerty zahraničních kapel se odehrávají hlavně ve větších klubech
pro 2000 lidí. Jenom třeba Iron Maiden,
Black Sabbath či Judas Priest hrají na stadiónech.”
Kolik stojí průměrně lístek (v pesos) a zaplatí se koncerty?
“Na mexické kapely stojí lístek okolo 80 pesos (to je asi 8 dolarů) a na zahraniční kapely taky 250 pesos.”
Je u vás problém pořádat koncerty?
“V současnosti to není až takový problém,
ale před pár lety to bylo dost těžký, ale teď
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se to hodně změnilo.”
Jaké největší problémy mají mexické kapely, labely či rádia, kde se pouští metal?
“Mexiko je velmi chudá země, takže uživit se
z jakéhokoliv druhu muziky se prostě nedá.
Hodně lidí se snaží podporovat metalovou
muziku a snaží se jí podporovat i rádio stanice, ale těch mnoho není. Zbývá dost často
pouze internet.”
Máte u vás
hodně metalových pořadů
v rádiích či televizi?
“Ne,
strašně
málo. Navíc je to
hodně zvláštní,
protože hodně
lidí to chce
a media to odmítají podporovat...”
Buried Dreams
Jaké jsou např.
prodeje CD či
MC jednotlivých titulů? Viděl jsem, že se
u vás prodává na ulici hodně vypalovaček...
“To je další velký problém. Kde na to lidi mají
brát, když si nemohou dovolit originální CD.
Tak kupují CD-Rka. Ale musím říct, že tady existují dobré obchody s deskami, kde mají přijatelné ceny.”
Zavítají k Vám i zahraniční kapely a jak často?
“Jak kdy, záleží na období. Obvykle tak jeden
koncert každý měsíc, například teď tu byli Theatre Of Tragedy, The Third a přijedou třeba
Mortal a v srpnu Nile.”
Kolik u vás funguje kvalitně a stabilně labelů a jaké to jsou?
“Nejzajímavějším labelem je asi OZ Records,
ale existují již tady nové labely, které vydávají
také zajímavé věci. Další kvalitní labely jsou
American Line, Metal Realms, Concreto Records a mnoho dalších.”
Jaká je to sorta lidí, kteří navštěvují koncerty?
“Fanoušci vždycky jdou za tou kapelou, která je
jim žánrově nejbližší. Dám příklad, je to dva
dny, kdy tady byla Lacrimosa a přišlo 2000 lidí,
ale na Haunted, To/Die/For a Behemoth přišlo
jenom 800 lidí...”
Častým problémem mexických kapel je na
deskách zvuk. Je to otázka peněz či nemáte
tak kvalitní studia?
“Obojí! Tady jsou převážně “nestudia”
a pak pouze jedno, které je sice hodně dobré, ale strašně drahé a kapely na to nemají
peníze a stejně na tom jsou i labely. Kapely
jako Buried Dreams, Dies Irae či Cenotaph
jezdí do Evropy nahrávat jejich alba především do Fredman and Spiderhouse studia
a mladá kapela Delirium bude třeba natáčet
ve Woodhouse Studiu.”
Pokračování příště
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Po menší prodlevě naplněné určitými, řekněme,
doplňkovými aktivitami,
nachystala brněnská trojice Insania novinkové řadové album „Trans-Mystic Anarchy“, k němuž se
samozřejmě vztahuje následující povídání se zpěvákem a kytaristou Polym.

„Jaké jsou tvé pocity z nového alba? Mně připadne
jako logický následovník
„Virtu-ritual“, ještě prop r a c o v a n ě j š í
a barvitější. Určitý posun Michal Husák
cítím ve zvuku, který se
zdá „hodnější“. Ubylo agresivní zloby a přibylo
ještě víc šklebivého sarkasmu.“
„My také „Trans-Mystic
Anarchy“ považujeme za
další vývojovou fázi „Virturitualu“. Já sám ale nemám
pocit, že by byla novinka
nějak učesanější. Například
kytary jsme se snažili tentokrát nahrát „hustěji“, aby
zněly tvrději, a celá nahrávka je tlustší. Možná
jsou to jemné nuance, které
vnímáme jenom my. S tím
sarkasmem máš pravdu tenhle přístup nás začal
hodně bavit, tak je ho asi
víc cítit. Jinak v poslední
době nás zaujala jedna
možnost: dělat na tvrdém, hardcoreovém či
metalovém základu zpěvnou (někdy až dětsky rozvernou) muziku, která je sama o sobě
absurdní, když se člověk zaposlouchá do
textů. Moc mě baví dělat ironické, kacířské
texty na někdy bezmála vtíravé popěvky.
Přijde mi to zajímavější než dělat od A do Z
nařvanou muziku.“
„Jako host je na desce Hanka Nogolová.
Pokud se nepletu, vyjma dívčiny Aničky

Roztomilí šklebouni

sis hosty na zpěv v minulosti nezval. Znamená to, že cítíš potřebu ve vokální rovině výraz kapely posunout?“
„Ale před Aničkou jsme ještě na dvou předešlých deskách využívali dětský sbor. Vždy
jsme se snažili album nějak obohatit. Takové spolupráce mě baví. Člověk díky nim dosáhne takových barev, které by z vlastního
materiálu nikdy nenamíchal. V případě
Hanky jsme konkrétně ve „S námi proti
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nám“ potřebovali milý, dívčí zpěv, aby ještě
více vynikl rozpor mezi tím „rozpustilým“
hudebním nápadem a absurdním textem.
Udělali jsme z toho duet. No a v „Matka Tereza & Faust“ jsme prostě jen potřebovali
Terezu.“
„Máš velmi charakteristický hlasový projev, nicméně vím, jak moc jsi sebekritický
člověk. Domníváš se, že tě vlastní vokální
možnosti a schopnosti nějak omezují ve
vyjádření?“
„Jsem si dobře vědom, že nejsem žádný rozený zpěvák, ale o to
naštěstí v naší tvorbě
vůbec nejde. Stavíme
muziku spíš na originalitě, energii a především na sdělení.
Skutečně bychom rádi, aby lidé vnímali
především texty a to,
co se jim snažíme říct.
Přesto mě baví si
s hlasem hrát a zkoušet víc poloh. Od řevu
až po někdy docela
naivní zpívánky. Mám
rád, když má muzika
širší záběr, je barevná
a může se vyvíjet,
kamkoli si kapela umane.“
„Je do budoucna
pravděpodobné, že
ještě více budeš klást
důraz na ženský vokál?“
„Možné je všechno.
Mně se ženský zpěv
moc líbí, zvlášť ve
tvrdé hudbě. Dá se s
ním dosáhnout velice
lákavého kontrastu
jakési něžné křehkosti
oproti nařvaným kytarám. Kam se ale dál
budeme ubírat, to sami v téhle chvíli nevíme. Záleží na momentálních nápadech.“
„Velice důležité jsou
pro Insanii texty. Co
považuješ u textů na
„Trans-Mystic
Anarchy“ za nejpodstatnější rys?“
„Snažil jsem se, aby byly rejpavější než minule. Předchozí desky byly možná příliš zasněné a odpoutané od tohoto světa. Neradi
bychom, aby nás lidé považovali za neškodné snílky. Vždy jsme se snažili vyjádřit, ať
již skrze Tolkiena nebo později kyberpunk
apod., že jsme proti chování stáda. I na
„Trans-Mystic Anarchy“ jsou zasněné,
„astrální“ žalmy, ale myslím, že převažují
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lými hráči typu Cradle Of Filth, ale představují jednu z řady blackových part, které si
na nic nehrají a hrají tak, „jak jim zobák narostl”. Klasické blackové skladby jsou podpořeny klávesovými plochami a křepčícím
až hluboce znějícím blackovým vokálem.
Tedy žádná bomba, dobrý průměrný materiál. Slušné. Většina skladeb je pomalejších,
takže nehledejte ve větší míře klasické rychlé severské halekačky. Přesto si album
„Necroeater” zaslouží pozornost. -lasL L L 1/2
3,5
GREEDY INVALID
Lost Letter
2002, Avalanche Production

Dočkali jsme se. Odpovídám tak na otázku
na konci recenze na poslední demokazetu
“Game Is Drawn” v minulém čísle. Greedy
Invalid přežili jako jedni z mála personální
kotrmelec, který se v nedávné minulosti
odehrál. Došlo k rozdělení kapely na dvě stávající Greedy Invalid a Galactic Industry
(obě se tedy dočkaly debutových CD, ale to
je celkem vedlejší). Greedy Invalid na
“Ztraceném dopise” předkládají další velmi
kvalitní materiál, což předesílali právě na již
dřívějších počinech. “Lost Letter” ovšem dále ubíhá od na začátku kariéry vytčeného doom metalu, čistý doom se objevuje v podstatě již velmi sporadicky a spíše inklinují
k šlapavému doom rocku s čistým kvalitním
mužským vokálem. Napadá mne paralela pokud byste chtěli ve světě pátrat po podobně znějících kapelách, pak sáhněte třeba po
novějších Cemetary či dalších Švédech Sundown. Pěkná úderná melodická muzika nezabíhá do nějakých složitých či techničtějších fines, deska má celkem jedenáct vcelku
vyrovnaných kvalitních skladeb, nic složitého, ale chytlavé. Překvapuje i vcelku velmi
slušný zvuk. Potud kladné stránky alba, které rozhodně převažují. Těmi negativy se zdají být jednak rytmika, která tu a tam pokulhává a druhak nepříliš výrazný a povedený
obal. Greedy Invalid se však za svůj debut
rozhodně stydět nemusejí, udělali kus dobré
práce. Malé překvapení na závěr, skupina si
zde vystřihla také cover verzi “Little Music
Box” od známé kapely. Uhodnete jaké? -lasL L L L L 1/2
5,5
HYPNOS
The Revenge Ride
2001, Morbid Records
Druhá deska Hypnos nazvaná mnohoslibně
„Jízda odplaty” (Bruno si patrně má s kolegy z branže co vyříkávat) potvrzuje, že se
kapela na scéně pomalu, ale jistě zakořenila
a etablovala. Na novince se tudíž sestava
mohla posunout vstříc novým metám. Jestliže debutové album bylo po víceméně zahřívacím bezejmenném EP docela vyvedenou
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sbírkou jednodušších, ale chytlavých deathmetalových standardů v nejlepším smyslu
toho slova, „The Revenge Ride” jde dál. Ostatně to byla také jediná možnost, jak rázně
odpovědět různým pochybovačům. Posun
lze shrnout zdánlivě paradoxně formulkou
„větší semknutost, větší pestrost.” Brunův
nezaměnitelný rukopis samozřejmě nenabral takříkajíc přes zimu podobu onanistických
přetechnizovaných
kudrlinek.
V rámci své kompoziční klasiky postavené
na typických melodických riffech a přístupu
k rytmickým strukturám ovšem tentokrát jako by dokázal podněty precizněji koncentrovat a profilovat. Třeba je v tom i zásluha renomovaného producenta. Nebudu zde rozebírat skladbu po skladbě (jak už ostatně na
stránkách domovského obtýdeníku učinil
Bohouš Němec), protože síla alba je v již
naznačené atraktivitě do celku se sbíhajících
proudů rozmanitých jednotlivostí. Malá odbočka na závěr: Na rozdíl od debutu, který
jsem „nasál” velmi rychle, jsem se do novinky nějak nemohl vposlouchat a vlastně
mě to bůhvíproč ani nějak nelákalo. Díky této stati jsem ovšem dostal s odstupem několika týdnů další šanci a vyplatilo se. Abych
jen nechválil, upřímně nevím, kam konkrétně se v budoucnu mohou Hypnos sunout,
protože možnosti postupného zdokonalování a přitom nerozmělňování předchozího
modelu (což dle mého názoru na novinku
sedí) jsou konečné. O to raději se však nechám překvapit. -mihL L L L L
5
HYPNOTIC SCENERY
Back In The Bloody Ruins
2001, advance CD-R

CD „Back In The Bloody Ruins“ zatím oficiálně nevyšlo. Je to v podstatě nové album
našich známých doomových severomoraváků Hypnotic Scenery, v pořadí by se mělo
jednak již o třetí zásek. Jenže jednání s firmami trvá již dlouho a nikdo zatím neprojevil zájem o vydání. Přitom je album připraveno okamžitě k vydání. Nabízí devět nových kompozic v celkové délce necelých
padesát minut. Jedná se o pokračování načaté práce - tedy pokračování druhého CD
„Deeper And Deeper“. Naleznete zde melodické, byť velmi tvrdě znějící skladby s klasickým zpěvem podloženým klávesami
a jak už je u Hypnotic Scenery zvykem, také ve výborné produkci s výtečným zvu-

kem. Nazývat dnes jejich produkci doom
metalem je trochu mimo mísu. Někde jsem
slyšel takové hezké pojmenování „post doom“, které na Hypnotiky hodně sedí. Hudebním základem mají hodně blízko třeba
ke kolegům Endless. Ano, je to muzikantsky
výtečná melodická deska, byť zde není nějaká výrazná hitová skladba. Všechny jsou
velmi dobře vyrovnané a hodně chytlavé.
Dokonce si dovolím tvrdit, že skladby jsou o
poznání rychlejší než v dřívější tvorbě. Důkazem toho je třeba třetí skladba „Caelicola“, která je místy grindová... Hypnotic Scenery dokázali udělat opět výborné album.
Doufejme, že se jim poštěstí a „Back In The
Bloody Ruins“ konečně vyjde na CD. Byla
by jej škoda. -las- PS: CD již je venku!
L L L L 1/2
4,5
ILLEGAL ILLUSION
a.m. Diode
2001, Střílek Records, EP

I po pěti letech od mého prvního kontaktu
s hudbou Illegal Illusion mne tato tuzemská
vytrvalá partička dovede překvapit! A nejen
to. Po svém debutu „SHY” (1997) recenzovaném ve 43. čísle Metal Breath, je tu
s ípíčkem na CD nosiči, které potěší nejprve
takřka nesrovnatelným zvukem, jež je krystalicky čistý a hudbě padne jako na míru šitý oblek. Všechny čtyři skladby, které dvacetiminutový počin nabídne, zcela logicky
navazují na předchozí tvorbu Illegal Illusion, jíž charakterizuje originální alternativní
crossover s přehršlí vlivů jak těch jemných,
tak řádně hrubých. Je skutečná radost poslouchat současné písničky plné šťávy, děje,
jistoty, pevné a propracované. Přikovají sršící nápaditostí, prožitkem ze hry. Tím nezavrhuji starší tvorbu, o které by se dalo psát
v podstatě velmi podobně. Kapele však pomohla výsledkem již pochválená změna studia Poličná za Tonny sound studio v Pustějově. Druhá řadová deska v budoucnu pořízená výše přiblíženou cestou by pro Illegal
Illusion mohla znamenat průlom. Přeji jim
to. -FBBL L L L L L
6
INGROWING
Suicide Binary Reflections
2001, Obscene Productions

Po atmosféru navozujícím strašidelném intru „Suicide...” a pár okamžitých úderech bubenických paliček o sebe vletí grind core
„jedna mela” a následuje více jak půlhodinový maximálně intenzivní výprask řemenem. Zkrátka jihočeští drtiči Ingrowing jsou
tady s druhým CD „Suicide Binary Reflections”, kterému předcházel velmi zdařený debut „Cyberspace” (1998). Co vás na první
poslech bije do uší, je fakt, že někdejších de-
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ECZEMA
Soledad, El Llanto De La Muerte
2001, promo EP
9-9-99 Eczema, Mr. Rulius, Doble Zero
1999, split promo EP

Tato zásilka se dvěma disky dorazila ze Španělska a skoro by se dalo říct, že víc než samotná muzika je zajímavý průvodní dopis.
Co si budeme povídat: Eczema hrají docela
zajímavý mix blacku, thrashe, deathu, doomu a heavy metalu, daří se jim nepodlehnout a nesplácat z takového množství přísad
beztvarou hmotu a navíc se mohou opřít
o vrozený temperament, kterým jejich hudba chvilkami přímo překypuje. Na nějaké
mezinárodní vavříny to ale při vší úctě zatím
není. Trojice s hostujícím bubeníkem se neubrání puncu amatérství, její nahrávky střídájí světlé a temné okamžiky plné neohrabanosti a nedá se říct, že by těch slabších na
novějším z obou snímků rapidně ubývalo.
Ale k onomu průvodnímu dopisu. Eczema
se k oběma profesionálně lisovaným cédéčkům dostala díky soutěžím začínajících kapel, které ve Španělsku pořádají (!) a zřejmě
ne málo finančně podporují kulturní odbory
na městských radnicích. Ivan, Darío a Pablo
už takto vyhráli tři soutěže. Vzhledem k tomu, že jde podle jejich slov o akce pro „popové a rockové” kapely, lze si snadno domyslet, jak tolerantní a osvícená atmosféra
musí při takových soutěžích panovat, když
je vyhrává takto extrémně založená skupina.
Napadá mě parafráze před časem proběhlé
billboardové kampaně na propagaci EU:
„Chcete vědět, co přineslo přijetí do Unie
španělským death metalistům?” Doufejme,
že Eczema z podobných příležitostí co nejvíc vytěží a postupem času se vypracuje
v silné, osobité těleso produkující nevšední
chytrou muziku bez dětských nemocí. Potenciál tam už dnes rozhodně je.
-mihL L L
3
ENDLESS
Vital #1
2001, Reblack Productions

Příkladem kapely, která v současné době
prodělává zvýšený zájem, výrazný vzestup
jak ve fanouškovském zázemí tak i kvalitativní, jsou ostravští Endless. Po výborném
debutu, který byl na svou dobu hodně nedoceněný, nám Endless předkládají velmi vyzrálého pokračovatele „Vital #1”. Ono slův-

ko „vitální” má nejen vztah k textovému obsahu desky, leč se vztahuje i k jejímu samotnému znění. Z desky zní svěží přístup,
sympatické a pěkné melodie ruku v ruce
s tvrdým základem skvěle šlapající rytmiky
(Radek Šlachta - bicí a Marek „Rybíz” Čajka - basa) a potažmo onu tvrdost charakterizují kytary (Jarda Adámek a Libor Bartusek
- ten navíc ve výborné zpěvácké formě).
Navíc okořeněné několika důležitými hosty
- Zuzka Zamazalová vytváří nádherné podkreslující ženské zpěvy či neméně důležité
samply, klávesové party Toma Šlápoty
z Dark Gamballe. Zkrátka z celé desky čiší
to, že kapela tuhle muziku dělá s radostí a na
100% jde do hudby po hlavě. A to je deviza,
která většímu počtu jiných podobně znějících kapel chybí. Radost a svěžest, tvrdost,
silné melodie, skvělá rytmika. To jsou největší pozitiva „Vital #1”. Endless předkládají vynikající kolekci 10 převážně svižných
melodických skladeb v doomrockovém duchu, ovšem porovnat je s jinými alby daného žánru není jednoduchou záležitostí. Endless prošli cestou od doomu k současnému
„svému” stylu daleko, ale našli konečně ten
pravý cíl. Nebo se mýlím a budou pokračovat ve skvěle načaté práci? Toť otázka, na
kterou odpoví jenom čas. Každopádně Endless si získávájí sympatie a srdce více fanoušků než jenom mne. -lasL L L L L L 1/2
6,5
FAERGHAIL
Where Angels Dwell No More
2001, The LSP Company

Je neuveřitelné, že Finsko dokáže chrlit tolik
zajímavých, kvalitních kapel a desek. Faerghail rozhodně sedí obě zmíněné charakteristiky. „Where Angels Dwell No More” je
v pořadí druhým plnohodnotným CD, na
kontě mají ještě jedno mini. Pokud znáte například Children Of Bodom, jistě si dovedete představit produkci Faerghail. Základ samozřejmě tvoří stařičký speed metal, který
je obohacen o klávesové plochy a hlavně
s brutálním death blackovým vokálem a to
vše v moderním zvukovém hábitu. 40 minut
proletíte s Faerghail v rychlém fofru až na
samotný závěr. Jinými slovy, naleznete zde
především rychlé melodické vypalovačky,
které vás jistě nadzvednou z křesla, pokud
desku budete poslouchat doma v obýváku.
Ano, Faerghail stvořili velmi kvalitní nářezové album. Rozhodně ještě o nich něco
v brzké době uslyšíme. -lasL L L L L
5
FLESHLESS
Nice To Eat You
2001, Obscene Production

Fleshless vydali nové album. Desítka již
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klasických svižných death grindových skladeb nenechá nikoho na pochybách, že má tu
čest s ostřílenou a hlavně vyhranou kapelou.
Na ploše necelých jedenatřiceti minut si můžete vyposlechnout kvalitně pecky, při nichž
se na jejich koncertech řádně vyřádíte a vypotíte. Vše jede v rychlém tempu a deska
odsype tak rychle, že ani nepostřehnete, že
je konec. Nemá cenu se nijak více rozepisovat, snad jen malé zamyšlení nad tím, že jejich produkce jaksi stojí na místě a nikam se
z místa nehýbe. V čem je zakopaný pes?
I když má „Nice To Eat You” velmi slušný
zvuk, možná by již po těch letech neuškodila výměna studia, či snad, pokud to samozřejmě kapela chce, vydat se trochu modernějšími hudebními směry. Za zmínku jistě
stojí i to, že opět můžeme posoudit další
z řady výtečně zpracovaných cover verzí tentokrát na samém závěru desky nalezneme
letitý „hit” Rootu - „Hřbitov” v soundu
Fleshless. Nezní to věru zle. Každopádně
Fleshless odevzdali slušnou desku. -lasL L L L
4
4CHAMBERS OF IVORY
A Bitter Taste Of Sin
2001, demo EP

Tedy přátelé, tahle německá dvojice produkuje opravdový paskvil, ale paradoxní na
tom je, že přes všechny příšerné vlastnosti
má snímek A Bitter Taste Of Sin něco do sebe. Čtvrthodinka v podání Wernera (voc, g,
bg) a Tobiase (dr) se snad ani nedá žánrově
charakterizovat. Dominantní jsou nepříliš
komplikované riffy střižené do nálady, která
by se dala pojmenovat jako doom core. Přičtěte nevynalézavý blackově skřehotavý vokál, jednoduché, podobně stavěné rytmy
a víceméně neměnnou atmosféru. Přes to
všechno je výsledek svým způsobem působivý. Těžko si sice představit, koho chtějí
4Chambers To Ivory tímto minimalisticko
naivním pseudotvarem oslovit, ovšem o
tom, že si zaslouží naše sympatie, není pochyb. -mihL L
2
FUNERAL RITES
Necroeater
2000, Painkiller Records

Funeral Rites pocházejí ze vzdáleného Japonska. Promo materiál hovoří o tom, že
„Necroeater” je jejich debutové CD, když
předtím vydali celkem tři dema a existují od
roku 1994. První skladba desky je hodně pomalý valivý black, leč hned následující je již
klasická rychlá syrová blacková věc. Vůbec
zvuk je hodně syrový, ostatně kdo ze staré
školy black metalu využíval křišťálově čistý
a hutný zvuk? Skoro nikdo. Ano, Funeral
Rites nejsou žádnými přeborníky ani skvě-
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kousavé, útočné. Druhá věc je ta, že se snažíme oslovovat chytré lidi, kteří si v textech
lehce zahalených mystikou ten pravý význam sami najdou. Nesnažím se psát polopatické texty, na to nejsem stavěnej. Navíc si
myslím, že by to znělo spíš jako nějaké mentorování a poučování - a to bych rozhodně
nechtěl.“
„Vidíš v průběhu let ve svých textech nějakou proměnu?“
„Určitě. Základ sice zůstává stejný (revolta
proti morálce stáda, prosazování individualismu, pozitivního šílenství) ale samotná témata se mění s tím, jak se vyvíjíme. Zpočátku jsme byli hodně ovlivnění Pánem prstenů
(ze současného komerčního využití téhle látky jsem spíš smutnej, protože pro mě to byl
určitý kult) a veškerou přírodní a dějinnou
mystikou, potom nás pohltil kyberpunk
a astrálno, psychedelie, v poslední době
okultismus. Baví mě hrát si s diabolickými
a náboženskými symboly a tvořit z nich absurdní kombinace. To je druh „kacířství“,
které často nemůžou zkousnout ani věřící,
ani řekněme satanisté. A to mě právě baví provokovat lidi, kteří postrádají nadhled,
smysl pro humor. Nemám rád nic ortodoxního. Například když jsme recyklovali pentagram (na CD „Recycling & Live in Seattle“), byl jsem překvapenej, že se našli lidi,
kteří nám to dokonce vyčítali. Jsou prostě lidé, kteří žijí v přesně nalinkovaném světě,
mezi svými „svatými“ symboly, a ty jsou pro
ně nedotknutelné.“
„Insania je kapela s velice specifickým
humorem. Nakolik je vlastně možné brát
to, co říkáš, vážně? Vy si totiž děláte z určitých věcí srandu, ale není až tak jednoznačné, jestli si tu srandu děláte „doopravdy“ nebo jestli je to jen další rovina
nadsázky.“
„Přiznávám, že leckdy není snadné rozeznat, co je míněno vážně a co je jen „vtípek“. Spoléháme na to, že to ale lidé většinou vycítí. Možná lze použít takovou menší
pomůcku: legraci si děláme téměř ze všeho,
o čem je možné se v textech dočíst, kromě jediného. A tím je naše přesvědčení, že člověk
by měl myslet sám a nepřenechávat tuhle
namáhavou práci jiným (masmédiím, politikům apod.). Jinak dopadne jako loutka.
Symbolem „Trans-Mystic Anarchy“ je
anarchopentagram. Další složený symbol,
který možná leckdo nepřekousne, anarchistické Áčko doplněné dvěma rameny na pentagram. Pro nás je to ale především spojení
anarchie a mystiky. Na obalu alba je anarchopentagram schválně postavený v neutrální poloze, aby nesměřoval špicí ani dolů,
ani nahoru - není tedy míněn jako symbol
ani černé, ani bílé magie. Je to symbol víry
člověka v jeho vlastní schopnosti.“
„V souvislosti s vaším Manifestem Aristokracie nových vyděděnců říkáš, že je pro

tebe důležitá myšlenková svoboda jedince
a mimo jiné tvrdíš, pokud se nemýlím, že
kdyby se myšlenek Insanie začalo chytat
až moc lidí, že by tě to ani netěšilo. Není v
tom určitá schizofrenie? Každý umělec,
i ten nonkonformní, či undergroundový,
chceme-li tomu tak říkat, se přece snaží oslovit co nejvíc lidí.“
„Ano, rádi bychom oslovili co nejvíc lidí. Ne
však proto, abychom je lákali na svou stranu, ale abychom je provokovali. Nejsme naivní. Myšlenky Insanie se nikdy nemůžou dočkat širší odezvy, vždy budeme součástí
menšiny. Svět se neskládá ze silných osobností. 99,9% tvoří dav, který nemá zájem
přemýšlet, je líný sám za sebe rozhodovat
a dělá mu dobře, když mu někdo z televize
servíruje prefabrikované názory - jednoduché, snadno pochopitelné polotovary. Byl
jsem zděšen, jak výtečně například zafungovala reklamní masáž jistého zdejšího mobilního operátora. Skutečně se podařilo vzbudit v dnešních teenagerech pocit, že když si
celej den neposíláš s ostatníma esemesky a
netlacháš po telefonu jen tak do větru, tak
nejsi „in“. My se hlásíme k neznatelné menšině, kterou nazýváme Aristokracií nových
vyděděnců. Jsme vyděděnci této nové společnosti, ale cítíme se být morálně nad ní.
Zároveň se přiznávám i k té schizofrenii.“
„Pokud si tvá vyjádření správně vykládám, vyzýváš k pohrdání autoritám. To
jsou ale poněkud třaskavé myšlenky, pokud se dostanou k lidem, kteří nemají
dost intelektu, aby je dokázali správě vyhodnotit a uchopit. Nebojíš se, že budeš
inspirovat nějakou sociálně patologickou
osobnost?
„Podobnou otázku jsem nedávno dostal.
Myslím, že na tohle nemůžeme brát ohled.
Hlavní je upřímně vyjadřovat svůj názor.
Patologické osobnosti mezi námi samozřejmě jsou, ale pokud jde o potenciální „spící“
vrahy nebo teroristy, tak všude kolem je habaděj „spouštěčů“, které je můžou aktivovat, a tito lidé si svou inspiraci bezesporu
najdou vždycky. U nás nebo jinde. Pramálo
záleží, jestli bude na světě o Insanii míň nebo víc. Když zpíváme „Zabij mě, než zabiju
já tebe“, předpokládám, že v tom lidé odhalí vtípek (zvláště ve spojení s tím rozpustilým
popěvkem) a nikdo to nebude chápat jako
návod k nějakému konkrétnímu činu.“
„Mimochodem, když jsme u těch autorit
a duševní nesvobody, byl jsi na vojně?“
„Na vysoké škole jsem ještě stihl před revolucí jeden semestr vojenské fakulty. Ta byla
povinná pro všechny studenty druhých a třetích ročníků - každý pátek od rána do oběda
se chodilo do kasáren, kde jsme se učili válečným moudrostem a dovednostem. To bylo
moje obrovské štěstí. Zaprvé jsem měl díky
své vrozené nechuti k jakékoli autoritě problémy s panem podplukovníkem, který nás
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vedl, a kdyby nebylo revoluce, možná by mě
kvůli vojákům i vyhodili ze školy. Za druhé,
dospíval jsem poměrně pomalu a díky své
naivitě jsem si ve dvaceti letech představoval, že vojna je něco jako pionýrský tábor,
kde bude spousta legrace. Ten jeden semestr pro mě byla nesmírně cenná zkušenost,
protože jsem tam poznal, o co jde, a že na
vojnu nesmím. Po studiu jsem tedy dělal náhradní vojenskou službu. Ovšem i z toho důvodu, že jsme jezdili na koncerty a kapela
tak mohla fungovat dál.“
„Zhruba půlka textů je česky, půlka anglicky, pokud vím tak do zahraničí už nějakou dobu pokukujete. Jak na vás cizina
reaguje? Je pro vás mezinárodní úspěch
motivací, metou? K názvu jste si před časem připojili ten „aristokraticko vyvrženecký“ dovětek, snad kvůli odlišení od
konkurenční skupiny Insania. Mám ale
pocit, že byste na ten název museli mít
větší právo něž nějací speedmetaloví Švédi, kteří vydali jednu dvě desky? Zjišťoval sis, jak se věci mají nebo jsi natolik
mírná povaha, že bys do konfrontace nešel?“
„Samozřejmě, chceme oslovovat i lidi v zahraničí. První dvě naše alba byla téměř celá v angličtině. V poslední době ale chceme,
aby nám rozuměli především lidé tady. Je to
pro nás důležitější. Proto ten větší podíl češtiny na posledních dvou albech oproti dřívějšku. Jméno Insania & The Aristocracy of
New Outlaws podle nás líp vystihuje současnou filosofii kapely, ale máš pravdu, že hlavním popudem k rozšíření názvu byli ti Švédi.
Vlastníme ochrannou známku na název Insania pouze v ČR. Vím, že na něj máme morální právo, ale nemám chuť se s nikým hádat. Nikdy jsem se nepokoušel s nimi nějak
spojit, nevím, co bych jim měl říct. Rozhodně bychom neradi, aby nás v zahraničí někdo omylem zaměňoval za něco jiného, tím
méně za speed metal. Co vím, tak ti Švédi si
ze stejného důvodu taky rozšířili název - na
Insania - Stockholm. Ostatně nejsem si ani
jist, jestli vůbec ještě hrají. Šlo o mladé kluky. Nějak tuhle scénu nesleduju a ani mě to
nezajímá. Není to pro mě tak důležité.“
Diskografie:
R.U. Dead (demo, 1992)
Vertigo (EP, 1993)
Crossfade (1994)
Chyceni při činu (EP, 1995)
God Is Insane... Join Him (1996)
Voodoo Astrology (1997)
Virtu-ritual (1998)
Recycling & Live In Seattle (2000)
Tamto remixuje Insanii (2001)
Trans-Mystic Anarchy (2001)

Adresa pro styk s tímto světem:
Cult Insania, R. Mozga, Špitálka 37,
Brno, 602 00

Distribuční katalog k: 1.8.2002

aktuální stav na webu:

http://www.volny.cz/metalbreath

http://mujweb.cz/www/mythopoeia_equinox/

DYING PASSION „Secretly“
- debutové album šumperského doommetalového objevu posledních dvou
let. CD vyšlo pouze na CD pod společnou značkou Epidemie Records a Metal
Breath Production. (2000) CD: 250,- Kč, licenční MC: 100,- Kč (Thajsko)

MYTHOPOEIA „The Golden Leaf Of Oak“
debutové album melodické hermetické doom death metalové kapely se zvukem „švédského deathu“ s expersivním vokálem Asury G.G.Raye. CD vyšlo
pouze na CD 2.11.2001 u Metal Breath Production.
CD: 250,- Kč (vyšlo pouze na CD)

http://on.to/promises
PROMISES „Flight To Fall“
- excelentní debutové CD klatovských doomrockerů (obsahuje CD-Rom
s videoklipem „Shadow Town“) natočené ve studiu Hacienda (2000)
CD: 250,- Kč (vyšlo pouze na CD)

http://on.to/dyingpassion

http://on.to/dyingpassion

Tituly Metal Breath Production
Fanzin Metal Breath - nejdéle vycházející fanzin v ČR a SR (založen 1990), vydáno celkem 46 čísel, formátu A5, profi tisk, křídová obálka
Metal Breath # 43 - Depresy, Melancholy Pessimism, Fleshless, Death Sentence, Hypnotic Scenery (Cena: 15,- Kč)
Metal Breath # 44 - Dying Passion, Amorbital, Sad Harmony, M.A.C. Of Mad, Krabathor, Silent Stream Of Godless Elegy (Cena: 20,- Kč)

DYING PASSION „Voyage“
druhé album šumperské naděje doommetalové scény s nádherným vokálem Zuzany Lípové natočeném ve studiu Hacienda. CD vyšlo pouze na CD
17.5.2002 u Metal Breath Production. Obsahuje i video!
CD: 250,- Kč (vyšlo pouze na CD)

BREATH OF DOOM Compilation - 13 českých vynikajících doom metalových skupin. Vůbec první doomová kompilace v České republice, která mapuje
tuto zajímavou a vynikající scénu! Zatím nejúspěšnější kompilace na české undergroudnové scéně! (74:20 min) pouze na MC: 100,- Kč
PROMISES „Understanding“ - druhá demokazeta kazeta klatovských melodiků Promises. MC: 70,- Kč (vyšlo pouze na MC)
MYTHOPOEIA „Scheps Ankh, Aesch, Mezareph, Atropopaia, Míchání“ - druhá kazeta plzeňské mix kapely Mythopoeia. MC: 60,- Kč (vyšlo pouze na MC)
Exklusi vní di stribuce - Nabídk a CD:
ABOMINANT “Ungodly” - výtečná americká skupina přináší album ve stylu "švédského" melodického death metalu (USA, 2000) 290,ABOMINANT “Upon Black Horizons” - novinka, technický melodický death metal s vynikajícím zvukem a instrumentálními výkony (USA, 2002) 290,ABSORBED „Sunset Bleeding“ - brutalní death metal, mini CD (Holandsko, 2000) 150,AGLAROND “The Journey's End” - příjemně poslouchatlený doom metal s brutalním mužským a čistým ženským zpěvem, digipack (Mexiko, 2001) 320,ALIENATION MENTAL / MALIGNANT TUMOUR - split CD vynikajících českých grind skupin (1999) 250,ALIENATION MENTAL “Ball Spouter” - debutové CD brutalních death grindových kovářů (2002) 250,ARISE FROM THORNS „Before An Audience Of Stars“ - debutové album, příjemný doom rock s ženským vokálem (USA, 2000) 290,ASTRAL ”Magia Eon...” - debutové album moravské naděje atmosferického black metalu (1998) 250,-
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váci Decomposition s největším počtem
tracků, jež sráží opět špatný zvuk, jinak jde
o všechny ty klasické bublající, kanální i
skřípající hrdelní pochody poplatné gore
grindu... (2). Na informace bohatý booklet
ve formátu „osmistránky” postrádá jakoukoliv jednotící grafiku (kromě toho, že obsahuje vždy přední a někdy zadní stranu původního obalu toho kterého počinu) a samotný motiv CD (gramofon z kostí) je sice
dobrým, ale amatérským provedením nedotaženým nápadem (3,5). Přes všechna negativa co jsem napsal se CD jistě bude dobře
prodávat (pokud už není vyprodané), nicméně jestli má být průřezem současným (gore)
grind corem, pak tomu celému evidentně nerozumím. Resumé: 4+3+2+4+2,5+2+3,5
=21-21:7=3
-FBBL L L
3
BRICK BATH
I Won’t Live The Lie
2001, Brick Bath

Mám čím dál častěji pocit, že na světě běhá
tolik výborných kapel, o kterých se fanoušci
nemohou nebo nikdy nedozví. Jednou z nich
je kalifornská formace Brick Bath. A předesílám, že některé z nich jsou daleko lepší
než ty, které běžně vídáme v metalových periodikách. Brick Bath, dříve známí jako Epitaph (vydali pouze jedno album), měli na
vydavatele smůlu, ale přesto nelenili a vydali ve své vlastní režii debut „I Won’t Live
The Lie”. CD je naplněno výbušnou energií
power metalu, který se nijak výrazně neliší
od hvězd jako Pantera či novější Testament.
Brick Bath předvádějí nasranou nadupanou
muziku s výtečným zvukem a samozřejmostí je i vynikající instrumentace (rytmika jak
fík). Taktéž dobře je na tom i zpěv Joey
McCana, který jako by vypadl Philovi Anselmovi z hrdla. Zkrátka super muzika, super produkce. Čtrnáctiskladbový počin má
pouhapouhý jeden neduh. Originalitu. Je
jasné, že stejně tak i u deathu či grindu se
najde jen těžko někdo originální, tak i v power metalu jsou jisté mantinely. Ano, z téhle desky jsem nadšen. Kdo máte rádi desky
např. Pantera „Vulgar Display Of Power” či
Testament „The Gathering”, pak Brick Bath
a jejich „I Wont Live The Lie” je naprosto
rovnocennou záležitostí (bez přehánění).
Moc povedené.
-lasL L L L L L 1/2
6,5
CALES
The Pass In Time
2001, Redblack Productions

O tom, že Petr „Blackie” Hošek, jinak dlouholetý člen Root, je skvělým talentovaným

kytaristou a skladatelem zřejmě již nikdo asi
nepochybuje. Když se objevilo před lety debutové album Cales „Bonds Of Togertherness”, zřejmě nikdo nečekal, že by se Blackie mohl ponořit i do melodičtějších vod.
Debut sklidil nebývalý úspěch, ač je v této
chvíli nesehnatelnou raritou. „The Pass In
Time” na debut volně navazuje. Nese se
přesně v tom duchu, který známe právě z
Calesovské prvotinu. Nádherným šlapavým
i pomalejším skladbám nechybí krásné melodie, melancholie, atmosféra v perfektní
produkci samotného Blackieho. Samozřejmě zvuková a aranžérská stránka je na daleko lepší úrovni. Opět se zde výtečně jako
zpěvák představil i DeSed, jinak člen Dark
Gamballe, který si vždy přináší i do Cales
textovou část. Je vidět, že mu hudba Cales
k jeho hlasu náramně sedí. Perfektně do
Blackieho hudby pasuje. Jinak „stálým” členem Cales je i Hoškův kolega z Root - bubeník Evil a objevuje se zde i řada hostů, z
nichž nejvýraznějšími jsou zpěváci Zuzka
(ex - S. S. O. G. E.), Skunny (Sad Harmony)
či další rootovští kolegové Alesh a Ashok.
Nepodstatnou, logickou věcí je i nápadně
podobně hudební část, která se blíží předchozímu albu Root „The Book”. Album Cales „The Pass In Time” citím jako Blackieho
zpověď duše a jakkoliv se v něm hrabat určitě nemá smysl. Deska je plná nádherných
melancholických tvrdých skladeb, které je
třeba vstřebat postupně a po kouskách se nechat do nich strhnout. Pak pochopíte všechny jemné niance. Objevíte zde hodně, ale to
nechám na vás. Tentokrát se firemní obchodní strategie Redblacku trefila do černého. Jedná se skutečně o epický melancholický metal. A to hovoří za vše. -lasL L L L L L 1/2
6,5
COCK AND BALL TORTURE / FILTH /
DOWNTHROAT / NEGLIGENT
COLLATERAL COLLAPSE
4way split
2001, Bizarre Leprous Production

Tento čtyřcestný kotouč se poměrně vyvedl,
na poměry Bizarre Leprous Prod. se nebojím říct velmi, velmi vyvedl. Už sama skutečnost, že deska nabízí čtyři přístupy ke
‘grindění’, je slibná, nádavkem pak můžeme
prohlásit, že ani jeden ze zúčastněných spolků vysloveně nestrhává laťku kvality. U nás
poměrně známí Cock And Ball Torture
z Německa sesbírali pětiskladbovou probír-
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ku oblíbeným archivem. K obrazu svému
předělali Nasum, Gut, Squash Bowels, Last
Days Of Humanity a Suppository. Víc než
co jiného tedy jde o jakousi raritku. Už
vzhledem k napsanému a také proto, že jejich příspěvek provází nejdráždivěji a nejreprezentativněji vyvedená grafika, jsou CBT
legitimním tahounem pomyslného pelotonu.
Nejzajímavější porci ovšem přinášejí druzí
Filth z Austrálie. Vyblbnou se náležitě
a byť hrnou spíše střípky než ucelenosti,
nelze nevyseknout poklonu. U Filth se pořád
něco děje, kompasní ručička od grindu poletuje do úzce spřízněných krajin, ale i k jazzu
a až na výjimky má většina štěků svůj smysl. Tomu se říká grindový karneval. Portugalští víceméně ortodoxní Downthroat svou
účast na tomto nosiči pojali jako
ochutnávku před regulérní deskou plánovanou na rok 2001, a tak jejich sedm skladeb
zvukově i kvalitativně kolísá mezi věcmi
nevydanými, připravovanými pro album
a vyťatými z demáče. Přesto nelze přeslechnout, že má pětice cit pro rytmično, melodično i kompoziční strukturu. Poměrně zdařilá vizitka. Velmi podobná jako v předchozím odstavci je situace i v případě tuzemců
Negligent Collateral Collapse, kteří jsou na
CD čtvrtým do mariáše. Kvalitativně ovšem
za Portugalci o stupínek zaostávají. Pochvalme práci s tempy, jinak ale nelze přeslechnout, že se kompozice nesou v duchu
vzorce ‘umca umca’. -mihL L L
3
CRIPPLE BASTARDS
Almost Human
2001, Obscene Productions

Padesát skladeb, devětapadesát minut. I to je
vizitka, podle které italskou rodící se legendu
Cripple Bastards poznáte mezi davem podobných. Čurby seskládal údajně (nic ve zlém,
ale přece jen: je to vůbec možné?) kompletní,
pečlivě zdokumentovanou kolekci studiových
záznamů
z
let
1997-1999
a coby ‘bonus’ do druhé poloviny přilípl živáček z Holandska. „Kriplíci” v čele s jediným stálým pilířem Giuliem The Bastardem
si potrpí na řádný chaos uprostřed chaotického řádu. Náklep za náklepem se střídají zběsilé motivy vlastní i převzaté. Grindová střelba prošpikovaná rozličnými vtípky, ale též
seriózněji pojatými melodickými nápady
vám nedá vydechnout. Posluchač se ocitá na
kolotoči, z hlavy ne a ne strhnout helmu
s virtuální abstraktní projekcí. Tak trochu je
to změť, ale slabá místa (jsou i taková) vzhledem ke stopáži - stačí zprůměrovat první větu recenze - zkrátka nestihnou otrávit. Zvuková úroveň je docela solidní, což
s logickým posunem kontextu toho slova platí i o zmíněném koncertním záznamu. -mihL L L 1/2
3,5
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ABSURD CONFLICT / DEPRESSIVE
REALITY
...I’m Your History! / Unintentional
2001, Meret

Nevím proč, ale řada lidí mne od tohoto počinu odrazovala. Když jsem uslyšel první
skladbu tohoto split CD, která patří jihomoravským Absurd Conflict, byl jsem velmi
příjemně překvapen. Jejich první věnovaná
polovina splitu je velice slušně nadupaný
power metal křížený se švédskou deathmetalovou scénou (možná se mnou někdo nebude souhlasit). Hudba Absurd Conflict zůstává i přes své tvrdé vyznění velice melodickou, která je podpořena kvalitním brutálním vokálem, dobrými instrumentálními výkony a výtečným zvukem. Ano, rozhodně to
není průser, jak se mnozí domnívají, ba právě naopak - velmi slušný počin, za který se
Absurd Conflict rozhodně stydět nemusí.
Absurd Conflict mě fakt baví. Trochu horší
je to s Depressive Reality. Jednak mají o poznání zvukovou kvalitu nahrávky nižší
a druhak není tvorba D.R. nijak výrazná,
osobitá a tím ani oslnivá. Jedná se fúzi deathu, doomu a thrashe... Nicméně není to
průšvih. Depressive Reality předvádějí to
nejlepší, co umějí a to se cení. -lasAbsurd Conflict: L L L L
4
2,5
Depressive Reality: L L 1/2
AGALLOCH
Pale Folklore
1999, The End Records

I když je debutové album „Pale Folklore” již
staršího data, vůbec neztrácí ze své aktuálnosti. Když se podíváte do bookletu, čekali
byste, že Agalloch hrají black metal. Jenže
ono to tak není. Jsou totiž skvělými melodickými náladotvůrci. Jinými slovy - produkce této kapely zapadá nejvíce do doomového ranku, i když se tu a tam objeví i blackové prvky. Především díky některým zpěvovým pasážím. Osm skladeb se nese v duchu spíše pomalejších rytmů, díky tomu je
album dlouhé přes šedesát minut. Skvělé
jsou melodické linky tvořené spíše kytarovými vybrnkávačkami, klávesy jsou zde
v menší míře, objevují se zde i tympány. Po-
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tud vše zajímavé a sympatické. Ano - “Pale
se
příjemně
poslouchá,
Folklore”
otázkou je, zda díky dlouhým pasážím neztrácí album na spádu. Například hned
v úvodní skladbě se začne zpívat až po čtyřech a půl minutách. Je to však asi otázka
vkusu. Agalloch umějí krásné melodie. Poněkud to vybočuje z produkce amerických
kapel a díky tomu tam asi budou výjimeční.
Album se mi i tak hodně líbí.-lasL L L L L
5
AVERSE SERIFA
Battle’s Clarion
2001, Lost Disciple Records

Texaské Averse Serifa před nedávnem vzala pod svá křídla dobře se rozrůstající firma
Lost Disciple. Ta některými svými tituly
příjemně překvapí, jinými způsobí menší
rozpaky. Mám čím dál častěji pocit, že americké firmy jakoby neměly trochu větší
ochotu experimentovat s mladými zajímavými tělesy. Většina z nich naopak vaří
z vody. Druhé CD Averse Serifa není špatné, jen není v ničem originální ani zajímavé.
Stokrát omleté postupy, stále stejná produkce i zvuk. Averse Serifa nehrají svůj rychlý
a úderný black špatně ani nekvalitně. Jenom
tomu chybí trochu větší tvůrčí potence. Nic
více, nic méně. Zkrátka bych si v záplavě
stejně znějících kapel spletl Averse Serifa
asi tak s další stovkou CD na trhu. Avšak
pro sběratele blacku může toto devítiskladbové pětatřicetiminutové inferno znamenat
radost, stejně jako pro mě při poslechu jiných invenčních kapel. -lasL L L
3
BARRICADE
Valentine's Day
2001, Střílek Records

Nazlobená kroměřížská pětice Barricade
zkondenzovala tuto svou půlhodinku vzteku
již v roce 1999, čas ovšem není to, co by jejich hardcoreovému ataku škodilo v první
řadě. Neduhem číslo jedna je zvuková nenápaditost vedoucí poměrně záhy i při takto
malé stopáži (necelých 34 minut)
k nivelizaci atmosféry. Barricade nelze upřít
snahu o co největší rozmanitost a při sestavování pořadí písniček na to evidentně byl
brán velký zřetel. V závěru dokonce kapela
přizvala pěvecké hosty, výrazové jednotvárnosti a především oživování starých známých postupů se však neubránila. Úvodní
„Wake Up” definuje typický rukopis skupi-

ny a druhá „Shellmet” představuje nejchytlavější motiv. Potom už jde víceméně o urputný boj s šedí, které se Barricade ani na okamžik nehodlají poddat. Na lepší časy se
blýská s téměř emocoreově laděnou „Enemies” a následnou funky-punky skočnou
„M.T.V.” Při konečném účtování barevnosti nahrávky ale kapela dosáhne přinejlepším
na remízu. Může za to i tuctový zvuk s vytaženou kytarou. “Valentine’s Day” je po
všech stránkách dobře odvedená práce, na
které se ovšem (také po všech stránkách) podepsaly okolnosti, za nichž deska vznikla.
-mihL L L
3
BIZARRE VINYLS
(6 way CD)
Bizarre Leprous Production / Disgorgement Of Squash Bodies
Records

Šesticestné CD by mělo být kompletem šesti vinylů, ale klíč, podle kterého výše zaznamenaní vydavatelé tyto vybírali, mi je neznámý. Předně, s žádným zde obsaženým
původem PVC titulem jsem se nesetkal a
podle diskografie B.L.P., hlavního vydavatele z Čech, není žádný ani jím v minulosti
vydaný. Nicméně se mohu mýlit, protože
jsem se dosud blíže setkal jen s několika počiny B.L.P. z dosavadních třiadvaceti. Než
se větou či souvětím zmíním o každé kapelce téměř sedmdesátiminutového cédéčka,
předešlu, že ty lepší nahrávky odtud patří na
vinyl, většina však na kazetu. Proč povětšinou tak otřesný zvuk zaznamenávat na CD,
to opravdu nechápu. Cedič načne Utopie ze
sousedního Německa, a to grindcorem na
úrovni, se vším co k němu patří - zde včetně
cover verze od klasiků Disrupt (4). Po ní zabublá řecká Autophagia sedmi ničím se neodlišujícími tracky plnými gore grindu se
zvukem na hranici přehlednosti a nelidsky
„kloktajícím” zpěvákem (3). Další jsou tu
polští u nás dobře známí řezníci Squash Bowels, kteří se prezentují nejtišším záznamem
a snad nejhorším zvukem z celého CD, ve
kterém jsem nakonec rozpoznal podprůměrný grind, který dozní údajnou cover verzí od
Gut... (2). BRS neboli Brutality Reigns Supreme disponují sterilní nahrávkou z obývacího pokoje, která roztočí grind core cirkulárku (doslova) kouskující vše, co jí přijde
pod kotouč (4). Tuzemští Twisted Truth reprezentují Čechy několika kousky amatérského a tuctového grindu v kanálním zvukovém hávu (2,5). Ještě hůře jsou na tom Slo-

ASTRAL “Flicetum Lunare” - druhé album moravské naděje melodického pomalého klávesového black metalu vydaném v Německu (2000) 290,AUTUMN TEARS „Winter And The Broken Angel“ - je to doom nebo není, chybí kytary, mužský vokál, ale nese to prvky doomu, ambientu i klasické hudby (USA, 2000) 290,AVENGER „Fall Of Devotion - Wrath And Blasphemy“ - druhé album jihočeských blackmetalistů vydaném v USA 290,AXAMENTA “Codex Barathri” - vynikající spojení "švédského" death metalu a blacku! (Belgie, 2002) 290,BETHLEHEM „Dark Metal“ - atmosférický severský black metal z produkce americké firmy Redstream Rec. (Německo) 290,BURIED DREAMS „Perceptions“ - vynikající gothenburgský death metal s velmi povedeným netradičním speciálním přebalem (Mexiko, 2001) 320,CEMETARY OF SCREAM “Deeppression” - tajuplný melodický zasněný doom metal, velmi zajimavé album (Polsko, 1998) 290,CEREBRAL TURBULENCY ”Impenetrable” - třetí album ostravských grindcoristů, nejlepší CD o nich! (2002) 250,CRYPTIC CARNAGE “Retrospect 2000” - melodický doom rock křížený s gothenburgem, jeden cover od Pink Floyd (Německo, 1999) 290,DAGORLARD “The End Of The Dark Ages” - netradiční pomalejší atmosférický black metal podpořený klávesami s výtečným zvukem! Digipack. (Belgie, 2002) 320,DARK FORTRESS „Tales From Eternal Dusk“ - výtečný temný melodický klasický rychlý black metal z produkce Redstream Rec. (Německo, 2001) 290,DARK VISION “Full Moon Shines” - temný melodický heavy metal s deathmetalovým vokálem, místy ženský zpěv (Řecko, 2002) 290,DESECRATED DREAMS „Feelings Of Guilt“ - výtečný melodický a technický death metal, další objev slovenské scény! (Slovensko, 2001) 250,DEFCON ONE „Worlds Beneath“ - mini CD, brutální death metal v americkém střihu (Holandsko, 2000) 150,DIES IRAE „Etherial“ - melodický příjemný doom metal, pouze mužský vokál (Mexiko, 1998) 290,DISGORGE “Chronic Corpora Infest” - brutalní grind core (Mexiko, 2001) 290,DISHARMONY „When Purity Withers“ - progresivní metal, skvělý zvuk, mini CD + demo, 46 minut, CD-R (Řecko) 150,DRAGONLAND ”Holy War” - paradní speed metal á la Blind Guardian či Rhapsody (Švédsko, 2002) 290,ELYSIAN FIELDS “12 Ablaze” - geniální rychlý melodický švédský death metal s houslemi, vynikající záležitost (Řecko, 2001) 290,EQUIMANTHORN “Lectionum Antiquarum” - kultovní temná formace přináší svou černou mši - dvě dema (z let 1992 a 1997) a dvě živé skladby na reedičním CD! 290,EQUIMANTHORN “Nindinugga Nimshimshargal Eullilava” - další reediční album kultovní kapely, tentokrát z roku 1994 (1994) 290,FLESHLESS “Nice To Eat You” - zatím poslední deska death / grindového komba z Děčína (2001) 250,FOREST OF IMPALED „Demonvoid“ - brutal death metal (USA, 1999) 290,GORLORD / WARDULAK „Creature Feature“ - split CD, splitko amerických a norských blackmetalistů, mini CD (USA / Norsko, 2001) 150,GREEDY INVALID “Lost Letter” - velmi příjemný našlapaný doom rock pouze s mužskými vokály, severní Morava (2002) 250,GRIM FORCE „Circulation To Conclusion“ - výborný brutal death metal s prvky HC (Japonsko, 2000) 290,HAGGARD “And Thou Shult Trust... The Seer” - dnes již kultovní debut doommetalové kapely, která využívá celý živý orchestr a sbor ve spojení s brutalním deathovým vokálem a ženským čistým zpěvem. Vynikající záležitost! (Německo, 1997) 290,HANAGORIK „For Kids With Some Problems“ - moderní power thrash ve stylu nové Sepultury s hodně dobrým zvukem, CD-R (Brazílie, 2001) 200,HIMINBJORG „Third“ - vynikající směs blacku a doom metalu, výtečný zvuk i obal, mini CD (Francie, 2001) 180,HYPNOTIC SCENERY “Back In The Bloody Ruins” - dlouho očekávané třetí album severomoravských doom rockerů je po dvou letech konečně venku! (2002) 250,INGROWING „Suicide Binary Reflection“ - druhé album grindové smrště z jižních Čech (2001) 250,INSATANITY “Divine Decomposition” - kultovní death / blackové album, digipack (USA, 1995) 320,INVOCATION “Lonesome Was The Last Journey” - album je převážně pomalejší blackovější, mix black metalu a doomu (Řecko, 2002) 290,ISACAARUM „Cunt Hackers“ - nejnovější album této českobudějovické sado maso black grindové formace (2001) 250,JUDAS ISCARIOT „Dethroned, Conquered and Forgotten“ - brutální syrový black metal, mini CD (Německo, 2000) 180,JUDAS ISCARIOT „Heaven In Flames“ - další tentokrát plnohodnotné album, brutální syrový atmosférický black metal s klávesami (Německo, 2000) 290,JUDAS ISCARIOT “To Embrance The Corpses Bleeding” - ultrarychlý severský black metal s klávesami (Německo, 2002) 290,JUGLANS REGIA “Prisma” - melodický gothic doom s čistým vokálem, texty v italštině (Itálie, 2002) 250,KAVIAR KAVALIER “Studio Y” - další úchylné dílo ex-Master's Hammer člena - Necrococka včetně dema "Dreams Of Caviar" (2002) 250,KOROVA KILL „Waterhells“ - atmosférický temný melodický black metal s prvky doomu, velmi originální (Rakousko, 2001) 290,LILITH “The Conquering Of The Eternal Wisdom” - atmosferický melodický black metal z Bolívie (Bolívie, 2002) 290,LONG WINTER’S STARE „The Tears Of Odin’s Fallen“ - velmi originální doom metal, nechybí ženský vokál, brutální growling, ze začátku hodně valivé,
pak ve středním tempu, výborné (USA, 2001) 290,LUNATIC GODS „Sitting By The Fire“ - druhé album experimentálně death doom jazzové kapely (Slovensko) 250,MAUDLIN OF THE WELL „My Fruit Psycho Bells A Seed Combastible“ - jedna z nejoriginálnějších amerických doommetalových kapel, ženský vokál (1999, USA) 290,MAUDLIN OF THE WELL “Bath” - nejoriginálnější dvě alba "Bath", "Leaving Your Body Map" amerických alternativních náladotvůrců, doom metal křížený s deathem, spousta netradičních nástrojů, mužský i ženský vokál (2001, USA) 290,MAUDLIN OF THE WELL “Leaving Your Body Map” - viz předchozí CD. (2001, USA) 290,MERLIN “Deathkoteque” - výborný moderní thrash metal křížený s death metalem (Rusko, 2001) 290,MORGAIN „Sad Memories Of Fairies“ - druhé album slovenských doomových melodiků (2000) 250,MYSTIC CIRCLE “Infernal Satanic Verses” - majestátní vynikající klávesový rychlý black (Německo, 1999) 290,MYSTIC CIRCLE “Kriegsgotter II” - tajemný atmosférický melodický black metal, výtečné (Německo, 2000) 290,NO PRIDE „Black Bared Trees“ - debutové album rakouské naděje, směsice doom metalu s gotickým rockem (Rakousko, 2000) 290,NOVEMBERS DOOM „The Knowing“ - super CD doommetalové bomby z USA, podobné vzdáleně k starší tvorbě My Dying Bride (2000) 290,NOVEMBERS DOOM “Amid It's Hallowed Mirth” - pomalý doom s mužským zpěvem ve stylu ranných My Dying Bride. Nejnovější album! (USA, 2001) 290,OCEANS OF SADNESS „For We Are“ - debutové CD belgických excelentních mixérů blacku, deathu, doomu a gotiky (2001) 290,PERVERSIST „Necrophilharmony“ - debutové CD death grindové formace z Karlových Varů (2001) 250,P U R G A T O R Y „Blessed With Flames Of Hate“ - další výborné album německých deatháků na digipacku (2000) 2 90 , -

RAIN FELL WITHIN „Believe“ - další vynikající americká doommetalová deska u Dark Symphonies, ženský operní vokál (1999, USA) 290,RAIN FELL WITHIN “Refuge” - další nádherné album této výtečné doommetalové formace, melodie podpořené až dvěma ženskými operními vokály! (2002, USA) 290,ROTTING CHRIST “The Mystical Meeting” - reediční CD obsahující miniLP “Passage to Arcturo” z roku 1991 a demo "Satanas Tedeum" z roku 1989 (Řecko, 1995) 290,ROTTING CHRIST „Non Serviam“ - reedice druhého alba řeckých mágů Rotting Christ z roku 1994 (reedice, 2001) 290,SACRIST “... Symphonies Of Ancient Empires” - debutové CD opavských atmosférických blackmetalistů (2002) 250,SACRUM „The Symbol“ - debutové mini CD melodické doomové naděje, ženský a mužský vokál, jeden cover od Black Sabbath (Polsko, 1997) 150,SANATORIUM „Infernal Womb Cannibalism“ - druhé album slovenských death grinderů (Slovensko, 2001) 250,SENS OF DREAMS “Love Cries Desperately” - pomalejší klasický rockově znějící heavy metal (Řecko, 2001) 290,SIGNS OF DARKNESS “Beyond The Autumn Leaves” - velmi zajímavé spojení úderného rychlého black metalu s pomalým melodickým doom metalem (Belgie, 2002) 290,S I M AR G A L „Meeting With...“ - rychlý pohanský black metal se slovanskými prvky, klávesy, CD-R (Jugoslávie, 2001) 2 00 , STRATUZ „Spirit Seduction“ - rychlý melodický death metal s jihoamerickým přízvukem a prvky doomu (Venezuela, 2001) 290,S U F F O C A T E “Exit 64” - slovenská brutal deathmetalová parta vydala úderné album u kanadské společnosti. (Slovensko, 1998) 29 0 , THOU ART LORD “Diabolou Archaes Legeones” - syrový jednoduchý black metal v severském duchu, nahrávky z let 1992 - 1994 (Řecko, 1994) 290,UNCANNY “Splenium For Nyktophobia” - i po těch letech nestárnoucí vynikající švédský death metal, produkoval Dan Swanő (Švédsko, 1994) 290,UNDER MOONLIGHT SADNESS „After The Cosmic Gate“ - melodický death metal s doomovými prvky, výborné, více jak hodina hudby (Mexiko, 1998) 290,VARATHRON „Walpurgisnacht“ - kultovní syrový black metal z Řecka, na albu si zahostoval také Sotiris ze Septic Flesh (Řecko, 1995) 290,VARATHRON / NECROMANTIA “Black Arts Kead To Everlasting Sign” - dvě starší nahrávky kultovních kapel na společném splitku (Řecko, 1994) 290,Os tatn í ti tu ly - C D:
CALES „The Pass In Time“ - druhé album sólového projektu kytarového mága Petra „Blackieho“ Hoška z Root, epic majesty metal 270,CONTRASTIC „Contrastic“ - dlouhoočekávané debutové CD experimentálních grinderů, křížení stylů, obsáhlé CD-ROM (2000) 250,DARK GAMBALLE „Robotory“ - páté album , psycho nářež vyškovských novátorů, flétna, dívčí vokál (2000) 270,DARK GAMBALLE “Merizo Nanen” - šílené album stále techničtějších a samplovanějších Dark Gamballe (2002) 270,DEMIMONDE „Mutant Star“ - absolutně nejavantgardnější album na domácí scéně, mix atmosferického doom - blacku ovlivněného ambientem, elektronikou. 250,- (digipack 290,-)
DEPRESY „The Grand Magnificience“ - experimentální, technický death, obsahuje bonus: druhé demo (Slovensko) 200,DEPRESY „Sightning“ - druhé album této vynikající slovenské techno death bandy, obsahuje i klip! 250,- (digipack 290,-)
DISFIGURED CORPSE „Mega Ultra Intergalactic Core 2000“ - třetí album tohoto ostravského komanda, 27 skladeb energického grind - death - HC - oldschool šílenství! (2000) 250,ENDLESS „Perihelion“ - doomová skupina přesedlala do rockovějších vod a vydala debut, nechybí ženský vokál (1999) 270,ENDLESS „Vital #1“ - severomoraváci dále vyspěli a překvapili zcela zbursu novou doom rockovou deskou (2001) 270,FORGOTTEN SILENCE „Senyaan“ - druhé dvojCD brněnských excentriků je opět v prodeji (2000) 350,FORGOTTEN SILENCE „Ka.Ba.Ach“ - třetí vynikající album těchto brněnských experimentátorů (2000) 270,FOUR SEATS FOR INVALIDES „Biovirus“ - nové skladby mosteckých veteránů produkující svoji představu grind core, mini CD (2000) 150,GODLESS TRUTH „selfRealization“ - novinkové třetí album olomouckých death / grinderů 250,INGROWING „Cyberspace“ - debutové CD českobudějovických grindcorářů, obsahuje i materiál „Deformed“ (nový obal) 250,INGROWING / IMPETIGO - zcela nový split CD singl našich řezníků s legendárními Američany 120,INSANIA “Trans Mystic Anarchy!” - zcela nové album hardcoreové hydry z Brna, vyšlo na značce Redblack (2002) 270,INTERVALLE BIZZARE / MALIGNANCY split - dlouhoočekávané split CD našich death / grinderů s podobně laděnými Američany (2002) 250,LUNATIC GODS “The Wilderness” - třetí album, mix atmosférického a technického death / doom black / art metalu (Slovensko, 2001) 250,M.A.C OF MAD „The One“ - debutové album experimentální death / grind / industrial (2000) 250,A tribute to MASTER’S HAMMER - tributní album, pocta našich kapel této české legendě blacku (1999) 270,MELANCHOLY PESSIMISM „Inconsistent World“ - druhé album našich brutal deathových řezníků (1999) 250,MELANCHOLY PESSIMISM „Evil Planet“ - jestě techničtější a brutálnější death/grind, třetí album těchto šílených moraváků (2000) 250,MELANCHOLY PESSIMISM “Global Terrorization” - třetí album moravské brutal deathmetalové třídy z jižní Moravy, vychází 20. 8. 2002 (2002) 250,PATHOLOGY STENCH „Accion Mutante“ - druhé CD slovenské deathové špičky, CD-ROM s videoklipem (2000) 250,ROOT „Zjevení / The Temple In The Underworld“ - první a třetí album Root vyšlo na 2CD v reedici 350,ROOT „Hell Symphony / Kärgeräs“ - reedice druhé a čtvrté desky Root obohacené o bonusy, 2CD (2001) 350,ROOT „The Book“ - naprosto výborné, netřeba komentáře (1999) 270,ROOT „Black Seal“ - šesté nejnovější album Root, jako host Fernando Ribeiro z Moonspell (2001) 270,SAD HARMONY „Elektrula“ - melodický doom rock metal, debutové album (2000) 270,SAD HARMONY “Tete-A-Tete" - druhé album moravských melodiků (2002) 270,SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY “Behind The Shadows” - nejpovedenější druhé album výtečných doomařů s cellem, houslemi je opět v reedici na trhu (1998) 270,SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY „Themes“ - třetí album výtečných doomařů s cellem, houslemi, atd. (2000) 270,SORATH „Gnosis“ - druhé samostatné album plzeňských melodických black metalistů! 250,SORATH „Omnes Dii Gentium Daemonia“ - vynikající druhé album, black metal (2000) 250,VUVR „Pilgrimage“ - debutové CD brněnské technodeathově jazzové kapely (2001) 250,O statní titu ly - nab ídk a MC:
ANATAB “Decadencia Final” - klasický mix thrashe a death metalu, demo (Kolumbie) 90,DEMENTOR „The Art Of Blasphemy“ - poslední album deathmetalové veličiny ze Slovenska (licence z Francie) 90,DEPRESY „The Grand Magnificience“ - experimentální a technický death (Slovensko) 70,TS DYING PASSION - motiv alba „Secretly“ - oči,
DEPRESY „Sightning“ - druhé album této vynikající slovenské techno death bandy (1999) 90,jednostranné, jedna barva - agresivní žlutá na černém
E N D L E S S „Among The Trees“ - legendární demo severomoravské doomové špičky z roku 1996 70 ,triku, velikost XL, XXL 200,GREEDY INVALID „Game Is Drawn“ - další demokazeta nadějných doom rockerů ze severní Moravy (2000) 70,HYPNOTIC SCENERY „Deeper And Deeper“ - druhé album severomoraváků. Hard rock / doom metal!!! 120,LUNATIC GODS “Wilderness” - zcela nové album slovenských death doomových experimentátorů vyšlo i na MC (2002) 100,-

MELANCHOLY PESSIMISM „Inconsistent World“ - druhé album našich brutal deathových řezníků (1999) 100,NYCTOPHOBIC / GARBAGE DISPOSAL - split (D / CZ) dvou grindových veličin, live ve výborné kvalitě, 80 minut 70,OSSUARY “We Wait The secret Conspiracy” - dřevní brutal death metal (Uruguay, 1998) 90,PATHOLOGY STENCH „Accion Mutante“ - druhé album slovenské deathové špičky (2000) 90,PLASTIC GRAVE „Back From The Bed“ - nová nahrávka předchůdců Ingrowing (1999) 70,SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY „Apotheosis“ - debutové demo 60,SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY „Amber Sea“ - druhé demo 60,SORATH „Gnosis“ - druhé samostatné album plzeňských black metalistů! 120,SORATH „Omnes Dii Gentium Daemonia“ - vynikající druhé album, black metal (2000) 120,-

SORATH - černé oboustranné triko, předek logo, záda
- nápisy, velikost XL, XXL 210,-

Sl ev y :
BIRTH „Verborgene Gefűhle“ - experimentální forma metalu schopná kombinovat techno i black metal (Rakousko), MCD 150,CEREBRAL TURBULENCY „Forces Closing Down“ - druhé CD, kultovní grind core (1999) 200,CRYPTIC TALES „The Tales“ - vynikající melanchlolické chytlavé pomalejší doomové album, klávesy, 60 minut (Polsko, 1997) 250,CUMDEO „The Threads Of Imagination“ - melodický temný dark metal s prvky deathu a blacku (Rusko) 250,DEFACER “Nocturnal Mysteries” - nenávistný black metal z Brazílie (Brazílie) 200,DESECREBRATION / FUNERATUS “Diabolical Grinder / Apparition” - split brazilských brutalních kapel (Brazilie) 200,EQUINOX „Return To Mystery“ - valivý black / death metal, někdy pomalejší, někdy rychlejší, digipack (USA) 290,FESTERING SALIVA „The Isle Of Nightmares“ - rychlý extrémní death / grind (Německo, 2001) 250,FINAL BREATH “End Of It All” - mini německých melodických deathers (Německo) 150,FOREVER WINTER “Revenge” - death black podobný plzeňským Sorath (Finsko) 200,FUNERAL RITES „Necroeater“ - black metal v japonském podání (Japonsko, 2000) 250,SORATH - typ “V”, oboustranné, černé, předek logo,
GARDENS OF GEHENNA „Mortem Saluta“ - výborné experimentální death - doomové album, Německo 250,záda - nápisy, velikost XL 230,GOVANON „Ancient Order Of Cuthulu Serpent“ - výborný syrový black metal s klávesami, Brazílie (2001) 250,IMPETIGO „All We Needz“ - další reedice nahrávek kultovní americké grindové formace 220,INSEPULTUS „Stigma Of Souls“ - debutové CD slovenských deatháků 200,MANIPULATED SLAVES „Burst Into Blue Flame“ - výborný brutal death metal s prvky HC (Japonsko, 2000) 250,MURDER RAPE „...And Evil Returns“ - klasický severský black metal z Brazílie (Brazílie) 250,NAKED WHIPPER “Painstreaks” - kultovní sado grind + live (Německo) 250,NEUROSIS INC. „Odias En Concierto“ - black / death v dobré kvalitě, jako staré nahrávky Sepultury, 4 studiovky + 13 živáků, 72 minut (Kolumbie, 1999) 250,NOMEN MORTIS „How I Learn To Bleed... For The Things I Wish To Forget“ - debutové CD slovenských progresivních deathmetalistů (2000) 250,PURGATORY “Damage Done By Worms” - legenda německé klasické death školy (Německo) 200,RESURRECTED „Faireless To The Flesh“ - výborné rychlé brutal death metalové album, Německo (1999) 250,SAXORIOR “Portait Of Eternity” - německý melodický majestátní death black (Německo) 200,STRYCHNINE “Inverted Crucifixion” - black and alien death + bonus (USA) 200,TALES OF DARKNORD “Endless Surfall” - debut ruské death mašiny (Rusko) 200,Další nabídka triček - TS:
DEMIMONDE - motiv “Mutant Star” - černé nebo modré tričko, jednobarevný potisk 220,HERMAPHRODIT - motiv “Fekal Party” - žluté triko 250,MELANCHOLY PESSIMISM - velké dvoubarevné logo na prsou, černé triko 220,PROMISES - motiv alba „Flight To Fall“, velikost A3, černé triko z jedné strany, velkosti triček XL a XXL 250,-

SORATH - polokošile s krátkým rukávem, černé, předek
bílé logo na místě kapsičky, 260,-

Důležitá up ozorn ění:
Prvn ích 30 z Vás , kte ří si objednají za ví ce jak 1000,- K č dos tane te jako bon us zdarma k ompi laci “Prot i proudu #1”
s 21 s kladbami od předních čes kých k apel!!!
Novin ka! : Pro Vás , kt eří si objedna jí na d 500,- K č, dostan ete zdarma ja ko bonus všechna čí sla Metal Bre ath, která bud ou n a sk ladě!
Tituly, které jsou označeny šedivým podkladem v rubrikách Recenzura a Demonizace, jsou ty, které obsahuje tento distribuční katalog. Proto více informací a názorů o některých titulech v uvedených rubrikách.
Podmín ky objednávky
Objednávejte podle dvou následujících možnosti, které se nabízí:
1) Pokud pošlete závaznou (!) objednávku (napsanou na korespondenčním lístku či v dopise, možno objednávat i přes SMS), pošleme vám
objednané tituly na dobírku. Předem upozorňujeme, že k součtu cen objednaných titulů automaticky připočítáváme dobírkové poštovné
(celková cena s poštovným do 200,- Kč - 54,- Kč, do 1000,- Kč - 66,- Kč, nad 1000,- Kč - 78,- Kč atd.). Počítejte prosím vždy s touto skutečností! P o z o r - v z á ř í t o h o t o r o k u s e m ě n í o p ě t c e n a p o š t o v n é h o ( j a k j i n a k n a h o r u ) ! ! !
2) Druhou možností je, že si pošlete složenkou na výše uvedenou adresu peníze dopředu a my vám objednané tituly (buď napsané na zadní straně složenky „Zpráva pro příjemce“ nebo mimo dopisem) následně zašleme. Opět připočtěte doporučené poštovné, které se liší opět dle
váhy (od 32,- Kč a výše). Tato volba však skýtá to riziko, že by mohla nastat situace, kdy vámi objednaný titul nebude již na skladě a my
vám jej nebudeme moci zaslat! U v á d ě j t e v ž d y n á h r a d n í t i t u l y m i m o o b j e d n á v k u ! ! !
Všechny objednávky vyřizujeme minimálně do týdne, maximálně do třech až čtyřech týdnů od obdržení objednávky. Vyžadujeme si tuto
dlouhou lhůtu, aby nenastala již zmíněná situace, kdy nebude titul na skladě... O b j e d n á v k y v y p l ň u j t e č i t e l n ě a s e z p á t e č n í a d r e s o u !

Objednávky zasílejte na adresu:

METAL BREATH P R ODUC T IO N, P . O. Bo x 5, T ře mo š ná u P lz ně , 33 0 1 1
nebo na e-mail: metalbreath@volny.cz či pošlete SMS nebo volejte 0606 / 417 075

