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Vážení přátelé! 
Zemětřesení postihlo redakci Metal Breath!

Spousta let, kdy vás v tomto úvodníku vždy ví-
tal a informoval Pavel Maňas, se stala historií
a funkce šéfredaktora byla svěřena mé nesvé-
právné osobě. Skandalizující počin má své 
odůvodnění. Pavlovi se nedostává času se pl-
ně věnovat aktivitám ohledně labelu i fanzinu
dohromady, a tak po minulém jubilejním čísle
dostála redakce Metal Breath strukturální
změny. Jestli k lepšímu, nebo k horšímu, to už
necháme na vás, ale stále doufáme, že vás
budeme bavit a co nejlépe informovat. 

A aby informace byly aktuální, tak jsme se
rozhodli pro pravidelné vydávání Metal
Breathu. Jednou za tři čtvrtě roku by měla být
doba optimální k informovanosti jak ze světa
metalového podzemí, tak i ze strany změn
v katalogu Metal Breath Production. Ano, ten-
to princip bude i do budoucna zachován.
Metal Breath zdarma! Jako periodikum kon-
kurující internetovým fanzinům se s aktuálnos-
tí nemůžeme a ani nechceme srovnávat. Proto
prvotním principem je prezentace možnosti
koupě cédéček a dalších produktů z katalogu
Metal Breath Production. Druhotně zbývá pár
stránek k vaší informovanosti ze strany české-
ho / světového podhoubí. Snad se u těchto
řádků nebudete nudit a do budoucna oceníte
pravidelnost Metal Breathu. 

Vybírat pro vás atraktivní rozhovory je čím
dál větší problém a leckdy nemáme potuchy,
kterou z kapel, či jinak aktivních lidiček z me-
talového světa oslovit. Opakovat se po větších
periodikách není správná cesta, a tak vás do
budoucna chceme požádat o spolupráci.
Máte nápad, o jakém uskupení byste si chtěli
něco předčíst? Napište nám své tipy na e-ma-
il: info@metalbreath.cz. Zvážíme zajímavost
vašeho návrhu a případně za vás uděláme
rozhovor. 

Pro tentokrát budete mít tu čest se po dlou-
hé době něco dozvědět o tom, co dnes dělá
František Štorm (Airbrusher, ex-Master´s
Hammer), co pro vás připravují darkmetalisté
Avenger, co nosí v hlavě spřátelený Rami
Hippi z finského vydavatelství Firebox /

Firedoom Records a nakonec i reportáž
z anglického festivalu Bloodstock Open Air,
který Pavel Maňas osobně letos v létě navští-
vil. Nechybí ani klasika v podobě recenzí na
CD a demo / promo  nahrávky, nebo v po-
sledních číslech zavedená rubrika „Dva po-
hledy“. Tak snad oceníte zajímavou skladbu
tohoto čísla a naše snaha vám přinese zají-
mavé nové informace. 

Teď už nezbývá než předat pár řádků
i Pavlovi, aby vás informoval, co je nového ze
strany vydavatelství. Ale než se tak stane, tak
dovolte, abych  mu pogratuloval k narození
syna! Ano, rod Maňasů nevymře po meči!
Celé rodině tak přeji hodně štěstí, zdraví a ra-
dosti z čerstvého přírůstku do svých řad.
A malému Tomáškovi dávám do vínku náklon-
nost k metalovému pojetí tohoto světa. Snad
se nám potatí. ☺
2. listopadu, 2008, Pavel ′Kuzma′ Kusniarik

Drazí čtenáři,
změna šéfredaktora jistě přispěje k novému

pohledu na věc, já osobně jsem to pocítil tak,
že jsem nyní povinen psát recenze, které bych
jinak nepsal, stejně tak se dělíme “o kapely”, u
kterých píšeme více než jednu recenzi v čísle.

Co se týče budoucnosti Metal Breathu, tak
to je otázka velmi ošemetná, protože jak víte,
prodeje cédéček jdou dolů, zavírají se obcho-
dy (Gung-Ho R.I.P.), vychází méně věcí atd.
Jinými slovy, pokud nás podpoříte objedná-
ním si jakýchkoliv CD, Metal Breath přežije,
pokud ne, zřejmě přejdeme (možná i od příš-
tího čísla) na internet, ale to bych velice nerad.

S tím předchozím odstavcem souvisí i chod
vydavatelství Metal Breath Production. Jak ví-
te, loni vyšly tři tituly - Cales, Serotonal a
Promises, letos zřejmě nic. Je to dáno tím, že
jsme investovali do těchto titulů nemálo pro-
středků, které se musejí alespoň pokrýt. Proto
v současné chvíli jednáme pouze s jednou ka-
pelou o možném vydání, ale o tom se jistě br-
zy dozvíte.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili a pod-
poří, zachovejte nám přízeň a pokud budete
mít jakékoliv připomínky, náměty, dotazy, ne-
váhejte nás kontaktovat na našich e-mailo-
vých adresách.
3. listopadu, 2008, Pavel Maňas
PS: Díky za gratulace. Děkuje Tomáš Maňas!
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Díky omezeným technickým 
možnostem není vyloučeno řádění

šotka.

Nevyžádané rukopisy, propagační 
materiály, dema, MC, CD, fota 

nevracíme.

Logo a název Metal Breath je 
ochrannou registrovanou známkou,

která je chráněna Úřadem 
průmyslového vlastnictví Praha. 

Logo by Storm © 1991.

Promo nahrávky určené firmě 
Metal Breath Production

Vážené kapely, vážení hudebníci, pokud
chcete prezentovat vaši hudbu v podobě va-
šich nahrávek a dem firmě Metal Breath
Production, prosím posílejte VŽDY jen pro-
mo CD na naši oficiální adresu. Všechny 
e-maily obsahující MP3 nebo odkazy na
MP3 budou nemilosrdně mazány a nebude-
me se jimi zabývat. Chápeme, že je to pro
vás nejlevnější řešení, ale pro nás je to práce
navíc. Náš čas věnujeme především na pod-
poru našich stávajících kapel. Navíc chceme
vidět také vaši schopnost a ochotu něco 
s vaší nahrávkou podnikat! Nebudeme od-
povídat také na e-maily typu "chceme se do-
mluvit na případnou spolupráci s vaší fir-
mou". Věřte nám, že odpovídat na tyto typy 
e-mailů nemáme sílu. Omlouváme se.

butem a k mé radosti do značné míry pove-
deným. Směs death black metalu je pojata
vcelku originálním způsobem a jednoznačně
poukazuje na původ kapely. Není zkrátka
možné, aby se Obscuro Corvus zařadil po
bok svých severských idolů, a tak utočí zbra-
ní, jež se jmenuje melodika a přístupnost.
Navíc dokážou pánové sáhnout i do jiných
oblastí metalového světa, a tak i v úlomcích
doom nebo trash metalu můžeme Obscuro
Corvus bez okolků poznat. Relativně pove-
dený zvuk má pouze jedinou slabinu a to ky-
tarové party, jež nemají potřebnou razanci.
Ale soustřeďme se na hudební stránku, po-
něvadž kapela jako jedna z mála uvádí tento
disc jako demo materiál. Samozřejmě, i tento
půlhodinový materiál má své neduhy v podo-
bě občasných naivních postupů a trochy ne-
uhlazeností, ale vcelku mladí pánové mají své
hudební vrcholy zřejmě ještě před sebou. Po
třech letech existence svojí pestrou hudební
variací Obscuro Corvus obšťastňují přede-
vším posluchače na regionální úrovni, ale ani
bych se nedivil, kdybychom za pár let mohli
tvrdit, že „divokou kartu“ death black mozai-
ky mají v ruce Valaši. 
Autor: -K- 4
Redakce: -las- 1,5, -mih- 2
www.obscurocorvus.cz

SANGUIS
H5N1
2006, CD-R

Vyškovská death grindová squadra oslovila
naše vydavatelství s žádostí o vydání tohoto
materiálu. Nutno přiznat, že se tak rozhodně
nestane. Důvodů je hned několik. Nevyzrálost
kapely, neznámost v širším okruhu české me-
talové scény, ale především zbytečnost tělesa
vyluzujícího silně průměrný materiál, který do-
káže šokovat pouze svojí hudební krkolom-
ností. Zdá se vám, že jsem příliš krutý na za-
čínající kapelu? Snad ano, ale neberu to ve
zlém. Není třeba všem pochlebovat a nechat
tak sklouznout posluchače do šedého pod-
průměru. Raději říci na rovinu, jaké známky
materiál vykazuje a nevkládat tak zbytečné
naděje do řad sice nadšených, avšak hudeb-
ně průměrných členů kapely. „H5N1” není
vyložený propadák, to bych zase Sanguis
křivdil, ale snaha „vytvořit“ muziku z kapely
přímo čiší. Jako bych viděl do jejich hlav: co
nejdříve obrážet přední goregrindové festiva-
ly, skvělý prodej debutového CD okořeněný
výbornými recenzemi a spousty nadšeným fa-
natiků poplácávají kapelu po ramenou. Smůla,
závoj šedi a průměru přikryl tyto vizionářské
sny. Snad pouze tvrdá práce a lepší myšlenka
na něco nového může Sanguis posunout
v budoucnu o kousek dál. Česká gore scéna
je na vysoké světové úrovni, ale Sanguis do ní
prozatím nepatří.
Autor: -K- 2,5

Redakce: -las- 2, -mih- 2,5
www.sanguis.xf.cz

SANGUIS
Into The Body
2008, CD-R

Než jsme stihli vydat recenzi na předchozí de-
mo kapely Sanguis, je tu další, v pořadí třetí
„Into The Body“. A opět platí pořekadlo, že
někdy méně je více. Byť materiál nepřesahuje
29 minut délky, je tu k dispozici děvet songů.
Raději bych kapele doporučil příště nahrát tři,
čtyři věci, zato trochu více pracovat na tom,
aby hudební produkce byla odlišná od toho,
co už tady asi tak milióndvěstětísíc krát bylo.
Sanguis udělali od předchozího dema určitě
další krok směrem k lepšímu, nicméně to je
jedna z mála věcí, které mohu pochválit.
Instrumentální výkony jsou dobré, zpěvák ta-
ky v pořádku, zvuk na demo velmi slušný, ale
pořád je to jen průměr. Jedna skladba je jako
druhá. Kolega psal, že u „H5N1“ bylo více
grindu, já u aktuálního dema slyším přede-
vším rychlý death metal, grindu je tu skuteč-
ně jen velmi málo… Sanguis je určitě velice
snaživá kapela, o tom žádná. Za poslední dva
roky má na kontě dvě nahrávky a zcela jistě
se s ní potkáme na mnoha undergroundo-
vých akcích. Nicméně, originalitu, něco odliš-
ného a zajímavého, u ní prostě nehledejte. Je
mi líto. Zkuste nás přesvědčit o vašich kvali-
tách při příštím demu.
Autor: -las- 2,5
Redakce: -K- 3, -mih- 3
www.sanguis.xf.cz

S.M.E.S.
Gory Gory Halleluja!
2006, CD-R, Bizarre Leprous Productions

Holandský nadšenec Erwin se pokusil svět
zaujmout svijí techno gore směskou. Nejsem
žádný velký obdivovatel gore grindového sty-
lu a v drtivé většině případů si dané album
poslechnu pouze jednou: poprvé a naposled!
Na druhé straně i tento styl má své velké
„hvězdy“ a i já to dokážu ocenit. A co odlišu-
je S.M.E.S. od zbytku gore zvrhlých nadšen-
ců? Jednoduché melodie ve valivém tempu
se cyber techno vsuvkami, kde „zpěv“ připo-
míná bublající ucpaný kanál! Tedy žádné vel-
ké překvapení. Ač se snažím najít lepší strán-
ku věci, nějak se mi to nevede. Je pravda, že
má prasečí ouška zaslechla mnohem horší
pokusy o ztvárnění hudby, ale ani
S.M.E.S. nebude patřit mezi mé oblíbence.
Pro extrémně laděné jedince to zřejmě bude
velká bašta, ale já nevidím nic, co by mohlo
vyzdvihnout Erwinovo snažení o kousek výš.
Ani pokusy o rozmarně popové melodické
vložky nezmění můj názor o relativní zbyteč-
nosti tohoto dílka a pouze dalším záseku na
pažbě Bizarre Leprous Prods. Tak jako již ví-

cekrát. Kvalita a kvantita jsou opravdu odlišné
pojmy.
Autor: -K- 2
Redakce: -las- 2, -mih- 1
www.geocities.com/smes_technogore

STONECREEP
We Bleed Disaster
2007, CD-R

Občas mě něco hodně překvapí. Takovým
překvapením pro mne jsou například
Američané Stonecreep, kteří pocházejí
z Portlandu ve státě Oregon. Člověk by čekal,
že právě kapely ze Spojených Států budou
vždycky progresivní a budou se snažit přijít
s něčím novým, neotřelým. I přes obrovskou
konkurenci kapel existují mezi nimi takové,
které si s ničím takovým absolutně nelámou
hlavu. Když si o nich přečtete pár informací,
pochopíte, že kluci se hudbou pouze baví
a poměrně často také kalí někde v baru.
Stonecreep totiž hrají jednoduchý, ale slušný
hard rock – heavy metal z konce osmdesá-
tých let. Stylu odpovídá i dobrý zpěv. Přestože
jejich produkce není nijak originální, já jim je-
jich zápal věřím. Dokonce si dovolili na čtyř-
skladbovém materiálu vystřihnout i jednu co-
ver verzi od Rainbow. Člověk by čekal, že čty-
ři skladby budou především vlastní, ale faktic-
ky, tahle kapela se tím nijak netrápí. Demo se
mi i přesto líbí.
Autor: -las- 3
Redakce: -K- 3,5, -mih- 3
www.stonecreep.com

Metal Breath Production představuje knihu
Pavla Maňase: Střední Amerika - Mezi dvě-
ma oceány. Jedná se cestopis psaný for-
mou deníku a popisuje měsíční putování
po zemích Střední Ameriky - Guatemala,
Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika a
Panama.
Ukázka knihy:
“Ze Santa Any jsme vyjeli v půl deváté a až
před desátou se dostáváme na horní okraj
kráteru Cotepeque. Do té doby vidíme z
autobusu pouze zalesněnou horu. Když už
konečně vyjíždíme na hranu kráteru, oteví-
rá se nám úchvatný pohled! Na pravé stra-
né se rozkládá obrovské jezero, v jehož
části, blíže k sopce Santa Ana, leží malý
ostrov. Vlevo nás uchvacuje fantastický vý-
hled na zbylou, východní část Salvadoru.
Podél silnice je řada malých osad, kde to
poměrně kypí životem. Cesta plynula i přes
časté zastávky dobře až do chvíle, kdy se
ozvala obrovská rána a kolem autobusu se
rozlétla spousta prachu.”
Knihu lze objednat na adrese Metal Breath
Production nebo e-mailu: info@metalbre-
ath.cz za 149,- Kč. Kniha je v oficiální 
distribuci společnosti Kosmas s.r.o.



ČERNÝ LORD COMPILATION
Grind – death – black – heavy metal 
compilation Vol. 1
2006, Černý Lord

Překvapivě držím v ruce oficiální prodejnou
grind / death / black / thrash / heavy kompi-
laci mě absolutně neznámého plzeňského 
vydavatelského uskupení Černý lord. Stalo se
již vcelku dobrým zvykem kompilace dávat ja-
ko formu prezentace ke vstupnému, nebo
bonus v časopisech, a tak tento krok mírně
nechápu. Ale je-li někdo ochoten zaplatit vy-
lisování originálního CD, tak se kapelám zú-
častněným na tomto CD ani nedivím. Na
kompilaci se setkáme s osvědčenými jmény
(Exhumace, Martyrium Christi, Masturbace,
Onanizer), tak i s neznámými spolky
(Kremulátor, Santus, Kopromasters, Neron),
pro něž je tato promo forma absolutní nut-
ností. Hodnotit tak každou kapelu nemá smy-
sl, a tak spíše upozorním na interaktivitu CD 
a možnost návštěvy stránek vydavatele
www.cernylord.cz, kde se setkáte s umělec-
kou formou fantasy / sci-fi / horor žánru.                                                                                                                          
Autor: -K- nehodnoceno
Redakce: -las- nehodnoceno
www.cernylord.cz

ČERNÝ LORD COMPILATION
Grind – death – black – heavy metal 
compilation Vol. 1
2006, Černý lord

Nyní už to můžeme v tomto novém čísle zve-
řejnit. Rubrika Dva pohledy vlastně vznikla
absolutní náhodou, tedy nikoliv proto, že jsme
ji redakčně vymysleli. Vznikla tak, že při pře-
dávání si redakčních balíčků vznikl komuni-
kační šum a dva lidé napsali na jednu věc
hned dvě recenze. Bylo nám zatěžko recenze
jen tak vyhodit, a tak rubrika uzřela světa. Od
nového čísla je kontrola větší, a tak nezbývá,
než občas vybrat jednu dvě nahrávky a na-
psat na ně recenzi. Nebojte, není to z naší
strany žádnou povinností. Při jízdě autem, kdy
jsem hodnotil některé nahrávky na recenze
kolegů, mi utkvěla v paměti kompilace Černý
Lord. Aniž bych četl kolegovu recenzi, padla
volba právě na tuto kompilaci. Předem se mu-
sím poklonit, protože vydat dnes oficiální ces-
tou sampler je práce sysifovská ba přímo fi-
nančně sebevražedná. Navíc pro většinu zú-
častněných kapel je zatím oficiální nosič pou-
hou utopií. Sampler má podtitul grind death
black a heavy kompilace. Já bych jej asi nej-
lépe rozdělil na dvě samostatné části – tu lep-
ší death grindovou část: Exhumace (výtečný

grind), Martytium Christi (staří harcovníci –
techncký death), Masturbace (old school 
death s velmi originálními texty) a Onanizer
(rychlý grind) a na tu méně povedenou
a z větší části amatérskou. Uskupení
Kremulátor, Santus, Kopromasters (všechny
tři mají nejblíže k velmi ranému thrashi s drs-
ným až deathovým vokálem) a Neron (jakýsi
méně povedený pokus o atmosférický black
metal) by se vůbec na kompilaci neměly do-
stat. Jednak je nahrávka zvukově totálně a-
matérská (pravděpodobně doma nahrávané)
a druhak kvalita jejich produkce je na úrovni
začátku devadesátých let. Omlouvám se, že je
mé hodnocení tak zdrcující, ale podle mého
názoru by se našlo opravdu mnoho lepších
kapel, které nemají příliš velké šance se pro-
sadit. V dnešní době tak obrovské konkuren-
ce a profesionálních nahrávek tohle působí 
opravdu až srandově (a to nechci nijak tuto
záslužnou činnost hanět). CD je doplněno
o širokou multimediální stopu a obsah literár-
ního serveru, recenzi na tuto „třetí“ část ne-
chávám stranou.
Autor: -las- nehodnoceno
Redakce: -K- nehodnoceno
www.cernylord.cz

ENTHROPE
Silenced Earth
2008, MCD-R

Záměrně jsem vybral tuto nadějnou finskou
akvizici do rubriky Dva pohledy. Po dlouhé
době přišel do redakce skvost v podobě 
atraktivní formy atmosférického dark - death
metalu s parádním zpracováním. Enthrope
nepatří mezi ostřílené borce a rok vzniku
2006 je pasuje do role zelenáčů. Ale hned 
úvodní tóny vás vyvedou z omylu! Takhle pre-
cizně namáklou nahrávku se vším všudy jsem
dlouho neslyšel. Propracovaný death metal
nejlepší kondice s kombinací dvou vokálů.
Typický death vokál doprovází čisté podání
zpěvu, které umocňuje společně s kláveso-
vým podbarvením již tak mrazivou atmosféru
severu. Nutno dodat, že se zřejmě velice brzy
setkáme s oficiálním debutem u renomované-
ho vydavatele. Enthrope by si to plně zaslou-
žili za tak originální směsici, která co chvilku
připomíná jejich krajany Omnium Gatherum,
nebo evokuje tajemností legendu Tiamat.
Odvážně jsem začal srovnávat, že? Hned
z první takového veličiny?! Věřte, že po záslu-
ze…Enthrope se podle mě řadí na špičku fin-
ské produkce, o čemž svědčí i pětiskladbové
EP z minulého roku „Universe Mute”, jehož 
ukázky (zároveň i s jednou skladbou z proma

„Silenced Earth”) mají pánové umístěny na
webových stránkách. A grafické zpracování
obalů? I zde nenajdete sebemenší chybu.
Kalle Pyyhtinen se řadí do týmu Utudesign
(www.utudesign.net), kteří mají na svědomí
i promo materiál Nightwish. Ti z vás, kteří dis-
ponují přístupem k internetu, nemusí váhat
s jeho návštěvou. A ti zbylí musí vyčkat na de-
but CD, které podle mě bude skvostem. Tak
snad to Enthrope zvládnou. Prozatím mají ode
mě zvednutý palec nahoru...
Autor: -K- 5
Redakce: -las- 5
www.enthrope.com

ENTHROPE
Silenced Earth
2008, MCD-R

Uff, to je smršť! Super moderní melodický 
death metal s převahujícími klávesami a velmi
uhrančivým vokálem. Tohle bych asi napsal
do krátkého popisku dema „Silenced Earth“
mladé finské kapely Enthrope. Ač má demo
jen tři skladby, trvá více jak sedmnáct minut,
takže pěkný obrázek si lze udělat i na základě
tohoto materiálu. Nebude dlouho trvat a po
téhle kapele jasně skočí nějaký zajímavý a za-
jetý label a zanedlouho je také uvidíme na
světových pódiích po boku velkých jmen.
Beze srandy! Řekl bych, že Enthrope čerpají
tak nějak odevšad a přitom dávají do své
hudby něco svého. Tu slyším starší Fear
Factory (díky elektronice), támhle slyším
Cradle Of Filth (spád, rychlost a údernost),
jinde zase Moonspell (nálada, vzletná atmo-
sféra, melodika) a mnoho dalších vlivů, přesto
nechci kapelu obvinit z plagiátorství. Vymyslet
v metalu něco nového je kumšt a určitě i v bu-
doucnu se budeme setkávat s tím, že to či
ono již bylo ke slyšení. Tohle je ale promaka-
né a chytlavé. Škoda, že nemáme u nás po-
dobné kapely…
Autor: -las- 5
Redakce: -K- 5
www.enthrope.com
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Dva pohledy

INZERCE

Kdo by měl zájem o kvalitně svá-
zané kompletní ročníky časopi-
sů: ROCK & POP (1996-2001) 
a WHIPLASH (1998-2002), nechť
se ozve na e-mail: info
@metalbreath.cz

lu s názvem Kohoutek. Název kapely je přímo
vražedně dětinský a naznačuje tak sebeironii
členů a celkový nadhled nad přístupem k ži-
votu i muzice. Ale právě snad tento nadhled
dokáže vyburcovat emoce k bezprostřednosti
a to je na uskupení Kohoutek to nejsympatič-
tější. Jméno Pavla Lince bylo ještě před ne-
dávnem spojováno především s ex-kladen-
ským seskupením Dark Future, ale po rozpa-
du se mohla veškerá síla přesunout na
Kohoutek. Základ v core crust metalu kapele
nikdo neodpáře, ale skvostné kombinace růz-
ných dalších „měkčích“ odrůd metalu / punk /
HC a satan ví, čeho ještě, posouvají výsledek
do překvapujících poloh. Originalita a snad
i jakási „srozumitelnost“ řadí tento materiál na
vysoké příčky české core scény. Nebát se ex-
perimentovat, pokusit se spojit nespojitelné
a invence v každém songu. To je  deviza, jež
se dá pouze závidět. Tento osmiminutový ma-
teriál účině zaujme. Tak aby to, kluci, vydrželo.
Autor: -K- 4,5
Redakce: -las- 3,5, -mih- 3
www.kohoutek.wz.cz

MAWATAKI
Mawataki
2007, CD-R

Kmen Mawataki z Velkého Meziříčí vznikl ro-
ku 2002 na ruinách předchůdce s divným ná-
zvem S.A.N.T.A. (system against nuclear
technological anarchy), což asi většině z vás
nic neříká. Já nejsem výjimkou, a tak věřte, že
z šestičleného ansámblu je v mých očích ne-
známější zřejmě bubeník Pavel (ex-Smashed
Face). Ale i na poli neoraném může vyrůst co-
si ušlechtilého. HC tak trochu jinak – slogan,
jenž by měl vyjádřit, o co se Mawataki po-
kouší. A co je na tomto HC jiné? Představa, že
lze začít u folku či jazzu a skončit u brutálního
death metalu, je trochu utopická a navíc
skloubit tento pelmel do jediné kapely je asi
úplně šílené. No, pánové si dali velké cíle
a k jejich cti lze říct, že za tento přístup v mých
očích získali pozici pionýrů. Ale buďme
upřímní, kolik objevitelů bylo zapomenuto
a kolik z nich dosáhlo na kýžený úspěch?!
Ten, co je první, bývá často zapomenut a až
historie mu přisoudí pozici průkopníka.
Mawataki mají snahu, mandolína či didgeri-
doo je určitě velice vhodný nápad, jak směs
(folk, etno, HC, metal, emo, world music, pop
či jazz) ozvláštnit, ale zatím jsou Mawataki na
začátku a prochází první fází – dětská one-
mocnění. Nevyhraněnost a experiment za
každou cenu muzice občas hodně ubližuje.
Ano, být jedinečný je možná způsob, jak do-
sáhnout úspěchu, ale ne v každém případě se
to povede. Kmen Mawataki se ještě má co 
učit.
Autor: -K- 2,5
Redakce: -las- 2, -mih- 3
www.mawataki.com

MINCING FURY AND GUTTURAL
CLAMOUR OF QUEER DECAY
7
2005, CD-R, Bizarre Leprous Productions

V minulém čísle Metal Breath jsme sestavili
speciál k Bizarre Leprous Production a i tam
figurovali Mincing Fury And Guttural Clamour
Of Queer Decay. Nedal sem jim moc šance
a jejich polovinu společného split s alko amí-
ky Screaming Afterbirth označil za hudební
terorismus. Ale nemějme předsudky, mnoho
vody od té doby proteklo, a tak brňákům dá-
vám šanci předvést, co umí. A s velkým potě-
šením musím uznat, že po třech letech se
z M.F.& G.C.O.Q.D. vyklubala velice nadějná
kapelka! U ďasa, vždyť to je jak nebe a dudy!
Moshující death grind jako víno (přirovnání
platí vzhledem k oblasti původu kapely)! To
snad není ani pravda, jakých rozdílů může ka-
pela po dvou letech dosáhnout. Deska inspi-
rovaná dnes již kultovním snímkem „Seven”
nabízí originální směsku songů, kde dominují
přímočaré melodie bez komplikací a hlavně
pestrost vokálů za přispění velmi netradičního
nástroje pro danou odnož šílenství - trubky.
I zvuková stránka alba (studio Šopa) je v rám-
ci daného žánru nadstandardní a opětovně
musím kvitovat, jak je důležité mít „Filipa“
a povznést se nad zažité postupy. M.F.
& G.C.O.Q.D. dostáli změny v sestavě a jak je
vidět, tak ku prospěchu věci. Pro tentokrát
překvapili a já sem rád, že nemusím být tolik
skeptický. Velmi dobrá fošna.
Autor: -K- 4,5
Redakce: -las- 4,5, -mih- 4
www.mincingfury.wz.cz

MINDWORK
Inside The Consciousness
2008, CD-R

Pražské uskupení Mindwork je podle všecho
velmi ambiciózní. To je samozřejmě dobře.
Pokud chce kapela něčeho dosáhnout, musí
makat a zase makat, aniž by viděla před se-
bou pomyslné světélko v tunelu. Mindwork je
hodně mladou kapelou, a tak není divu, že
debutové demo trpí hudební nevyzrálostí
a nejistotou (neznalý člověk to ale moc nepo-
zná). Teď to vypadá, jako bych demáč úplně
popravil, to ale právě nemám v úmyslu. Čtyř-
skladbový materiál přináší velmi dobrou smě-
sici moderního thrashe a technického death
metalu. Hlavně se mi líbí druhá věc „Freedom
Of Mentality“, která jistě čerpá z odkazu tako-
vých „techniků“ jako jsou Cynic a Atheist
a tahle rovina by se mi v budoucnu líbila u ka-
pely víc než ta, ve které se Mindwork před-
stavují v podobě úvodní skladby „Inner
Consciousness“. Ta je právě onou řekněme
tuctovkou na poli thrash / death metalu a ni-
jak se neodlišuje od tísíců jiných. Třetí
„Wretchlessness“ se malinko vrací do původ-

ně nastolených kolejí, ale v porovnání s úvo-
dem je daleko lepší. Trochu jsem se bál po-
slední skladby dema „Twisted Priorities“, ale
jsem potěšen, že se kluci vrací opět k pestré-
mu technickému death metalu. Tohle jim pro-
stě sedí a tudy by se také v budoucnu měli
vydat… Studio Hostivař dává nahrávce punc
kvalitně odvedené práce. Líbí se mi taky to, že
kapela investovala nějaké peníze a šla na prv-
ní zkušenost do dobrého studia. V součas-
nosti se to již moc nevidí. Všichni tvoří doma
u počítače a to také není v pořádku…
Výborné.
Autor: -las- 4
Hodnocení redakce: -K- 4, -mih- 4
www.mindwork.webz.cz

NIHILISTIKRYPT
Required Sacrifices
2005, CD-R

Tak už i do Estonska dorazila morová rána
zvaná death metal! Nihilskrypt se rozhodli bo-
jovat se vším co jim přijde do cesty a jako
zbraň si pro tentokrát vybrali svůj debut s ná-
zvem „Required Sacrifices”. Nebudeme si nic
nalhávat a tvrdit, že by se jednalo o průlomo-
vé dílo skrytého talentu a deathmetalová tvor-
ba by se tak dělila před a po debutu
Nihilistikrypt. Na to prozatím ambice nejsou.
Ale i tak dokážou estonští úderníci oslovit
svojí netradičností a svojským přístupem k vě-
ci. Rozhodně nelze cokoliv tvrdit o zatuchlos-
ti a klasické formě smrtelných post sovět-
ských nájezdníků. Moderna se vkradla na de-
butové demo CD. Ale na druhou stranu ka-
pele vcelku výrazně ubližuje zvuková stránka
nahrávky, která postrádá sebemenší razanci,
a tak je devalvace materiálu nasnadě. I ta ne-
osobní forma kapely nepřispěje do lepšího
hodnocení. Jakoby všichni čtyři spoluhráči na
sebe zapomínali a hráli si každý na svém pí-
sečku! Hudebně zvládnuté výborně, ale před-
nes je příliš chladně profesorský. Ačkoliv pá-
nové ve věkovém průměru nejsou zelenáči
a rozhodně se nejedná o jejich první kapelu,
tak je výsledek trochu rozpačitý. Můj osobní
pocit je, že tuto nahrávku provází touha pro-
sadit se na úkor ostatních. Tak věřme, že no-
vinkový materiál s názvem „Perverse Dark
Somnolence” bude po této stránce vyzrálejší.
Autor: -K- 3,5
Redakce: -las- 3,5, -mih- 2,5
www.nihilistikrypt.net 

OBSCURO CORVUS
Born
2008, demo CD-R

Valašské království zahalí do beznaděje
a černého hávu severský krutý vítr a hodlá
pohostinnou Moravu změnit v ledem pokry-
tou krajinu. Nadějné seskupení obskurního
havrana ze Vsetína se představuje svým de-
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S Františkem Štormem se známe dlouhá léta,
spolupracujeme spolu i profesionálně. Před ča-
sem jsem hledal na jeho Písmolijně nějaká písma,
když tu vidím, že František vyvrhl na svět nové
hudební dílko - Airbrusher, dílo tajného spolku
Pornografičanka. Nelenili jsme, Pavel Kusniarik
připravil všetečné otázky a výsledkem je tento
kratičký rozhovor. Recenzi na Airbrusher nalez-
nete v rubrice Recenzura. 

Airbrusher - název, který prozatím zřejmě větši-
ně národa nic neříká. Dokázal bys jej představit
svými slovy? Co tě vedlo po 14 letech od “Šlág-
rů” opět ukázat světu svojí chuť dělat muziku?
Airbrusher je především jen jedna odnož tajné-

ho hudebního spolku Pornografičanka, který byl
založen osobami anonymními (jak jinak).
Pornografičanka nemá žádný vliv na tvorbu
svých odnoží či jednotlivých členů pod podmín-
kou, že budou respektovat převládající barev-
nost růžovou a hnědou. Estetické kánony se vů-
bec neslučují s duchem spolku, naopak – míra
nevkusu je bezedná. Hnací silou lidstva je blbost,
proto Airbrusher zpochybňuje etablovaný „do-
brý vkus“, táže se, jestli jej vůbec ještě potřebu-
jeme, a pokud, tak na co? Já samozřejmě vnitř-
ně nesdílím ducha této marginální extrémní pó-
zy, dávám to jen jako podnět k zamyšlení.
Pohyboval jsem se řadu let v akademickém pro-
středí, kde se na estetiku hodně věří, ale ve sku-
tečnosti je to jenom parta žebráků, co chodí na
schůze a sepisuje granty na moderní výstavy.
Jako amatérský hudebník si ponechávám svo-
bodu v tom, co budu dělat i kdy to budu dělat.
S vydáním alba na stará kolena jsem překvapil
i sám sebe.
Dát kapele název podle velice jemné stříkací
techniky americké retuše není zrovna standard-
ní. Jak tě zrovna tohle napadlo?
Několik „Spritzbildů“ jsem v mládí touto techni-
kou skutečně spáchal, což mohou doložit kape-
ly jako Kryptor, Merlin, VAR, a jiní, kterým jsem
v 90. letech hyzdil obálky vinylů. Každý ví, že od
kolotočů a motorek se airbrush rychle dostal i do
visuálního repertoáru heavy metalu, a já právě
zažívám novou vlnu zastydlé puberty. Tady mu-
sím přiznat, že mi název trochu vsugeroval i ko-

lega Karel Haloun jednou večer v „badatelně“.
A opět ti do cesty vstoupil Vlasta Voral. Tak moc
ti chyběl rukopis spolubojovníka ze začátku
90.let?
Na Airbrusheru Vlasta dělal jen video, hudebně
jsem s ním sice leccos konsultoval, ale tóny syn-
ťáků pocházejí kompletně z mé klávesnice.
Kromě toho jsem na této nahrávce „oživil“ své
vlastní nové studio. S Vlastou se známe strašnou
spoustu let, letos jsme byli dva měsíce v Indii,
naše spolupráce bude určitě v mnoha směrech
pokračovat, ale každý už budujeme své vlastní
projekty. Nejlíp z nás to dělá bezpochyby
Necrocock – ten mě taky naučil pár studiových
postupů.
Typografie - zřejmě tvá další srdcová záležitost.
Dá se definovat co má v dnešní době přednost?
Muzika, výtvarné umění…
Nechci dávat přednost jednomu či druhému, ji-
sté je, že v typografii jsem profesionál, v hudbě
nikoli. Obojí má něco do sebe, vzájemně se to
doplňuje, člověk nesmí ustrnout – poštovní 
úředníci taky relaxují na zahrádce, například. Já
třeba hrozně rád rejpu ty dřevoryty, to jsou ne-
popsatelný zážitky.
Před čtyřmi lety mě zaujala tvá grafická práce na
českém snímku “Vaterland – Lovecký deník”.
Velice netradiční, až skoro alternativní snímek, ve

kterém exceloval Karel Roden. Jak moc je moti-
vující nabídka udělat grafickou vizáž filmu?
Filmová prvotina schopného divadelního režisé-
ra a surrealisty Davida Jařaba. Ta spolupráce mě
hrozně bavila, byť jsem dělal jen typografii. Byl
jsem i ve střihovém studiu, měl jsem možnost
porovnání pracovních verzí s konečným filmem –
dobrá zkušenost, jak lze moudrým vynecháním
některých pasáží výrazně zlepšit celek.
Františku, texty Airbrusher doznaly zásadní roz-
díl oproti tvorbě z let Master´s Hammer. Více
humoru a nadsázky. Dostane se člověk postup-
ně do období, kdy je schopen brát svět ironicky?
Ano, já jsem viděl kousek světa, jsem starý a ne-
rudný, a tedy cynický na nejvyšší míru.
Kytarové postupy
v Airbrusher evokují
Master´s Hammer. Tvůj
názor na tehdejší vaší
tvorbu je všeobecné
známý a já jej dokážu re-
spektovat. Není však
zřejmě snadné opustit
kytarové návyky, že?
Kytara patří k mému vy-
jadřovacímu jazyku stej-
ně jako tužka a papír, je
tedy přirozené, že se
„kartáče“ tu a tam objeví.
Nedávno jsem si pořídil
sedmistrunku – ne, že
bych se hodlal na ni nau-
čit, ale z pouhé fyzické

radosti z toho zvláštního barytonového zvuku.
Elektronika, rozmanitost stylů - to mě napadá
v souvislosti s tvojí nynější tvorbou. Je pro tebe
jednoduché složit dnes song? Nebo už to „více“
bolí a sebekritika děla z autora zároveň nemilo-
srdného kata?
Od dob M. H. se hodně posunula technika ku-
předu, takže song na počítači může složit i tako-
vý blb jako já. Elektronika se mi stala nutností,
protože nemám kapelu, natož potom čas něja-
kou založit a začít pilně zkoušet. Když už je ten
zvuk plně digitální, měl by muzikant mít odvahu
si to plně připustit, a nebát se ostrých synťáků.
Když se samplujou přírodní zvuky nástrojů a pak
procházejí sequencerem, vždycky se to pozná.
S tou kritikou máš ale pravdu, mám ještě jednou
tolik materiálu, který se na Airbrushera prostě
nehodil, a naopak – je zvláštní, že úplné blbosti
sklidily ovace kumpánů, třeba „Ráj pneu“ – no to
je přece úplná hovadina… Moje idoly najdeš na
youtube pod heslem „Manele“ nebo „Nicolae
Guta“. Doporučuju.
Co bude dále s Airbrusher? Ponecháš to osudu,
nebo máš nějakou vizi?
Neplánuju, neslibuju, nespoléhám na osud.
Poslouchám momentálně Dimmu Borgir, navá-
zali zhruba tam, kde přestal Quorthon, čtu eseje
Dietera Meiera – výtvarníka a člena Yello, hltám

soundtracky z indických filmů, a to všechno mě
začíná inspirovat v mnoha směrech, jsou to čas-
to i odporný věci. Nevím, jak s tím naložím, ale
těším se na to.

Pošetkovou verzi AIRBRUSHER "pornografičan-
ky" se čtyyřmi originálními dřevoryty, ručně vy-
tištěné v omezené edici 200 kusů lze objednávat
na níže uvedené web adrese s ukázkami pro-
dukce. Punc originality každého kusu zaručí čís-
lování kopie s podpisem Franty Štorma.

www.stormtype.com/music.html

rozhovor připravil -K- ve spolupráci s -las-.

František Štorm

A i r b r u s h e r  -  z p o v ě ď  t y p o g r a f a

si tahle kapelka určitě najde, ale na zadek
z nich asi nikdo nespadne.
Autor: -K- 3
Redakce: -las- 2, -mih- 2,5
www.empyros.net

ETHELYN
Traces Into Eternity
2003, advance CD-R

Polští Ethelyn existují již hezkou řádku let, bo-
hužel se jim zatím nikdy nepoštěstilo vydat pl-
nohodnotné album. V roce 1999 se jim poda-
řilo vydat první kazetu, pak natočili nyní re-
cenzovaný advance materiál a v roce 2006
čtyřskladbové split album. Nerozumím ovšem
tomu, proč se prezentují firmě Metal Breath
pět let starou nahrávkou… Upřímně jsem
z nahrávky trochu zklamán. Když jsem totiž
spustil přehrávač na kvalitních bednách, ih-
ned bylo jasné, že Ethelyn nejsou žádnými in-
strumentálními ani autorskými přeborníky.
Z každé skladby je cítit, jak se každý jednotli-
vý člen soustředí na svůj nástroj, aby svůj part
vůbec zahrál. Zkrátka materiál má začátečnic-
ké rysy a kluci rozhodně zatím nejsou zkuše-
nými harcovníky. Stejně tak nejsou borci ani
ve skládání. „Traces Into Eternity“ v první
chvíli působí, že se bude jednat o klasický de-
ath metal, jenže vzápětí nám zpěvák dokáže,
že umí zpívat blackovým vokálem. Jako by
kluci chtěli hrát death metal, ale po několika
dalších taktech se jim to přehoupne do blac-
ku. Což o to, atmosférický black to je obstoj-
ný, jenže devět skladeb uplyne a ve mně nic
nezůstane. Obávám se, že tohle dílo jen tak
nějaká firma nevydá. Chce to pracovat a pra-
covat.
Autor: -las- 2,5
Redakce: -K- 2,5, -mih- 3
www.ethelyn.org

GRANDMOTHER IS DEAD
The Camp
2006, CD-R

Jednočlenný projekt Josefa Pernikla již má za
sebou nějaký ten pátek, a tak čtvrté půlhodi-
nové demo „The Camp” rozhodně není žád-
ným začátečnickým výtvorem tohoto kytaro-
vého mága (ex-Lobotomia). Doposavad ne-
byla z mé strany možnost se s tímto kon-
cepčně a tématicky vyčleněným materiálem
seznámit a předem musím říct, že ani nevím,
co si o tom mám myslet. Tématická hudba se
základem v doom metalu s kombinací indu-
striálních prvků, akustických kytarových vy-
hrávek či svěžího electro stylu je vcelku origi-
nální a průkopnická, ale na druhou stranu ve
vás evokují smíšené pocity z textů, jež se vý-
hradně věnují hrůzám 2. světové války a to
konkrétně výpovědím dobových svědků, kte-
ří přežili pobyt v koncentračních táborech. Na
jednu stranu uznávám snahu stále připomínat

toto lidské zvěrstvo, jež by se nemělo opako-
vat, ale jestliže se budeme věnovat pouze hu-
dební stránce tohoto projektu, tak bych mož-
ná preferoval jiné okruhy texů. Ale autor se
zaměřil na přesný cíl, a tak mu jej ponechme.
Slabší stránkou projektu je zvuk nahrávky.
Není vyloženě nepovedený, ale technické zá-
zemí domácího studia není zrovna na nejlepší
úrovni a to se podepsalo na kvalitě. Na dru-
hou stranu může všechny potenciální zájem-
ce o tuto hudbu potěšit fakt, že buď z web
stránek nebo pouze za poštovné lze slyšet
tento velice originální a uzavřený materiál.
Doporučuji však pouze pro psychicky vyzrálé
jedince – není to vůbec veselé!
Autor: -K- 3,5
Redakce: -las- 3, -mih- 4,5
www.grandmotherisdead.com

HECATE
Glassed In Time
2008, CD-R

Hecate a jejich předchozí materiál
„Oppressed By Sorrow“ byl recenzován
v Metal Breath a dokonce si matně vzpomí-
nám, že vcelku kladně. Výsledkem bylo kon-
statování, že se jedná o doom death metal
slušných kvalit. Novinkový singl „Glassed In
Time“, který obsahuje pouhé dvě skladby, si-
ce napoví, ale neodpoví na otázku, co že to ti
chalani ze Slovenska hrají. Nejspíše budete
překvapeni, ale tyhle dvě skladby jsou hudeb-
ně už zcela jinde. Jedná se o melodický at-
mosférický a náladový kytarový metal, který je
vcelku tvrdý, i když podklady tvoří především
klávesové party. Vokál je zcela čistý, ale zde je
slyšet zajímavě v celé ploše hudby, což aran-
žérsky hodnotím velmi kladně. Bohužel si ně-
jak pomocí těchto dvou skladeb nemohu u-
dělat ucelený obraz, chtělo by to alespoň
o jednu nebo dvě věci více. Přesto říkám, je to
zajímavé.
Autor: 3,5
Redakce: -K- 4, -mih- 3,5
www.hecate.sk

INSANE
Finite Number Of Exits!?
2006, CD-R

Přiznám se bez okolků, že tuto českou kape-
lu bohužel neznám a upřímně, být členem to-
hoto spolku, určitě bych si nezvolil jméno
Insane vzhledem k možné záměně s desítka-
mi podobně nazývaných skupin u nás
(Insania) nebo ve světě… Toť poznámka na
začátek. K hudbě samotné. Opět mám v sobě
rozpolcený názor. Na jedné straně slyším
v rámci uvažování, že se jedná o demo, per-
fektně odvedenou práci po zvukové stránce
(energicky nadupaný sound), tak i po stránce
instrumentální (perfektně to jede, žádné za-
váhání, skvěle podladěné kytary), tak i aran-

žérské. Insane totiž produkují z části metalco-
re v občasné kombinaci se samply, z jiného
pohledu pak starší typ crossoveru tolik fre-
kventovaný v devadesátých letech, přesto se
neubráním tomu, že já v Insane slyším přede-
vším staré a dobré Fear Factory. Zřejmě je to
tím, že zpěvák Zdeněk Slanina kombinuje dvě
polohy zpěvu – naštvaný a drsný a zároveň
čistý (a zpívaný), který je tolik typický právě
pro Fear Factory. Ale není to výtka, zkrátka je
tu slyším. Potud vše asi v pořádku. Na druhou
stranu si musím opět povzdychnout, že jejich
produkce je opět jedna z mnoha. Žádné ori-
ginality, prostě zajeté koleje. Skvělá kapela na
koncerty a festivaly, z desky by mě asi Insane
moc neoslovovali. Neutkví mi v hlavě ani jed-
na z věcí z celkových sedmi, které na tomto
CD-Rku jsou. Přesto by Insane v budoucnu
mohli překvapit.
Autor: -las- 3
Redakce: -K- 4, -mih- 3,5
www.insaneband.cz

JIG-AI
Jig-Ai
2006, CD-R, Bizarre Leprous Productions

Debutové poselství pražských „japonských”
nadšenců Jig-Ai nám do uší hodlá vtísnit ne-
jaktivnější český grind label Bizarre Leprous
a pro tentokrát musím uznat, že měl Roman
šťastnější ruku. Sice se tohle obskurní těleso
s velice podivným názvem zformovalo až roku
2004, a tak nepatří pánové Mozek aka Brain
(Vocals, Guitar), Burák (Bass) a Štefan
(Drums) mezi seniory daného žánru, ale zku-
šenosti z kapel N.C.C. nebo Ahumado
Granujo jsou zde velmi cítit. 18 štichů na plo-
še 30 minut nabídne porci ryze čistého a not-
ně zvráceného grind šílenství, ale té nejvyšší
kvality! Velice vydařený zvuk neztrácí razanci,
přitom nabízí srozumitelnost – což je u grind
spolků deviza hodná potlesku, vkusné řešení
obalu, jenž nenabízí sebemenší náznak krve –
tolik obvyklé v dané kategorii. I prezentace
pánů na webu řadí tohle mladé uskupení do
mé Top 3 českých grind nadšenců. A že pá-
nové neztrácejí humor, přesvědčí ztvárnění li-
dovky Pec nám spadla vs. Skákal pes, nebo
výborný cover od legendy Brujeria - La Ley
De Plomo. Grind core má své místo na slunci
a já s nadšením musím zatleskat, Jig-Ai mu
dodali po dlouhých letech opět lesk a slávu. 
Autor: -K- 5
Redakce: -las- 3,5, -mih- 3,5
www.jigai.kbx.cz

KOHOUTEK
Promo 2007
2007, CD-R

Stejně tak, jak sem chtě nechtě musel zdrb-
nout kapelu Sanguis, tak musím naopak po-
chválit další spřízněné duše tohoto core meta-
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Představovat temné volyňské komando 
AVENGER je stejný úkol jako nosit dříví do le-
sa! V posledních letech se darkmetalová le-
genda stáhla do ústraní, aby tento rok opě-
tovně ukázala svůj potenciál v podobě zvýše-
né koncertní aktivity v novém složení
a v předtuše nového CD ke konci roku.
Situaci okolo AVENGER nám pomohl osvětlit
zakládající člen a osobnost českého podzemí
Petr „Rámus“Mecák. Rozhovor připravil -K-.

16 let na české metalové scéně! Výkon hod-
ný obdivu. Ale asi není všechno tak hezké, jak
by se nezaujatému fanouškovi zdálo, že?
No jo, ono je to už fakt 16 let, máš pravdu. Už
nějakej ten pátek válčíme na český metalový
scéně, někdy líp, někdy hůř, ale pořád to táh-
nem dál. Myslím, že na žádnej obdiv tady mís-
to není. Kdyby nás to už nebavilo, tak se na to
vykašlem a děláme něco jinýho, rozumnýho,
třeba nic… Je pravda, že jsme v minulosti
koncertovali víc, ale takhle je to pro nás
v současnosti ok, máme nový členy z dalších
kapel a je někdy problematický sladit zkouš-
ky, termíny, navíc každej máme práci, soukro-
mej život atd. Ale AVENGER jede pořád dál!!!!  
Avenger se stal pojmem dark metalu i za hra-
nicemi našich luhů a hájů. Nejde se nezeptat,
jak se teď cítíte? Ticho před bouří?
Cítíme se asi jako před x- lety, nijak jinak.
Pořád si drhnem ten náš Dark Massacre, ale
jsme pořád jedna z mnoha kapel, jen máme
za sebou docela dost koncertů a s tím i ne-
přeberný množství zážitků. Jo a nevím o ja-
kym tichu před bouří mluvíš, nebo že bys už
něco tušil…..?
Honza je proslulý i s Hellsound studiem, kte-
ré po pár letech existence dosáhlo dobrých
výsledků i s relativně horším vybavením.
Potvrzuje se tak, že je velmi důležitý cit pro
muziku. Jak to vypadá teď se studiem a s pra-
cí okolo něho?
No, myslím, že jsi to vystihl dost dobře.
Honzovi se podařilo to, co jiným se super vy-
bavením ještě dodnes ne a je to přesně o tom
citu, hudebním nadání, cítění atd. Kdo
u Honzy nahrával, tak to určitě může potvrdit.

A musím říct, že dost zásadně dovybavil stu-
dio, nasypal tam letos nemalý peníze, tak uvi-
díme, jak na tom bude dál s úrovní nahrávek.
Jinak spektrum hudby nahrávaný
v Hellsoundu je dost různorodý, od folku,
punku až po grind core.
Avenger je braný jako pojem dvou zakládají-
cích členů: Petra Rámuse Mecáka a Honzy
Kapáka. Ale sami to nemůžete utáhnout, pře-
devším při live akcích. Přibliž nám aktuální se-
stavu v roce 2008.
Tady to je: Honza – kytara, řev, Rámus – ky-
tara, doprovodnej řev, Venca – bicí, Sinneral
– baskytara, doprovodnej řev (jinak
Panychida), Jarda – tympán (jinak Moriorr, In
Articulo Mortis, Amok). No a pokud je k nám
ještě vrátí Adam (dříve baskytara), tak se to
zas nějak proháže a budem už jak orchestr...
Toto léto jste zvýšili aktivitu na domácích let-
ních festivalech. Dokonce se uskutečnil vý-
jezd na Exit Fest v Srbsku. Přineslo to kýžené
uspokojení z odvedené práce, nebo už se blí-
ží metalový důchod? 
Jo, trochu jsme si letos zahráli a bylo to všu-

de moc fajn, třeba na vejlet do Srbska na E-
XIT fest nikdo z nás asi nezapomene, zajíma-
vá cesta, krásný město (no a ty ženský…),
skvělej fest s perfektní organizací, prostě pa-
ráda. Na metalovej důchod ještě nepomýšlí-
me, uvidíme, až bude mít AVENGER koncert
k 20 letům existence, pak bysme se nad tím
už asi fakt měli zamyslet…. No akorát nevím,
proč mi říkaj v kapele dědku…..
Upřímně přiznávám, že aby se čert vyznal
v tom, kde oba účinkujete! Taková přehršel
kapel, projektů i jednotlivých nárazových akcí.
Nevěřím tomu, že si všechny pamatujete?!
Nebo se pletu?
No, u mě je to celkem jednoduchý, dneska už
jen Avenger a Dechdechtu, dříve ještě
Maniac Butcher a Dark Storm. U Honzy je to
fakt dost složitý a ani já nevím, kde všude hra-
je, jen tak namátkou AVENGER, Panychida,
„25“, Goos, Dechdechtu, no a dál spolupra-
coval s Moriorr, In Articulo Mortis, Mortifilia,
Trollech, Maniac Butcher, Dark Storm, Judas
Iscariot, Nargaroth, Ancestral Fog a co já vím
,kolik ještě. On je prostě muzikální šílenec!!! 
Jaké jsou plány s Avenger? Můžou fanoušci
očekávat novou řadovou desku do konce ro-
ku 2008? A kdo by byl případný vydavatel?
Plány jsou jednoduchý, neuchlastat se a ko-
nečně dodělat již skoro rok rozpracovanou
desku, znesvěcení bysme chtěli udělat na le-
tošním Satan Klaus festu 25.12. u nás ve
Volyni, což je rovnou i pozvánka. Vydavatelem
budem buďto my pod vlastním labelem anebo
někdo z Evropy, uvidíme. Jinak Honza už má
rozpracovanej materiál na další desku, dodělá-
vá se videoklip a spousta dalších věcí, ale ne-
můžem přeci všechno teď vykecat, ne….?  
Díky Pavle za rozhovor, mějte se všichni fajn
a hlavně zůstaňte s námi DARK!

Metal Breath ’zine # 51 (listopad 2008) strana: 27

řadí do pomyslné řady vynikajících melodic-
ko-deathmetalových uskupení jako před nimi
byli třeba takoví Dissonance, Depresy,
Antares a další. Tohle demo si totiž opravdu
zaslouží pozornost. Výborný zvuk, skvělá
technická instrumentace, dobré aranže (i
když ty jsou tu a tam trochu slabší), tohle
všechno jsou přednosti Cortribe. Čtyři sklad-
by tvořící demo „At The Beginning“ přinášejí
skvělý moderní, úderný, melodický death me-
tal křížený s novodobým metalcorem s brutál-
ním vokálem. Jediným problémem zůstává 
originalita. Takových kapel po světě běhá
hodně, takže čím se může Cortribe odlišit? Já
myslím, že může, stačí to jen přemýšlet, vy-
myslet a zvěčnit. Tohle demo je obrovským
příslibem, ještě rok a předpokládám, že po
tomhle musí skočit nějaká renomovaná firma.
Chtělo by to zapracovat na vokálu a aranžích
a můžeme tu mít slovenské „prekvapenie“,
Tohle je zatím na velmi dobré startovní čáře.
Respektive na tzv. pole position. A to je dob-
ré, z ní se často vyhrává.
Autor: -las- 4,5
Redakce: -K- 4,5, -mih- 4
www.myspace.com/cortribebratislava  

DEFEATED
Znovu žít
2008, CD-R

Blackdeathové komando z Vyškova se před-
stavuje se svým druhým počinem „Znovu žít”.
Doposavad jsem neměl tu čest se s Defeated
setkat a nutno dodat, že jsem doposud o nic
nepřišel! Tříčlenná sestava Štěpán, Pačes
a Béerd se rozhodla vrátit se ke kořenům
blackmetalové vášně v Čechách z počátku
90.-tých let minulého století. Minulá fošna
“Confession Of Murderer” mě minula, a tak
nelze přesně definovat, zda se kapela zlepšu-
je nebo naopak. V každém případě to není
žádný potenciální mýtus své doby! Strojové
střední tempo, doprovázené českými, povět-
šinou obhroublými texty, hodný i alko spolků
poplatných masové kultuře s nic neříkající re-
belií opravdu nechytne za srdíčko. Alespoň,
že zvuková stránka je relativně dobře čitelná,
a tak nemusí posluchač lovit každý tón, linou-
cí se z repráků. Je-li to ovšem výhra, to si ne-
dovolím posoudit. Ztrouchnivělost a kostna-
tost se line celou nahrávkou bez většího po-
kusu posluchače překvapit, zaujmout.
Občasný pokus o kytarové sólo působí až ar-
chaicky a dojem z výsledku příliš nezlepší.
Defeated zkrátka prozatím přední místo mezi
blackdeathovou elitou moravsko-českých lu-
hů a hájů nezaujmou. Více kreativity a pře-
mýšlivosti nad muzikou bych Defeated popřál
do budoucnosti. Prozatím to na cenu Grammy
nevypadá.
Autor: -K- 1,5
Redakce: -las- 1,5, -mih- 2
www.defeated.wz.cz

DESOLATED
Promo 2007
2007, CD-R

Češi Desolated nám zaslali advance CD-R je-
jich materiálu, se kterým chtějí prorazit mezi
lidi. Předem však upozorňuji, že jsme dostali
jeho zkrácenou verzi, a tak obrázek sice ne-
bude dokonalý, nicméně na prezentaci a re-
cenzi zcela dostačuje. Nahrávka obsahuje
celkem dvanáct vcelku velmi podobných me-
talcoreových skladeb, i když některé zabrousí
i do jiných vod - například do deathu (hlavně
díky vokálu), někdy do jazzu a ještě jinam.
Z „desky“ podstatně vyčnívá výkon zpěváka,
který má zajímavý vokál, se kterým umí pra-
covat v různých polohách, barvách i stylech,
za což mu patří právem pochvala. Dokáže
zpívat jak čistě, tak i „naštvaně“, ale zcela
s přehledem taky „deathově“. Instrumentální
a zvuková stránka je na dobré úrovni, nicmé-
ně s originalitou už je to horší. I přesto, že
Desolated předvádějí velice solidní výkon, 
energičtějších a namakanějších metalcoreo-
vých kapel je na západ od nás přecijen víc.
Bohužel.
Autor: -las- 3
Redakce: -K- 4, -mih- 3,5
www.desolated.unas.cz

DESTRUCTIVE EXPLOSION OF ANAL
GARLAND
Sealing Off The Vagina By Sewer Lid
2006, CD-R, Bizarre Leprous Productions

Získat informace o téhle partičce hrdlořezů
a sexuálních zvrhlíků je vcelku nadlidský úkol.
Česká partička obskurně zvrhlých bláznů se
zformovala roku 2005, aby o rok později za
přispění znalejších kolegů z Jig-Ai vyvrhla na
světlo tohoto hnusem zvráceného světa své
debutové album. Ačkoliv je samotný název
kapely i celého CD k nezapamatování, já si je-
jich tvorbu hluboce vryl do paměti. A to ne
zrovna v dobrém slova smyslu. Roman
Poláček je podle mého soudu sběratelem
všeho, co zvrací do mikrofonu. Občas má
šťastnější ruku, ale v drtivé většině případů se
jedná o průměrná dílka vcelku nepatrných lo-
kálních kapel. I Destructive Explosion Of Anal
Garland si chtě nechtě musím zařadit do této
škatulky podprůměru. Půlhodinové album
předvádí zcela průměrný grind core s texty
věnujícími se především fekálnímu tématu
a není snad momentu, kdy by mě kapela do-
kázala zaujmout nějakým zpestřením či inova-
cí. Ani hlášky z filmů (v tom lepším případě)
nebo zvukové projevy konečníku (v tom hor-
ším) jako vsuvky mezi songy nepatří mezi ori-
ginální ztvárnění a podle mě už spíše působí
jako memento doby dávno uplynulé. Ale 
abych nebyl dlužen přirovnání, tak pro ty více
odvážnější nebo snad i více zvrhlejší bych
Destructive Explosion Of Anal Garland ponej-

více přirovnal k německým porno grinderům
Gut. Zkrátka žádné velké překvapení se na
tomto stříbrném kotoučku nenachází.
Autor: -K- 1,5
Redakce: -las- 3, -mih- 2,5
www.myspace.com/destructiveexplosion

DOWN TO NONE
A Dying Day
2007, CD-R

Být členem kapely, tak toto promo epíčko ne-
posílám ani metalové firmě, ani metalovému
časopisu. Italové Down To None jsou totiž ty-
pickými představiteli moderního melodického
emotivního a alternativního rocku, který se
především hodí do klubů. Tam totiž na ně při-
jde určitě hodně lidí, kteří se při jejich pro-
dukci budou náramně bavit, ale jen málo
z nich by si případně zakoupilo jejich CD.
A přesně skvělá živá nálada ční z tohoto tři-
cetiminutového dema. Down To None jsou
výbornými živými muzikanty, jejich rock je tvr-
dý, náladový, naléhavý, pestrý a vcelku i origi-
nální. A hlavně chytlavý. Možná je to i díky
charismatickému zpěvu, který asi z nahrávky
čiší nejvíce. Určitě by po jejich zpěvákovi sá-
hla nejedna seattleská grungeová kapela!
Autor: -las- 3
Redakce: -K- 2,5, -mih- 2,5
www.downtonone.com

EMPYROS
The Spectre Of Ballantre 
2008, CD-R

Estonsko rozhodně není pupkem metalového
světa, o to více potěší, dostane-li se vám do
ruky materiál z tohoto konce světa. Empyros
můžeme zařadit do kategorie heavy metalu
s přívlastky speed a power. Jejich prvotina
„The Spectre Of Ballantre” nabídne osm skla-
deb standardního ražení, poplatné danému
žánru. Nepřekvapující, neurážející, ale to je asi
tak jediné, co se dá o Empyros napsat.
Muzikantská dovednost čtyř borců naráží na
poněkud méně vyvedenou produkci nahráv-
ky. Šeď a monotónnost se pomalu po třetím
songu vkrade pod vaši kůži, a tak po chvíli zji-
stíte, že Empyros berete především jako hu-
dební kulisu. Tím nechci pány ze severu hanit,
ale berme to jako fakt. Osm skladeb zaplní
čtyřicet minut vašeho života a musím bez o-
kolků přiznat, že nevím, co mám s Empyros
dělat. Vyloženou chybu neudělali, ale ani ne-
přesvědčili o výjimečnosti a nevšednosti. Což
je možná nejhorší kombinace, která může
v muzice nastat. Zajisté by mě teď fanoušci
daného žánru mohli kamenovat se slovy, že
jsem neznaboh a hudební nicka, poněvadž
Empyros splňují představy o jejich definici ko-
řeněného heavy metalu. Já se ovšem nemůžu
po třetím poslechu celé desky zbavit rozpači-
tého dojmu zbytečnosti a šedivosti! Své fans



Metal Breath Production již delší dobu spolu-
pracuje s finským labelem Firebox Records.
Ještě v roce 2000 po této firmě nebylo vidu
ani slechu, dnes v roce 2008 patří Firebox
Records a jeho sublabel Firedoom k těm la-
belům, které jsou výborně etablovány a mají
stále vzrůstající úroveň, pověst i všeobecný
respekt. Rozhodli jsme se věci přijít na kloub,
a tak jsme poslali pár všetečných otázek šé-
fovi tohoto vydavatelství Ramimu Hippimu.
Zde je nezkrácený rozhovor, který pro vás
připravil Pavel Maňas.

Mohl bys ve stručnosti představit vydavatel-
skou firmu Firebox / Firedoom?
Firebox Records jsem založil na jaře 2001 pů-
vodně jako metalovou zásilkovou firmu. Rok
poté jsem začal i s distribucí a o trošku po-

zději začal sám vydávat
vlastní tituly. Letos, v roce
2008, jsme plnohodnotnou
vydavatelskou firmou s vlast-
ní agenturou, propagací,
managementem a distribucí.

Proč jsi vlastně původně jednotný label roz-
dělil?
Protože undergroundové doommetalové ka-
pely mohly vydávat na speciální značce
Firedoom a Firebox Records mohl pokračovat
s vydáváním různých stylů a žánrů a být tak
vlajkovou lodí. Firedoom je nyní sublabelem
Fireboxu jen pro doommetalové kapely, nic
víc v tom nehledej.
Je nějaký styl metalu, do kterého bys vůbec
nešel?
Nikdy neříkej nikdy, ale nikdy mě skutečně
nezajímal power metal. Mohl bych s klidem
zemřít štastný bez toho, aniž bych kdy vydal
tenhle žánr.
Jaké skupiny z tvého katalogu jsou nejúspěš-
nější a na koho jsi naopak hrdý, i když není
prodejně tak úspěšný?
Samozřejmě, že Swallow The Sun jsou abso-
lutně jinou kategorií než všechny ostatní naše
vydávané kapely. Ti prodali dvakrát tolik, co
další nejúspěšnější kapela. V mém katalogu
samozřejmě mám kapely, na které nejsem tak
pyšný, ale chybička se vždycky vloudí.
Čím si vysvětluješ, že tak malý národ, jako
jsou Finové, je tak úspěšný? Jak například v
metalu, tak i ve sportu?
Nejsem si jistý, jestli jsme tak úspěšní ve
sportech. Většinou dosáhneme jedné až tří
medailí na Olympijských hrách. Myslím, že
třeba Švédové jsou daleko úspěšnější. A to

mluvím o celé Skandinávii. Jasně, třeba ve
Formuli 1 nebo v rallye jsou Finové dobří, ale
fakt netuším proč. Možná je to spojení do-
statku finančního zázemí a dostatečně blázni-
vých lidí, kteří rádi řídí hodně rychle… Ale v
muzice, hlavně metalové, to ano. Před rokem
1990 nebylo ve Finsku vůbec nic a pak na-
jednou přišli HIM, Children Of Bodom,
Nightwish a mnoho dalších dobrých a zná-
mých jmen. Možná, že je to kvůli temnému a
chladnému počasí, které tu máme, lidem, kte-
ří jsou z toho tak v depresi, že umějí dělat
dobrou hudbu. Myslím, že pro tvorbu dobré-
ho metalu jsou pocity deprese tím pravým.
Když to porovnáš se zeměmi jako je
Portugalsko, kde pořád svítí slunce, pak jak
tam mohou být lidé smutní a psát fakt dobrý
a smutný metal. To nejde… Jasně, Finové
vždycky byli ovlivnění celou Skandinávií, a tak
není divu, kdy důležité země na metal jako je
Norsko a Švédsko nám daly dobrý základ na
začátku devadesátých let. Já myslím, že
Finové se velmi poučili z chyb, které dělali
Norové a Švédi, vykročili po jejich stopách a

vše důkladně zúročili. Dokonce bych řekl, že
kolikrát děláme lepší věci. Myslím, že nejdůle-
žitější práci v tomhle ranku udělali Spinefarm,
ale když to porovnáme se stejně velkými ze-
měmi jako je Česká republika, máme tady víc
peněz a zdrojů a můžeme si víc dovolit.
Například věnovat více peněz na propagaci,
můžeme kapely víc tlačit atd.
Naše česká scéna je poměrně silná a široká,
ale jenom ojediněle dokáže nějaká kapela
proniknout za hranice našeho státu. Zaujala
tě někdy nějaká česká kapela?
Musím říct, že ne. Znám nějaká jména jako
jsou Silent Stream Of Godless Elegy,
Forgotten Silence, Memoria… Vím, že máte
hodně silnou death grindovou scénu, ale z to-
hohle žánru může být jen velmi málo velkých
jmen…
Jaký je podíl prodaných nosičů doma ve
Finsku se zbytkem světa?
Když se podíváš na Swallow The Sun, pak je
čtvrtina prodaných nosičů tady ve Finsku,
zbytek svět, ale normálně je to tak, že 5 až
10% nákladu prodáme doma a zbytek jde do
světa…
Pozoruješ snížení prodejů CD v důsledku to-
ho, že lidé stále více nelegálně stahují z inter-
netu a vypalují? Nosíš v hlavě nějaký plán, jak
čelit nižším prodejům CD?
Vypalování CD už není problém. Kolik lidí to
dneska dělá? Já myslím, že internet jasně má

dopad na to, že prodej CD jde dolů, ale ne-
myslím si, že pro Firebox to má nějaký nega-
tivní dopad. Já myslím, že všeobecně ilegální
stahování metalu není tak velký problém.
Hodně jeho fanoušků totiž desky sbírá a jsou
zvyklí metal kupovat. Nemusíme tedy nějakým
způsobem vymýšlet, jak proti internetu bojo-
vat. Spíš přemýšlím, jak jej do budoucna nao-
pak víc využít a získat z něj výhodu. Internet
může být velice dobrý kanál pro šíření promo
alb, čímž se ušetří mnoho peněz za poštovné
a samozřejmě za jejich lis. Výhodou internetu
také může být to, že zničí labely, které ne-
chtějí příliš investovat do jejich kapel, produk-
ce a samozřejmě v neposlední řadě také pro-
pagace. Když lidé stáhnou tyhle nekvalitní al-
ba na internetu a uslyší sračkovou produkci,
nemusí si už kupovat jejich CD.
Mě kontaktuje spousta kapel na vydání.
Předpokládám, že tebe také. Jaké máš krité-
ria, abys vůbec začal uvažovat, že bys s vy-
branou kapelou začal spolupracovat?
To je peklo. Dostávám tak 10 až 15 demáčů /
prom každý týden. Pro podpis s kapelou mám

kritérií opravdu hodně. První a nejdůležitější
podmínkou je, že hudba musí být opravdu
dobrá a hlavně originální. Druhou podmínku,
kterou na kapelu mám je, že ona musí být ak-
tivní a připravena hrát hodně koncertů, ačko-
liv ze začátku třeba nedostane z koncertů ani
floka. Tohle jsou asi ty nejdůležitější. Bohužel
tyto dvě základní podmínky většina kapel ne-
splňuje. Když už je jejich hudba fakt dobrá,
pak je kapela naopak neschopná cokoliv dě-
lat. Anebo naopak, kapela je hodně aktivní,
ale její produkce je strašně standardní a mili-
onkrát omletá a slyšená.
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Poučili jsme se hudebně z chyb, 
které dělali Norové a Švédi!

AEBSENCE
Unusual
2002, CD-R

Zvláštní. Takový je kromě titulu desky – dema
maďarské kapely Aebsence také překlad slo-
va „Unusual“. Zvláštní také je, že tohle slovo
mě napadlo hned po poslechu první skladby.
Divné, co? Ale je to tak. Aebsence bych zařa-
dil asi někam do stoner rocku. Možná je to
tím naprosto naléhavým a v mnoha případech
také ¨smutným zpěvem Budaie Pétera. Jenže
kromě jeho naléhavého vokálu je i samotná
hudba pestrá, překotná, rytmická, disharmo-
nická, ale nesmírně spádová a vlastně tvrdá.
Je převážně pomalá, ale rychlé věci umí ka-
pela taky. Pak se najednou do refrénu vloudí
zvláštní hra rytmiky a hudba tak dostává zce-
la jiný směr a atmosféru. Najednou jako bys-
te se ocitli někde o pár set kilometrů od mís-
ta poslechu. To je chaos, říkáte si po přečte-
ní těchto řádek. Není, věřte mi. Je to strašně
zajímavé, přes svou tvrdost melodické a hlav-
ně originální. Navíc zpěvák si hraje nejenom
s angličtinou, ale i se svým rodným jazykem,
který sice zní trochu srandovně, ale přesto
„zvláštně“ a zajímavě. Každopádně pánové
umí hrát a rozhodně si nic nezadají s americ-
kou proveniencí tohoto žánru. Čas od času se
tu objeví i housle (či jiné folklorní nástroje)
a vy máte najednou pocit, že posloucháte
když ne nějakou zajímavou world music, tak
minimálně maďarský folklór. Ale neděste se,
je to vynikající a setsakra tvrdé. Škoda je, že
pánové nechytili žádného progresivního vy-
davatele, vypadá to totiž, že Aebsence už asi
ani neexistují. Od roku 2002 již žádná nová
nahrávka nevznikla a dokonce je tohle bez-
mála 50-ti minutové demo volně ke stažení na
jejich stránkách. Je jich nesmírná škoda.
Nahrávka opravdu stojí za to! Zkuste ji, za to
nic nedáte… 
Autor: -las- 5
Redakce: -K- 4, -mih- 3,5
www.aebsence.com

AIRBRUSHER
Airbrusher
2008, CD-R digipack

Představte si, že celé hodiny trávíte prací nad
grafickými záležitostmi u počítače a v půli no-
ci toho už máte dost a najednou vám tanou
na mysli hudební nápady. Co s nimi, když jste
u počítače? Odpověď je velmi snadná.
Zvěčníte je. Přesně tohle z nového projektu
světově uznávaného typografa Františka
Štorma cítím já, ale nemusí to být pravda. Pro

mladší čtenáře jen dodám, že František je sa-
mozřejmě ten bývalý zpěvák legendárních
a pro mnohé kultovních Master’s Hammer.
Pokud však mám recenzovat hudbu samot-
nou, je to pro mne takový malý překladatelský
oříšek. Je tu spousta elektroniky, na které je
vše postaveno, nicméně kytarové party ne-
chybí. Takže by se to dalo popsat jako úleto-
vá kytarová elektronika. A proč úletová?
Pochopíte to, když se zaposloucháte do čes-
kých textů, jen samotné názvy velmi napoví –
perly jako „Ráj Pneu“, „Nablito“, „Jihotrans“ či
„Manele“ jsou tak úchylné, až jsou nakonec
geniální. Na jednu stranu si říkáte, že tohle je
tak primitivní a minimalistické, na tu druhou si
pak uvědomíte, že v jednoduchosti je krása,
možná až genialita. V hudbě samotné já 
osobně strašně cítím odkaz právě
Master’s Hammer a jejich poslední počin
„Šlágry“, ale i třeba něco z úchylnosti = geni-
ality hudby Necrocockovy a jeho posledních
desek (včetně německých melodických po-
chodových songů, které Airbrusher produku-
je velmi podobně – viz skladba „Jihotrans“ či
právě německy zpívaná závěrečná
„Airbrusher DE“). Zřejmě hudební rukopis
těchto bývalých členů M.H. se prostě ani po
letech nezapře. Nicméně přesně si dokážu
představit další recenzenty. Na jedné straně
ty, kteří si budou klepat prstem na čelo a mlu-
vit cosi o naprosté blbosti a hovadině, na té
druhé pak ty, kteří na nahrávku nedají dopus-
tit. Nic mezi. Já patřím možná taky úchylně do
té druhé skupiny. Pánové a dámy, tohle je na-
hrávka, na kterou vás musím v letošním roce
upozornit! Na prvním místě! Tohle musíte sly-
šet, i když s metalem nahrávka nemá nic spo-
lečného a vy to možná po první skladbě za-
tratíte! Každopádně pro mě demo roku 2008! 
Autor: -las- 5
Redakce: -K- 5, -mih- 5

AVULSED
Yearning For The Grotesque
2003, CD-R,  Metal Age

Představovat tyhle španělský toreadory je
zřejmě pro většinu z vás zbytečné. Ale tak
přeci jenom na osvěžení: vznik 1991, pět řa-
dových alb, několiko EP, mini CD, kompilací,
DVD a hlavně velmi aktivně hrající smrtící ko-
mando občasně koketující s drtící formou
metalu!!! Přístup, jaký Avulsed zvolili pro svo-
jí prezentaci vás rozhodně nemůže nechat
chladnými a chtíc nechtíc vlasatá kštice na
vaší hlavě po pár minutách začne připomínat
větrné elektrárny ve své nejlepší kondici.
Melodika, přímočarost a tah na branku jsou

velké klady Avulsed. Po právu se řadí mezi
top španělské spolky a tak snad menší vadou
na kráse je pouze způsob, jakým Avantgarde
Music zvolili prezentaci tohoto skvostu.
Pouze vypálené CD bez sebemenších infor-
mací nejsou důstojnou formou reklamy
Avulsed a i naše redakce tak musela tuto na-
hrávku zahrnout do demo/promo sekce ka-
pel. Ale za to už satanžel samotná kapela ne-
může a já jí na oplátku dám plný počet bodů.
Rozhodně po zásluze.
Autor: -K- 5
Redakce: -las- 4, -mih- 5
www.avulsed.com 

CORRUPTED MELODY
Inner I.
2008, CD-R

V dopise, který byl přiložen k tomuto promu,
kapela slibuje 10 unikátních písní. Jenže uni-
kátní bohužel nejsou. Slovenským Corrupted
Melody nelze upřít snahu, invenci a snahu
o originalitu, jenže co je to platné, v hlavě po
poslechu „alba“ prostě nic nezbyde. I když
můžeme slyšet tu a tam zajímavou směsici
blacku, deathu, doomu s mužským brutálním
vokálem (jednou deathový, jednou blackový)
a ženským čistým zpěvem, právě ten je podle
mého názoru největším kamenem úrazu. Už
od úvodních tónů „Inner I.“ totiž právě ten
sráží nahrávku do průměru. Docela často
zpěvuli hapruje intonace, to ale není její nej-
větší problém, její barva hlasu prostě do pro-
dukce skupiny nezapadá. Prostě to nefungu-
je. Chybí tomu zkrátka něco, co je jen těžko
popsatelné a co z největších jmen dělá velké
kapely. Ostatně příště bych se úplně vykašlal
na ženský zpěv, který je tu poměrně násilný
a téměř bezúčelný. Myslím, že síla kapely je
v atmosféričnosti, zajímavých aranžích a ne-
předvídaných obratech. Bohužel se obávám,
že po tomhle materiálu zatím žádná z vydava-
telských firem neskočí. Je to na půli cesty, ale
v budoucnu kapela může jen překvapit.
Doufejme!
Autor: -las- 3,5
Redakce: -K- 3,5, -mih- 2,5
www.corruptedmelody.sk

CORTRIBE
At The Beginning
2007, CD-R

Ze Slovenska toho v poslední době moc ne-
přichází, proto jsem byl hodně zvědav na dal-
ší tvrděhutný příděl od našich východních
sousedů. A jsem mile překvapen. Cortribe se



Nebudu zakrývat, že jedním z hlavních
důvodů návštěvy letošního Bloodstock
Open Air festivalu byla tamní účast
mých stájových koní SEROTONAL. Ti
dostali pozvánku na vystoupení na tzv.
Scuzz stage měsíc a půl před koná-
ním festivalu, samotné potvrzení do-
konce necelý měsíc předtím. Všechno
se to odehrálo rychle. Zabookování le-
tenek u nízkonákladových aerolinek
netvalo dlouho, tady už pro cenu le-
tenky hrály doslova hodiny. K blížícímu
se datu odletu se totiž cena (jak jinak)
zvedala. Je s podivem, že let do
Manchestru byl levnější britskými ae-
rolinkami než našimi lowcosty či ČSA.
Let do Manchestru nebyl náhodný,
protože ten je od Liverpoolu vzdálen
necelých 50 km, letěl jsem trochu dří-
ve a chtěl jsem s klukama strávit ně-
jaký čas v okolí Liverpoolu. Jinak je
Catton Hall, místo konání festivalu
(nemohu vesničku asi 7 km od
Lichfieldu a 20 km od letiště East
Midlands uprostřed Anglie nazvat ni-
jak jinak) prdelí celé Velké Británie.

V den D, odpoledne v pátek 18.
srpna (v plném proudu tu už běžel
Brutal Assault) jsme konečně vyrazili
po vydatných koncertních přípravách
směr Catton Hall v hrabství Derby. Je
trochu škoda, že neuvidím pár un-

dergroundových kapel, velkých jmen
jako jsou TÝR, Destruction či Primal
Fear, ale nemohu chtít vše. Malebný
anglický venkov, který je tu všude ko-
lem, nepřipomíná, že pár set metrů
odtud je největší metalový festival
v Británii. Vždyť posuďte sami,
Donnington byl vždy jen pro velké ka-
pely a navíc je a není pořádán pravi-
delně, na druhou stranu je tu pár na-
dšenců, kteří začali organizovat akci,
kam přijíždí každý rok stále více a více
lidí. Odhaduje se, že na letošní ročník

zavítalo 12.000 – 15.000 lidí, já 
osobně bych se klonill spíše k tomu
nižšímu číslu. Pojďme však k festivalu
samotnému. Všímal jsem si kromě
muziky i veškerého zázemí, organiza-
ce a atmosféry. Zajímavě byl pojatý
vstup. Dvě obrovské louky, kam maní-
ci v reflexních vestách pěkně skládali
jedno přijíždějící auto za druhým do 
úhledných řad. Odtud, panáčci, už jen
po svých, takže stany a veškerý erár
s sebou. Žádný chaos s parkováním
a stanováním. Organizátoři vždy 
usměvaví, příjemní a nápomocní. Uf,
škoda, že to takhle nefunguje i nás.
Uvnitř areálu speciální louka pro sta-
nování pro vozíčkáře, další velká louka
pro fanoušky. Kemp byl vzdálen od
festivalového území cca tak 300 met-
rů, takže dojít si odpočinout bylo
v podstatě procházkou rájem. Když už
jsme u těch vozíčkářů, přímo mě šo-
kovala speciálně pro ně postavená
rampa hned vedle zvukového pultu.
Věřte nebo ne, ale byla využita po ce-
lý festival! Než se dostaneme k hudbě
a kapelám samotným, pojďme se za-
stavit ještě u vybavení festivalového 
území. U nás se žehrá hlavně na stav
záchodů. Nevím, jak je to možné, ale
tady jich prostě bylo nějak dostatek.
Sice byly po pár hodinách téměř ne-
použitelné, ale zase „Viktoři – čištiči“
pracovali skvěle, takže tak výrazný
problém, jako bývá u nás, to zase ne-
byl. Celá plocha byla rozdělena na
hlavní pódium, kde hrála především
velká jména, pak na tzv. Unsigned
stage nebo jinak Scuzz stage, kde se
prezentovaly hlavně undergroundové,
mladé a nezkušené kapely, některé
z nich také vyhrály soutěž o to si za-
hrát na Bloodstocku (čtěte místním

slangem Blutstok) a poslední malou
Lava stage, kde jste si mohli zahrát
hru s počítačem „o nejlepšího kytaris-
tu“, zahrát si nebo zazpívat u metalo-
vého karaoke, no zkrátka zábava.
Když jsme u té zábavy, nechyběla tu
vysoká centrifuga, autíčka, dokonce
metalová diskotéka dekorovaná dvě-
ma vyřazenými transportéry ještě
s českými vlaječkami na bocích (!!!).
Mezi další vybavení areálu kromě dis-
ter, prodejců „metalových“ hadrů, tri-
ček, módního rockového oblečení, vla-
jek, prstenů, ponožek, kloubouků
a miliónů dalších nesmyslů, patřily ta-
ké spousty občerstvovacích stánků
s pestrou stravou. Nemohlo se vám
tedy po dobu festivalu stát, že budete
jíst poněkolikáté tu samou stárnoucí
klobásu a neustále čekat ve frontě na
pivo. Jídlo za bratru 4-6 liber (skvělá
čína, thajské kuře, rybí filé atd.) bylo
pro našince sice drahé, ale vydatné,
pivo několika značek po 3,60 librách.
Skvělým nápadem je, že jste si za pa-
pírový kelímek připlatili 0,10 liber, což
byla vratná záloha. Myslíte, že jste ně-
kde viděli odhozený kelímek? Zkuste
hádat! Nevěřil jsem vlastním očím,
když jsem v rohu areálu našel pře-
nosné bankomaty, uff! Každou hodin-
ku jste si mohli vystát jedinou frontu
do speciálního stanu, kde probíhaly
podpisové akce s headlinery.
Samozřejmostí byl speciální merchan-
dise stan, kde se prodávaly trika fes-
tivalu, hned vedle jste se mohli infor-
movat o čemkoliv o festu, nechat se
ošetřit u stálé záchranné služby či si
zajet kyvadlovou dopravou do
Lichfieldu, kousek odtud.

Na místo konání jsme přijeli téměř
v sedm večer, takže jsme právě chyt-
li konec vystoupení SOULFLY. Ti měli
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BLOODSTOCK OPEN AIR 2008
14. – 16. 8. 2008
Catton Hall, Derby, Velká Británie



pod pódiem obrovské množství odda-
ných fanoušků, nicméně mě
Cavalerovy neustálé hlášky „Fuck You
All“ a „Motherfuckers“ doslova štvaly.
Klasika, jak už Soufly znáte. Krátce po
nich šli na pódium HELLOWEEN, při
nichž se stmívalo, a ty jsem si hodně
užil. Zpěvák Andi Deris byl sice oble-
čen jak maškarní klaun, ale když slyší-
te „I Want Out“, „Keeper Of The
Seven Keys“, „Future World“, „Dr.
Stein“ a pár novějších pecek, všechno
mu odpustíte. Tohle byl profesionální
a vřelý výkon! Posledním pánem na
holení byli OPETH, kteří mě totálně do-
stali. Nejenže znám jejich tvorbu jako
své boty, ale i jejich zpěvák působil do-
jmem, jaky by právě vylezl ze stanu
v kempu a užíval si festivalové atmo-
sféry. Jednoznačně jeden z vrcholů
festivalu. Pátek byl za námi, dva dny
před námi. Kvůli místu dále se zmíním
jen o těch důležitých hudebních mo-
mentech.

Sobotu načali na hlavním pódiu sran-
dovní gwarovští blackmetalisti – EVIL
SCARECROW, sice bavili lidi, ale muzika
zaváněla těžkým amatérismem. Pro
příznivce progresivního metalu se před-
stavili staříci CLOUDSCAPE a následně
pro klasické oldschool deathmetalisty 
obyčejní RISE TO REMAIN. Možná zají-
mavější byli neznámí funeral doomoví
WITCHSORROW na Scuzz stagi, kde
basu drtila žena s neskutečnou image.
Jenže pak se na hlavním pódiu objevil je-
den z dalších vrcholů festivalu – Švýcaři
ELUVEITIE a jejich originální melodický
death metal s prvky keltské hudby a sa-
mozřejmě se speciálními nástroji (dvě
flétny, housle atd). Jejich set, jehož pá-
teří bylo album „Slania“, byl naprosto
odzbrojující a dokonalý! Naprostá jízda.
Těšil jsem se hodně moc na další skvě-
lou kapelu SWALLOW THE SUN
z Finska, ale musím říci, že nová doo-
mová tvorba byla na tohle odpoledne
trochu nudná a nezáživná, bohužel.
Oproti COMMUNIC, dalším na hlavním
pódiu, kteří byli naprosto nevýrazní, se
na Scuzz stagi objevila jiná zajímavá ka-
pela – THE DEFILED s punkovou image,

ale s produkcí takovou, jakou byste ne-
čekali – death metal křížený s hard 
rockem! Další dobrá, ale průměrná ka-
pela MOONSORROW předváděla slušný
black metal. Spíše se zapsala do hlav
tím, že všichni její členové byli potřísně-
ní umělou krví (to je už docela otřelé
a neoriginální). Před „staříky, kteří ne-
patří do šrotu“ – NAPALM DEATH (27

let na scéně!), šlape jim to o sto šest,
navíc doma před svým publikem, se na
Scuzz stage objevili nevýrazní heavy me-
talisté HELLFIGHTER, ale po nich pak vy-
nikající instrumentalisti (á la Iron
Maiden) – METALOID – zde pravděpo-
dobně velmi známí, ale ve světě vůbec.
Začíná pršet, v info stanu dostáváme
pytle proti „Bloody Fucking Raining“, jak
je na něm uvedeno - taky skvělý nápad.
Večer dále patřil SOILWORK (výtečný

rychlý melodický death metal – drtil
všechny užívající si fanoušky – včetně
mě!). Docela jsem se těšil na ICED 
EARTH. Tuhle americkou kapelu jsem
měl hodně rád začátkem devadesátých
let a chtěl jsem vědět, jak se jim dnes
daří. Bohužel Iced Earth úplně vyprchali
a působili staře, unaveně a anachronic-
ky. Jedno ze zklamání festivalu.
Posledními headlinery sobotního dne by-
li DIMMU BORGIR. Viděl jsem je několi-
krát, takže jsem věděl dopředu, co
mám čekat. Z desky jsou výborní, na
koncertech zvuk a atmosféra mizí,
i když jejich ohňová show celou akci za-
chraňovala. Dobrý!

V neděli už se dostavovala únava, tak-
že se především zmíním jen o velkých
jménech. Velkým dnem byla neděle i pro
SEROTONAL. Kluci se na koncert při-

pravili hodně zodpovědně, jejich set byl
vynikající, trochu byla škoda, že jejich
koncert sledovalo na Scuzz stage pouze
nějakých 150 lidí. Je vidno, že budeme
muset ještě hodně pracovat na propa-
gaci. Den začali na hlavním pódiu poho-
dovým glam rockem HEAVENS BASE-
MENT, super heavy metalem se pre-
zentovali i skvělí Němci MOB RULES.
Pak už to jelo jako na drátkách. Skvělý
death metal přivezli z Kanady drsní
chlápci KATAKLYSM, jejichž set smetl
v hledišti všechny deathmetalové hlavy.
Následující OVERKILL jsem nikdy nemu-
sel a tenhle koncert mi to potvrdil.
Nesmyslně dlouho se zvučilo, nakonec
byl zvuk stejně nečitelný jako celá kape-
la. Neměl jsem rád zpěvákův ječák, ta-
dy mi zase tolik nevadil. Old school
thrash pro old school thrashery, nic víc,
nic míň. Blížil se večer a já se opět 
třásl na další z mých velkých oblíbenců
AT THE GATES, podle mě zakladatele
moderního melodického švédského 
death metalu. Tihle kluci předběhli vývoj
metalu o několik let. Po pauze se vrátili
v plné síle a svůj um předvedli na plné
pecky. Další z vrcholů festivalu.
Překvapilo mě, že hráli pouze staré flá-
ky, nové věci nic. Dočkáme se?
Posledními harcovníky Bloodstocku byli
Finové NIGHTWISH. Mám je rád, i když
poslední deskou sklouzli do velké ko-
merce, nová zpěvačka Anette Olzon se
mi nezdá a ani zde nepotvrdila, že je
správnou nástupkyní Tarji. Když metalo-
vá kapela vyleze s frontmankou s reza-
vými vlasy s dvěma culíčky, co si po-
myslíte? Navíc nepředváděla přesvědči-
vé výkony, jako by metal nebo vůbec
rockovou muziku necítila. To backingy
Marco Hietaly byly daleko lepší. Asi tady
není něco v pořádku. Jinak musím hod-
notit skvělé pyrotechnické efekty (fakt
promakané), na druhou stranu je to asi
naposledy, co jsem Nightwish viděl živě
(vidět je už asi nemusím).

Co závěrem? Kapely u nás můžete vi-
dět už také, ale atmosféra je atmosfé-
ra. Ta byla v Anglii prostě lepší.
Nemluvě o tom, že jsem tam strávil pří-
jemné chvíle. –las-
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Eluveitie

Napalm Death

Soilwork

Serotonal
plové vsuvky a celkový programming je velmi
dobře rozmyšlený. Kapelu tak neutváří, ale
vhodně doplňuje. I to budiž ke cti těmto dělní-
kům raw death metalu. Snad pouze trochu
přebustrovaný zvuk občas učiní drobnou
skvrnu na kráse této nahrávce. To především
v těch místech, kdy má kapela snahu vás pří-
mo nakopnout svým postojem do pr… ehm,
do zadnice. Myslím, že „Wreck” nezpůsobí re-
voluci, ale taktéž nezapadne mezi průměrné.
Dobrá deska, dobrá kapela a živě z vás udě-
lají fašírku! 
Autor: -K- 5,5
Redakce: -las- 3,5, -mih- 5,5

YNNITY
Quite Quite Melody
2008, Self-release

Tak nám od Brna zafoukalo a mráček jménem
Ynnity navazuje na slavnější doby brněnského
podzemí. Navazuje… asi to není přesný výraz,
ale kombinace hard rocku s metalem v té lid-
štější podobě je na naše poměry relativně ne-
tradiční postoj. Tak od začátku, ať si v tom ne-
uděláme guláš. Ynnity vznikli roku 2006 a to
na základě lidiček, jež měli tu čest účinkovat
v kapelách S.R.O., Feedback, Wolfheart,
Methadon, Inner Fear, Big Boss, Fatality
a Bast. Slušná sbírka, že? V sázku tedy může-
me dát fakt, že po hudební stránce se setká-
me s vcelku dobrou kvalitou. Po třípísňovém
promo materiálu z roku 2006 kapela zřejmě o-
čekávala vydání prvotiny u renomovaného la-
belu (čehož by po zásluze měla dosáhnout),
ale doba tomu nechtěla, a tak Ynnity musejí
sáhnout do své kapsy. Setkáváme se s kombi-
nací temně se valícího hard rocku s metalový-
mi kořeny za doprovodu plného, sytého hlasu
Zdeňky Kotačkové. Kvituji velice dobrý zvuk
ze studia Shaark, a tak lze o prvotině „Quite
Quite Melody” psát v superlativech. Ynnity
podle mého vhodně doplňují kapely podob-
ného ranku jako jsou Dying Passion, Endless
či Memoria. Nesetkáme se s žánrovou inven-
cí hodnou průkopníků, ale ta poctivost a ne-
komplikovanost dělá muzikanty z Ynnity ostří-
lenými harcovníky, kteří přesně vědí, jak zaú-
točit na svojí cílovou skupinu. Ruce si v tomto
případě budou mnout ti z vás, kteří holdují
melodice a přímočarosti, kdy si dokážete ref-
rén zapamatovat při druhém poslechu.
Obrovská deviza, která by neměla být do bu-
doucna zapomenuta. Na závěr uděláme výjim-
ku a uvedeme web kontakt, poněvadž se jed-
ná o vlastní náklad CD: www.ynnity.cz.
Autor: -K- 5
Redakce: -las- 4,5, -mih- 4

VELVETCUT
Thirteen
2006, Firebox Records

S finskými Firebox jsme v minulosti navázali

velmi přátelské vztahy, a tak se to v poslední
době v Metal Breathu jejich produkty jenom
hemží. A že se nejedná o žádné „zajíce v pyt-
li“, nás přesvědčují i krajané vydavatelské fir-
my Velvetcut. Ačkoliv se malinko vyjímají ze
strategie firmy, jež se především zaměřila na
doommetalový žánr. Ale Finové se již v minu-
losti představili jako národ především rockově
založený. Velvetcut staví na odkazu legendár-
ních Sentenced či služebně mladších, ale rá-
diově prezentovanějších Rasmus. A opětovně
nutno dodat, že to snad ti kluci ze země tisíce
jezer mají v krvi. Debutové CD „Thirteen” mě-
lo sice pár promo předchůdců, z nichž je asi
„The Quarter” EP z roku 2003 (ke stažení na
www.velvetcut.com) tím vstupním lístkem me-
zi finskou elitu alternative mood rocku, ale až
tento debutový materiál ukázal kvalitu a roz-
prostření všech možností Velvetcut. Výborné
aranže, které stále nabízejí „akci“, vybroušený
zvuk kytar okořeněný celkově dynamickým
zvukem nahrávky a nekomplikující motivy son-
gů, jež z Velvetcut dělají zřetelně čitelnou ka-
pelu a její záměr a úmysl jsou vám jasné po
pár tónech. Velvetcut se velice příjemně po-
slouchají a jsou vynikajícím doplňkem stravy
pro všechny metalem posedlé šílence, kteří si
čas od času zatouží odfrknout, ale nepodleh-
nout nevkusu. Myslím, že se o budoucnost
finských metalových rockerů nemusíme bát.
Autor: -K- 6
Redakce: -las- 5,5, -mih- 3

WITHERING
Gospel Of Madness
2004, Firebox Records

Withering se prezentují skvělým zatěžkaným,
a jak jinak než pomalejším, melodickým doom
metalem. Každá píseň začíná těžce pomalu,
aby se později zrychlila, samozřejmě se přidá
dvojkopák a v další části pak celá skladba vr-
cholí. S tím vším skvěle ladí brutální deathový
vokál (dokonce v druhé části i blackový).
Melodické kytarové linky jsou nosným prvkem
hudby Withering, klávesy či ženský doprovod
zde zcela chybí. Klasické metalové obsazení
zkrátka stačí na kvalitně odvedenou práci.
Sice se nedočkáte, jak už to v současnosti bý-
vá, ničeho převratného, nicméně Withering
jsou drsní, tvrdí, sympatičtí a zároveň melodič-
tí. Při poslechu CD a zřejmě i na koncertě chy-
tí melodičností, tvrdost jim však zůstává!
Milovníci energického doomu zavětřte! Tohle
je opravdová parádička! –las-
Autor: -las- 6
Redakce: -K- 5, -mih- 4

ASMODEUS
Muka existence
2008, Asmodeus, CD + DVD

Od sametové revoluce, kdy jsme konečně
mohli začít vstřebávat všechny vymoženosti

kapitalistického světa, uběhne pomalu dvacet
let. Poslední dobou české metalové kapely za-
čínají pomalu bilancovat nad svou minulostí,
protože dvacet let, posuďte sami na sobě, je
už jedna pěkná generace fanoušků!
S Asmodeem jsem měl tu čest dlouhá léta
spolupracovat, takže jsem se na jejich historii
také tak trochu podílel. Stojím však velmi
dlouho mimo jeho dění, a tak si mohu dovolit
hodnotit jejich nejnovější počin bez jakýchko-
liv výčitek svědomí. Hned na začátek si trouf-
nu říci, že se DVD „Muka Existence“ zařadí
mezi ta nejlepší retrospektivní česká hudební
videa. Dokonce bych řekl, že možná nejlepší
vůbec. Jak už to u Asmodea bývá zvykem, vše
je precizně připraveno a zpracováno. DVD
obsahuje bohatý záznam, kde najdeme jak
všechny dosavadní hudební videoklipy (je jich
pět + bonus projektu A+), tak i samozřejmě
záznamy koncertů. V první polovině zde na-
jdeme část záznamu vystoupení z roku 2007
v Klatovech (snímaný několika kamerami
včetně kamery na kytaře, celkem něco málo
přes dvacet minut) a dále průřez amatérských
videozáznamů od roku 1990 (Metal Massacre
v Litvínově) až po koncert v Klatovech z roku
2006 (celkem hodinový záznam). Jak už to
u této části bývá, záznamy jsou různých kvalit,
nicméně jsou vkusně a dobře vybrány podle
hesla „kvalita je lepší než kvantita“ a to je jen
dobře. Samozřejmě obraz a zvuk sice není ni-
jak výrazně dobrý, ale jsou svědectvím doby
i podmínek. Dokážu si představit kvalitu vide-
ozáznamů za dalších dvacet let, to už bude
o něčem jiném… Vybrány jsou skladby tak,
aby se neopakovaly a to kvituji s povděkem.
Když se na to podíváme z globálního pohledu,
nalezneme tu průřez celou tvorbou „Asmáče“,
dohromady třicet skladeb a to už pěkný profil
ne? A co pověstná třešnička na dortu? Ta při-
jde nakonec. Pod stejnojmenným názvem
„Muka existence“ zde najdeme výtečný doku-
ment (celkem hodinu čtyřicet), který obsahu-
je rozhovory s lidmi, kteří se okolo kapely po-
hybovali během její dosavadní kariéry, bývalý-
mi i současnými členy kapely či novináři. Celý
dokument moderuje František Březina. Je to
nejlépe připravený a provedený dokument
o české metalové kapele, jaký jsem kdy viděl
a přál bych si, aby se objevil třeba na TV Óč-
ko nebo ČT2. Vše v něm historicky zapadá do
sebe, protagonisté mluví k věci a člověk po-
chopí vše kolem kapely, co ani dosud sám ne-
tušil… Pokud si tedy pořídíte tento počin, mů-
žete se těšit na více než tříhodinový záznam
a kromě DVD „Muka existence“ obsahuje ba-
lení také CD „Bešt of“, 22-ti skladbový výběr
nejlepších věcí ze všech desek, včetně tří no-
vých skladeb jako bonus! Samozřejmě má na-
hrávka nový mastering. Prostě paráda. Pak má
člověk najít nějakou slabinu, ale jak hledám,
tak ji najít v podstatě nelze.
Autor: -las- 6,5
Redakce: -mih- 6, -K- 5,5
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DISTRIBUČNÍ KATALOG
METAL BREATH PRODUCTION

Na tomto místě se dozvíte několik nezbytných informací a podmínek, jak z našeho katalogu objednávat. Můžete objednávat:

1) Přes INTERNETOVÝ OBCHOD (www.metalbreath.cz/cz/obchod/). Tuto možnost naprosto preferujeme, protože zde máte k dispozici ma-
ximálně aktuální distribuční katalog on-line. Můžete si zde vyhledávat v kategoriích CD, MC, DVD a trička. Uvádějte prosím vždy vaši sprá-
vnou e-mailovou adresu (vaše adresa nebude dále zneužita) nebo tel. číslo (nejlépe mobil), abychom vás v případě nejasností nebo nedo-
stupnosti některého z objednaných titulů mohli kontaktovat zpět. Případné další informace jsou uvedeny na internetovém obchodu www.me-
talbreath.cz v sekci “Jak nakupovat”. Zde jsou k dispozici aktuální informace.
2) SMSkou na číslo 606 417075 či E-MAILEM na adresu info@metalbreath.cz (předmět objednávka).
3) PÍSEMNĚ na adrese: METAL BREATH, P.O.BOX 5, 330 11 TŘEMOŠNÁ U PLZNĚ. 
4) TELEFONICKY na čísle 606 417 075, při telefonické objednávce si můžete ověřit zda jsou nosiče momentálně na skladě. V případě že 
bude vše k dispozici, můžeme zásilku odeslat nejpozději druhý pracovní den a v nejrychlejším případě budete mít požadované věci do 3 dnů
doma! Pokud se nedovoláte, zkuste to později nebo další den.

Poznámka: Symbol nákupního košíčku v recenzích označuje možnost nákupu CD z našeho aktuálního katalogu.

Pokud preferujete platbu bankovním převodem, objednejte si zásilku jednou z uvedených možností a celkovou částku + poštovné uhraďte
na bankovní účet 168950536/0300 (Pavel Maňas). Další variantou je platba pomocí služby PAYPAL, náš účet je info@metalbreath.cz.

Jinak:

VŠE ZASÍLÁME NA DOBÍRKU! K OBJEDNÁVKÁM DO 1 000 Kč PŘIPOČÍTÁVÁME POŠTOVNÉ! 
PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1 000 Kč MÁTE POŠTOVNÉ ZDARMA, HRADÍME HO MY!!
PŘI OBJEDNÁVCE NAD 2 500 Kč MÁTE POŠTOVNÉ ZDARMA + ZDARMA 1 CD DLE VAŠEHO LIBOVOLNÉHO VÝBĚRU!

AKCE: Při objednávce nad 2.500,- Kč získáte nejen jedno CD zdarma dle 
vlastního výběru, ale také triko PROMISES “Flight To Fall” v hodnotě 250,- Kč

zdarma. Nabídka platí do vyprodání zásob.
Aktuální informace naleznete na internetových stránkách a internetovém obchodě Metal Breath Production:

www.metalbreath.cz/cz/obchod
3RD - Highest Human Form, moderní melodický power metal thrash, silný vliv moderní Sepultury, mini album, Itálie, 2000, 49,-
AARNI - Bathos, zajímavá směsice doomu, ambientu, folku, esoterické hudby, Finsko, 2004, 238,-
AARNI - Tohcoth, originální avantgardní doom metal s prvky progresivní hudby, ambientu a folku, Finsko, 2008, 238,-
ABLAZE IN HATRED - Deceptive Awareness, zatěžkaný atmosférický gradující doom metal s mužským vokálem, debut, Finsko, 2006, 238,-
ABOMINANT - Triumph Of The Kill, legendární americká kultovní formace s vynikající energickou death thrash smrští, USA, 2006, 238,-
ACT NOIR - Automatisme Psychique, nádherná atmosférická a příjemná hudba, která má hodně blízko metalu, ale je označována jako psy-
cho dark wave, Itálie, 2006, 238,-
ACT OF GOD - The Place Of Worship, rychlý atmosférický black metal s ženským operním vokálem, Rusko, 2005, 238,-
ADOR DORATH - Adon Nin Edeleth Ador Dorath (demo), debutní album nadějné doom blackmetalové kapely s klávesami, viollonchelem a
mužským a ženským vokálem, jedná se o demo verzi před vydáním debutu, výprodej, jen do vyprodání zásob, ČR, 2002, 19,-
ADVENT - The Dawn, atmosférický velmi melodický black metal s klasickým a čistým blackovým vokálem, debutové album, Itálie, 2003, 143,-
ADVERSARY - Forsaken, pomalejší death metal z produkce Cursed Productions, USA, 2001, 209,-
AESMA DAEVA - The Eros Of Frigid Beauty, moderní a alternativní doom metal s ženským vokálem, středověkou muzikou, velmi originální,
USA, 2001, 238,-
AGALLOCH - Ashes Against The Grain, super valivý atmosférický doom metal s deathovým vokálem, USA, 2006, 238,-
AGATHOCLES - Keep Mincing, 12 studiových a 14 živých raritních nahrávek z roku 1988, Belgie, 2001, 143,-
AMBER TEARS - Revelations Of Renounced, pomalejší atmosférický doom death metal s brutálním vokálem, Rusko, 2006, 238,-
ANACHRONAEON - The New Dawn, rychlý melodický energický dark metal, směsice deathu, blacku a jiných stylů, Švédsko, 2007, 238,-
ANATA - The Conductor's Departure, nejnovější album švédských techno deathmetalistů, propojení death metalu a technického hardcoru, 
Švédsko, 2006, 238,-
ANIMÉ - Sky Above The Wires, zajímavé emo rockové album, kde účinkuje také Jirka Kučerovský z Forgotten Silence, ČR, 2003, 238,-
ANTIGAMA - Discomfort, druhé album šílených polských grinderů ve stylu Nasum nebo Assuck, Polsko, 95,-
ANTIMATTER - Planetary Confinement , příjemná náladová hudba, spíše ambient, projekt Duncana Patterson (ex-Anathema, Íon), Velká
Británie, 2005, 238,-

Distribuční katalog - CD

proslaví, ale v budoucnu klidně může. Sara
Lee se skvěle řadí mezi popmetalové kapely
typu HIM, The Rasmus či si vybavte méně
metalové Sentenced (vidíte, opět další hvězdy
finského nebe). Sara Lee nabízí skvělou por-
ci gothicmetalových kytar s čistým rockovým
vokálem, nezbytné klávesy a samozřejmě
v první chvíli chytlavé šlapavé songy. Proč
v první chvíli? Určitě si vybavíte alespoň jednu
z hitovek právě uvedených kapel. Garantuji
vám, že i když vás písně Sara Lee chytí, v zá-
pětí si jejich melodie nevybavíte. A právě pro-
to možná nebude Sara Lee tak úspěšná.
Kdyby kapela dokázala oslovit velké množství
fanoušků, vůbec se ale nebudu divit. Od po-
píkářů, rockerů, gotiků až po metalisty. Ti
všichni si tu najdou to své a dokáží to ocenit.
Nechybí samozřejmě dobrá produkce, zvuk
ani tklivé melodie. Ahhh! Vidím gotické oble-
čení, nákladný videoklip, makeup, tajemný
hezoun s černou hřívou zpívající o „Temnotě
mezi…”. Klišé? Možná, ale proč ne. Mě se to
líbí, je to dobré, leč něco tomu chybí… Je to
jiskra, náboj, charisma, osobitý ksicht? Těžko
říci… Posuďte sami.
Autor: -las- 5
Redakce: -K- 4, -mih- 4

SEPPUKA
Ronin
2008, CD

Budu se snažit být objektivní, i když tohle ne-
ní můj šálek čaje. Proč? Přijde mi, že součas-
ný power metal, crossover či metalcore, nebo
jak se tomuhle stylu v poslední době moder-
ně říká, je jen trochu přímočařejší thrash a ten
je v podstatě vyčerpán. Slyšel jsem už stovky
kapel podobného ražení a na jejich koncer-
tech snesu jednu dvě skladby a musím pryč.
Vždycky je to o tom samém. Podladěné kyta-
ry, stejné riffy, stejné aranže, stejný zvuk, stej-
ně nasraný zpěv, nasrané texty. Fanoušek se
zabaví, kapela vydá ze sebe vše, ale mě to
prostě nenaplňuje. Promiňte. Musím ocenit
velice dobrý zvuk, obdivuju, že už i u nás je
možné udělat obstojnou produkci. Stejně tak
kvituji instrumentální dovednost tělesa a jeho
nevyčerpatelnou energii. Potud vše v pořád-
ku, ale to ostatní bohužel sráží desku do jed-
né jediné lajny celé nastoupené divize plagiá-
tů, které nevybočují z řady. U nás jsou možná
jediní zajímaví Boron, kdysi před nimi
Anarchuz, dlouho poté i novodobí Ferat, ale
pak je tu celá řádka stejně znějících českých
kapel. Mrzí mě to, já chápu, že kapely jako
Seppuka mají rády starou dobrou Panteru či
pozdější Sepulturu, ale těch jediných originá-
lů opravdu není mnoho… Jediná skladba,
která vybočuje z tohoto průměru je zcela od-
lišně zaranžovaná “D.D”. Škoda, že jich není
víc.
Autor: -las- 3
Redakce: -K- 4, -mih- 4

SHAARK
Again With Hatred
2006, Redblack Productions / Swage

Jihomoravští Shaark si již od své první desky
„Sinn Fein” v roce 1995 dělali tu svou klasic-
kou muziku a stylově neuhnuli za ta léta téměř
nikam. A to je vlastně dobře. Vždycky si šli
svou cestou nadupaného power metalu.
Kdysi se tomuto stylu říkalo taky crossover.
Byla doba, kdy mě tento styl lezl krkem, pro-
tože svého času každé nové demo začínající
kapely šlo právě touto cestou. Naštěstí jsou ty
doby pryč a „trh” se sám od “plagiátů” doce-
la pročistil. Shaark nepředvádí na čtvrté des-
ce „Again With Hatred” nic nového, převrat-
ného ani světoborného. Jenže na druhou
stranu léta protřelosti, muzikantský um i dřina
na koncertních pódiích, bohaté zkušenosti ze
studia, tohle všechno se na nové desce straš-
ně moc projevuje. Proto o technické zvukové
„dokonalosti”, skvělé instrumentaci, drivu, na-
dupnosti a spádu nelze pochybovat.
Nedokážu vyjmenovat snad s výjimkou jedné
či dvou kapel u nás, které se v tomto ranku
Shaarku vyrovnají, nicméně bohužel poohléd-
neme-li se za hranice a porovnáme Shaark se
stejně znějícími kapelami, najdeme jich nepo-
rovnatelně více. Bohužel, tohle je asi osud to-
hoto žánru, který se jen velmi těžce bude
v budoucnu vyvíjet. Na druhou stranu přízniv-
ci Shaarku si přijdou skutečně na své. Shaark
není na našich kolbištích neznámý, a proto
bych se nedivil, kdyby deska “Again With
Hatred” byla ve finále i přes mou kritiku origi-
nality nakonec docela úspěšná. Každopádně
se na čtyřku čekalo skoro šest let a to je do-
ba, kdy se buď prověří kvality kapely a nebo ji
semele zub času. V tomto případě se přiklá-
ním na tu stranu, že čas kapele prospěl k lep-
šímu.
Autor: -las- 4,5
Redakce: -K- 5, -mih- 4,5

SHEMHAMPHORASH
Dementia
2003, Blackened Moon Productions

Že by zrovna Španělsko bylo zemí plnou
blackmetalových spolků, to se říct nedá! Na
druhou stranu potěší, když se vám do ruky
dostane právě materiál zavánějící svým způ-
sobem exotikou. Dílo „Dementia” navazuje na
demo z roku 1999 a Shemhamphorash uka-
zuje ve velice dobrém světle. Black metal jako
křen, svojí myšlenkou stojící na norské veliči-
ně Immortal, se představuje na ploše 35 mi-
nut jako vyzrálé koncepční album plné černé-
ho kovu. Trojice Wilkhiem (vocals & bass),
Mikkäl (guitar) a Nechrkat (drums) přesně ví,
co chce, a tak mě osobně zaráží, že od roku
2003 kapela nevyvrhla na světlo světa žádný
jiný materiál, ačkoliv dle webu je minimálně
do konce roku 2007 koncertně akční. Do o-

sudu nelze zasáhnout a vraťme se tak k 5 let
starému materiálu. Snad jediná výtka by pad-
la na půdu zvuku: chce to více severského
ševelení kytar a ostřejší přístup k věci.
Deathový zvuk dílo trochu sráží dolů, ale i tak
máme před sebou výborný černý materiál!
Autor: -K- 5,5
Redakce: -las- 3,5, -mih- 3,5

TOTAL DEVASTATION
Roadmap Of Pain
2003, Firebox Records

Ajajaj, to je ostudy kopec. No nic, snad je to
poslední kostlivec ve skříni. Nebudete mi vě-
řit, ale tohle je skutečně poslední album, kte-
ré je staršího data a které mi leželo na mém
redakčním stole a ne a ne se na něj dostat.
A je to velká škoda, protože právě tahle des-
ka stojí za pozornost. Firemní promoleták tvr-
dí cosi o moderním death metalu, ale já bych
o produkci Finů Total Devastation raději mlu-
vil jako o mixu metalcoru (drsný vokál není až
zas tak deathový) a moderní elektroniky, kte-
rá se v posledních letech dere snad do všech
rockových žánrů. A není to směska věru zlá.
Čekali byste, že když je deska metalcoreová,
bude i rychlá. To je částečně pravda, fanouš-
ci tohoto vesměs rychlého stylu si přijdou na
své, ale kluci umějí hrát i pomalu a často me-
lodicky. Věc jako „Production Peak” sklouzá-
vá dokonce do horrorového doom black me-
talu. To je guláš, co? Ne, opravdu, deska je
vyrovnaná, zajímavá a hlavně – má skvělou
produkci. Zvuk super, aranže a instrumenta-
ce super, nějak nemám v podstatě co vy-
tknout. Dokonce je deska tak pestrá, že na
žádném jejím místě nenudí! A to je dobře.
Autor: -las- 5,5
Redakce: -K- 4,5, -mih- 6

TOTAL DEVASTATION
Wreck
2006, Firebox Records

Rok 1998 byl svědkem vzniku nenávistného
finského komanda smrti s příznačným ná-
zvem Totální devastace! „Wreck” je již třetí řa-
dovou deskou těchto kovotepců. Od začátku
na vás šestičlenná skupina vyrukuje s dávkou
řádné agrese a death metal je k tomuto úče-
lu jako stvořený. Správně, co taky s námi – tu
máš pěkně po palici, ať víš jak chutná být řád-
ně naštvanej! Musím uznat, že ani na vteřinku
nezapomenete, o co kapele svým projevem
jde. V místech, kdy Total Devastation  na
chvilku povolí a jejich projev sklouzne do
středních temp, se nemůžu zbavit dojmu, kte-
rý ve mě vyvolávají holandští Gorefest, nao-
pak atmo pasáže připomínají skvělé finské
kolegy Omnium Gatherum, odkud bratři
Pikkaové také hostují. Ale nejde o jejich kopí-
rování, pouze způsob postupu kompozice je
velice blízký. Rozhodně kapelu ozvláštní sam-
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APHOTIC - Stillness Grows, melodické težkotonážní doommetalové album s mužským zpěvem, USA, 2004, 143,-
ARC - Arkchangelsk, psycho šamanský tribal guitar drone od Aidana Bakera (Nadja) a jeho dvou kumpánů, digipack, Kanada, 2008, 238,-
ARRALU - The Demon From The Ancient World, mezopotámský středovýchodní barbarský black metal s arabskými rytmy, atmosférou pou-
ští a nepřeslechnutelného vlivu starých thrashových kapel z 80-tých let, Izrael, 2005, 95,-
AS LIGHT DIES - A Step Through The Reflection, jedno z nejoriginálnějších hudebních počinů, směska black, death metalu s melodickými
vsuvkami jako jsou stylu jazz, gotika atd., Španělsko, 2006, 181,-
ASMODEUS - Řetez kritických událostí, parádní technothrashová deska, návrat do začátku devadesátých let, naprostá technická preciznost,
ČR, 2006, 181,-
AUTUMN - Cernyje Krylja, příjemný smutný atmosférický doom metal s ženskými a mužskými vokály, Rusko, 2005, 238,-
AUTUMN TEARS - The Hallowing, další album Autumn Tears, tentokráte se ovšem jedná o zcela o úplně vážnou hudbu s ženským operním
vokálem, příjmená smutná hudba s klasickými nástroji, USA, 2007, 238,-
AZARATH - Diabolic Impious Evil, deska se tváří jako blackmetalová, ale jedná se o vynikající nadupaný death grind, Polsko, 2006, 238,-
AZURE - King Of Stars - Bearer Of Dark, rychlý agresivní atmosférický black death metal ze Švédska, Švédsko, 2005, 238,-
AZURE EMOTE - Chronicles Of An Aging Mammal, technický melodický zajímavý energický death metal, mužský deathmetalový vokál dopl-
ňuje éterický ženský vokál hostující zpěvačky z kapely Autumn Tears, projekt lidí z Monstrosity, Vile, Divine Rapture, Autumn Teras, XXX
Maniak atd., USA, 2007, 238,-
BARATHRUM - Venomous, energický black metal, Finsko, 2002, 143,-
BELLIGERENCE - Out: Red, moderní vyznění atmosferického black / death metalu, pražská nadějná kapela s dámou v čele proráží mantinely
daného stylu, digipack, ČR, 2008, 209,-
BELPHEGOR - Blutsabbath, extrémní odnož black metalu, 9 ultrarychlých a zběsilých skladeb, pravý black, Rakousko, 1997, 181,-
BELPHEGOR - The Last Supper, kultovní rakouská blacková horda, reedice desky z roku 1995 + bonus skladby z let 1993 a 1998, celkem
62 minut blackové smrště, Rakousko, 1999, 181,-
BELPHEGOR - Necrodaemon Terrorsathan, další řadová deska blackové smrště, Rakousko, 2000, 181,-
BELTAINE - Bohemian Winter, debutové a jediné album plzeňské doommetalové skvělé kapely, ČR, 2003, 238,-
THE BEST OF INDIES - kompilace, vynikající kompilace Indies Records (Topol, Bittová, Janota, Psí vojáci, Tata Bojs...), 75 minut, ČR, 1997,
19,-
BLOODTHIRST - Let Him Die, debutové album, moderně znějící nadupaný thrash metal, Polsko, 2007, 238,-
BLOODTHORN - Under The Reign Of Terror, výtečné atmosférické blackmetalové album s výtečným zvukem, Norsko, 2001, 238,-
THE BLUE SEASON - Cold, nádherný příjmený atmosférický a melodický doom metal s ženským a mužským vokálem, Německo, 2003,
238,-
BREATH OF DOOM - Various artists, první doommetalová kompilace v ČR, 13 kapel, které tvořili tehdejší špičku: SSOGE, Endless, Love
History, Vacuum, D.O.P., Bone Orchard, Agnus Dei, Hypnotic Scenery atd. Jelikož dlouho není na trhu originální CD, nabízíme CD-R s origi-
nálním obalem CD za nízkou cenu, ČR, 1997, 47,-
BRICK BATH - I Won't Live The Lie, skvělý nadupaný power metal ve stylu Pantery a Machine Head, USA, 2001, 181,-
BRUTAL ASSAULT 2002 - kompilace, kompilace k festivalu Brutal Assault 2002, ČR, 2002, 19,-
BRUTAL ASSAULT 2003 - kompilace, kompilace k festivalu Brutal Assault 2003 (Depresy, Sorath, Memoria, Avenger, Equirhodont, Laniena
Mentis, celkem 25 skladeb), ČR, 2003, 19,-
BRUTAL ASSAULT 2004 - kompilace, kompilace k festivalu Brutal Assault 2004 (Dying Passion, Cerebral Turbulency, Poppy Seed Grinder,
Ador Dorath, Abortion, Depresy, Colp, Beltaine, Livores Mortis, Martyrium Christi, R.E.T, Wayd, Euthanasia, Lunatic Gods a další), ČR, 2004,
19,-
BRUTAL ASSAULT 2005 - kompilace, kompilace k festivalu Brutal Assault 2005 (Ador Dorath, Pigsty, The Rays Of The Sun, Equirhodont,
Ahumado Granujo, Gutted, Silent Stream Of Godless Elegy, Sad Harmony, Oblomov, Greedy Invalid, Isacaarum, Happy Death, Six Degrees
Of Separation, Alienation Mental, Abstract, Disfigured Corpse a další), ČR, 2005, 19,-
CABAL - Midian, legendární dřevní debutové deathmetalové album z roku 1990 vydaném na digipacku, původně plánované jako druhé só-
lové album Killjoye (Necrophagia), USA, 1990, 49,-
CALES - The Pass In Time, druhé album sólového projektu kytarového mága Petra Blackie Hoška (ex-Root), epický majestátní metal, ČR,
2001, 238,-
CALES - Uncommon Excursion, melancholické, naléhavé třetí album Blackieho, ČR, 2003, 238,-
CALES - Savage Blood, čtvrté studiové album projektu ex-Rootovského kytaristy Petra Blackieho Hoška, poprvé je album téměř zcela instru-
mentální, zato však je temné, atmosférické a melodické, často mýtické, ČR, 2007, 238,-
CATACOMBS - Echoes Through The Catacombs, pomalý nehnoucí se z místa funeral doom metal, USA, 2007, 238,-
CATACOMBS - In The Depths Of R'lyeh, opravdu nehnoucí se z místa funerální doom metal, USA, 2006, 238,-
CELE KULA - The Moonlight And The Misty Nighty, příjemný atmosférický doom metal, digipack, Itálie, 1999, 238,-
CLOSING THE ETERNITY / AD LUX TENEBRAE - Nearby Being, strhující kooperace dvou uralských projektů, rituální šamanský drone ambi-
ent navozující změněné stavy vědomí, lahůdka pro příznivce Troum, Alio Die, Sostrah Tinnitus, vychází v krásném digipakovém balení a v li-
mitované edici 500 ks, Rusko, 2006, 238,-
COMATOSE VIGIL - Not A Gleam Of Hope, ultrapomalý brutálný pohřební doom death metal, tohle se nehne z místa, 4 skladby, 70 minut,
Rusko, 2006, 238,-
CORPORAL RAID - Xenophilism, brutální chorobný grind, Itálie, 2003, 181,-
COUNT DE NOCTE - Sorores Nocte Genitae, velmi povedený ultrarychlý atmosférický skandinávský black metal se super vokálem a kláve-
sami, Finsko, 1998, 238,-
CREST OF DARKNESS - Give Us The Power To Do Your Evil, atmosférický, melodický black metal ve stylu Cradle Of Filth či Dimmu Borgir,
Norsko, 2007, 238,-
CROWHEAD - Frozen, melodický a šlapavý darkmetalová gotika s melodickým zpěvem, parádní digipack, Norsko, 2002, 238,-

vším spolky jihoamerické provenience z kon-
ce minulého století. Nezapomeňte, že i obal
prodává!
Autor: -K- 5,5
Redakce: -las- 5, -mih- 5

MY SHAMEFUL
Descend
2008, Firebox Records

Nic pro romantiky posedlé pop experimenty,
žádná naděje na slastný život! Finští My
Shameful s námi na čtvrté řadové desce ne-
mají slitování a přinášejí pouze zkázu a zánik.
S železnou pravidelností dvou let světlo světa
uzří nové album této finské akvizice, a přesto-
že by se dalo cosi namítat na dlouho trvající
partnerský vztah s vydavateli Firebox
Records, opak je pravdou. Jak archivní víno
nabízené nejlepšími sklepy znějí My Shameful
v mých uších. Na druhou stranu je třeba při-
znat, že žádné novátorské experimenty ne-
můžeme očekávat. Poctivý, drsný a nekom-
promisní doom metal definující žánr je určen
výhradně pro slabomyslné jedince (mezi než
se rád hlásím), kterým pohled na zrezavělou
žiletku dělá slastný pocit. A ačkoliv se My
Shemaful zřejmě nedočkají pomyslného 
doommetalového olympu po boku My Dying
Bride, či staré Anathemy, mně jsou sympatič-
tí svojí syrovostí a neuhlazeností. Zajisté by
nahrávce slušelo renomované studio, ale i ta
troška nedokonalosti vytvoří neopakovatelný
pocit při poslechu. V průměru sedmiminutové
kompozice navodí atmosféru, které nic ne-
brání, aby vaše duše mohla s klidným srdcem
truchlit. Zkrátka takový soundtrack pro sebe-
vrahy… ale to je myšleno pouze obrazně.
Autor: -K- 6
Redakce: -las- 4,5, -mih- 4,5

PLASTIC GRAVE
Noizy Graves & Plastic Chronicles
2004, Bizzare Leprous Productions

Jak sami vidíte, píši recenzi na čtyři roky sta-
rou nahrávku. A tak trochu záměrně.
Odsunoval jsem ji na pozdější čas z toho
důvodu, že mě zajímalo, jak čas prověří její
kvalitu. Než na položenou otázku odpovím,
podívejme se trochu do historie. Plastic
Grave jsou dnes považováni za kultovní for-
maci, jsou to vlastně předchůdci českobu-
dějovických Ingrowing s legendárním zpě-
vákem Fidem. V polovině devadesátých let
vydali dema, 7”EP a pak se po nich slehla na
dlouhou dobu zem, aby se pak na nějaký
velice omezený čas znovu probrali k životu
a zplodili osmiskladbovou novou nahrávku
„Noizy Graves”. A musím ihned říci, že
Plastic Grave jsou možná někdy i neprávem
opomíjeni a přehlíženi. Jedná se totiž o jed-
nu z nejenergičtějších (a i z koncertních pó-
dií) prověřených death grindových kapel

v Čechách. Proto je také škoda, že se Plastic
Grave vrátili nedlouho poté znovu do svého
umělohmotného hrobu. „Noizy Grave” je 
ukázková jízda se vším, co může death či
grind v tomto ranku nabídnout. Stejně tak
všichni členi nabrali za léta obrovské zkuše-
nosti jak studiové, tak i aranžérské, a tak ne-
zbývá než odpovědět na nezodpovězený
dotaz: Ani čtyři roky neubraly nahrávce vů-
bec nic. Ba naopak, možná mě baví Plastic
Grave víc, než mnoho jiných současných
aktivních kapel. Aby bylo CD zajímavější,
bylo obohaceno o dvě dema – „A Tribute
To Pennywise” z roku 1994 a dále o velmi
známou kazetovou nahrávku „Back From
The Bed” z roku 1999. Plastic Grave kolek-
ci doplnili ještě znovunahráním tří skladeb
ze 7”EP (všechny jsou obsahem „A Tribute
To Pennywise”, a tak délka CD činí neuvěři-
telných více jak 75 minut! Navíc mne oslovil
i vynikající obal. V hodnocení se věnujme
pouze nejnovější části, dema již nechejme
na historických recenzích vyšlých v Metal
Breath.
Autor: -las- 5
Redakce: -K- 5, -mih- 4,5

RAVELIN 7
Circle Is Our Way
2002, Střílek Records

Severočeští Ravelin 7 jsou spíše známí
hardcorovým nadšencům z celé republiky.
Jejich emo HC bylo ke konci minulého tisí-
ciletí zaznamenáno na několika krátkomet-
rážích formátech a až po odchodu zpěváka
Honzy Mužíka se kapela rozhodla zaútočit
i na jiné hudební sféry. Netradičně graficky
provedené CD „Circle Is Our Way” by se tak
dalo označit za debut novodobé éry této
svérázné kapelky. Hledání sebe sama vystr-
čilo kapelu ze dveří s názvem energický
rock´n´roll, ale hned vzápětí je třeba dodat,
že ani pojem psychadelic core by nebyl od
věci. Ale dosti zařazování do tak „oblíbe-
ných“ škatulek, poněvadž jediným soudným
měřítkem je samotná hudba a tu je nutno
slyšet! Originál každým coulem. Probarvené
motivy již zmiňovaných stylů dokreslené sil-
ně expresivním vokálem řadí Ravelin 7 mezi
skryté talenty této odnože minoritně vníma-
né muziky. Skvěle gradující motivy do sebe
zapadají jako kolečka do hodinového stroj-
ku a ani zub času 6ti let nemůže pokazit vý-
sledný dojem. Toto CD je skvostem naší
emo scény a materiál je vhodný pro jedince
se silně vyvinutým dojmem pro barevnost
a eskalaci hudebního prožitku. Snad jen
škoda, že další CD „Světasál” vyšlo až po
pěti letech od realizace „Circle Is Our Way”.
Tak snad může být vhodným tipem pro vás. 
Autor: -K- 5,5
Redakce: -las- 5, -mih- 5

REMEMBRANCE
Silencing The Moments
2007, Firebox

Soumračná atmosféra, táhlé tóny, výmluvně
do černa laděný booklet s občasným šero-
svitným pramenem světla kolem rozmazaných
tvarů postav v podzimní lesní scenérii. Pět
skladeb s deseti až dvanácti minutami délky,
mezi nimi jedno krátké tříminutové intermez-
zo. Výchozí nastavení partie je zřejmé.
Atypická sestava - dáma a pán - Carline Van
Roos (klávesy, baskytara, bicí, vokály)
a Matthieu Sachs (kytary, vokály) hraje aran-
žérsky poměrně košatý, ale tempově o to ú-
spornější doom metal s funerálními, gotickými
či deathovými příchutěmi. Nejsou to vyloženě
pohřební meditace, místy je pojetí projektu
blízké starým My Dying Bride nebo Tiamat.
Zajímavý nádech dodává muzice francouzský
původ dvojice (jenž sám o sobě bývá podle
mých zkušeností skoro vždy zárukou určitého
svébytného charisma a elegance). Celkové
vyznění je rozhodně působivé – v roce 2008,
kdy se podobné nahrávky už moc nerodí, do-
konce CD působí až nečekaně svěže a ne-
tuctově. Druhá deska Remembrance umí být
agresivní i oduševnělá, ponuré rytmické drn-
kačky se prolínají s melodickými vyhrávkami,
chrčivý vokál doplňuje téměř permanentně
klávesový závoj, zpestření přináší lyrické me-
zihry s piánem, dívčím hlasem nebo orchest-
rálními náznaky smyčců. Zkrátka atmosféru
mají Carline a Matthieu zmáknutou, ale nějak
se jim v těch rozsáhlých plochách poztrácela
skladatelská přehlednost. Kolekce plyne na
můj vkus poněkud „placatě“ a bez výrazněj-
ších záchytných bodů. Škoda, že poutavá
a přitažlivá náladotvornost nemá rovnocené-
ho partnera v rovině kompoziční. Výsledný
dojem tak namísto ryzí temnoty povážlivě pro-
stupují odstíny šedi.
Autor: -mih- 4
Redakce: -las- 5, -K- 5

SARA LEE
Darkness Between
2006, Firebox Records

Ze šéfa Ramiho finského labelu Firebox
Records jsem se snažil dostat odpověď na 
otázku: „Proč jsou Finové tak úspěšní?”, leč
jak si sami můžete přečíst, jednoznačné od-
povědi jsem se nedočkal. Stejně tak nechápu,
kde se bere ve Finsku tolik kvalitních rocko-
vých a metalových kapel na pětimiliový národ.
Podívejte se na Českou republiku a vyjmenuj-
te mi jedinou úspěšnou rockovou či metalo-
vou kapelu, která by dosáhla alespoň malého
úspěchu, který slaví nemálo finských kapel.
Vzpomeňme na Nightwish, Apocalypticu,
Children Of Bodom, Amorphis a mnoho dal-
ších. Sara Lee mezi ně rozhodně patří, i když
se asi s albem „Darkness Between” zatím ne-
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CULT OF DAATH - The Grand Tortures Of Hell, syrový drsný satanský black metal, USA, 2006, 238,-
CUMDEO - The Threads Of Imagination, melodický temný dark metal s prvky deathu a blacku, Rusko, 2000, 49,-
DARK INVERSION - The Land Of The Dead Warriors, majestátní epický black metal, debutové album, Bulharsko, 2001, 143,-
DARK THE SUNS - In Darkness Comes Beauty, skvělá moderní nadupaná deska, melodický doom metal přesně ve stylu novodobých
Crematory s drsným deathovým vokálem, klávesy, Finsko, 2008, 238,-
DARKENED SKIES - Dawn Of Dreams, rychlý melodický death metal z exotického Portorika, pěkný digipack, USA, 2003, 181,-
DAYLIGHT THORN - New Skin, melodický gothic doom rock metal s ženským zpěvem, Rakousko, 2001, 238,-
DAWN OF DREAMS - Fragments, velmi náladový doom metal převážně instrumentálního charakteru, hodně stylově zařaditelné k novější
tvorbě Crematory, Candlelight Records, Rakousko, 1998, 238,-
DECEACED - The Radiation Years, klasika a legenda amerického death metalu, raritní nahrávky, USA, 2002, 95,-
DEINONYCHUS - Warfare Machines, pomalý až funerální black doom, hodně originální, z produkce My Kingdom Music, Holandsko, 2007,
238,-
DEMENTRASINEDIE - Council From Kaos, skvělý alternativní temný metal s množstvím zvratů, pro milovníky zajímavých a originálních záleži-
tostí, Itálie, 2008, 238,-
DEPRESSION - Legions Of The Sick, progresivní melodický heavy metal s mnohými finesami, Řecko, 2004, 181,-
DESDEMONA - Stagnacja, výtečný velmi melodický doom s melancholickou náladou a ženským zpěvem, Polsko, 2000, 238,-
DESTINITY - In Excelsis Dementia, třetí řadové album francouzské symfonické vampirické black metalové stálice plné zvratů, od líbezných
pomalých melodií až po extremně rychlé perly, Francie, 2004, 238,-
DILLUVIUM - Aurora, nádherný příjemný doom metal s ženským vokálem, Rakousko, 2001, 238,-
DIMENTIANON - Seven Suicides, solidní death / blacková směsice tvrdého metalu, USA, 2003, 86,-
DISFIGURED CORPSE - United Helland, třetí album death grindové kapely, ČR, 2002, 209,-
DISFIGURED CORPSE - Mankind Collapse, zatím poslední, čtvrté a nejnovější album, výtečný šlapavě hardcoreově znějící death, hodně od-
lehčené, ČR, 2005, 238,-
DODSFERD - Cursing Your Will To Life, syrový severský black metal se skřehotavým vokálem, Řecko, 2007, 238,-
DOOM:VS - Aeternum Vale, zatěžkaný doom metal s brutálním vokálem, Švédsko, 2006, 238,-
DPERD - Regaleró íl mío Tempo, příjemná esoterická hudba s ženským vokálem označená jako dark wave, Itálie, 2008, 238,-
DRASTIC - Thieves Of Kisses, excelentní temný avantgardní metal vydaný na krásném digipacku, Itálie, 1998, 238,-
DREAMSTEEL - You, progresivní melodický a moderně znějící heavy metal s klávesami, Itálie, 2008, 238,-
DUSK - Jahilia, osobitý technický doom death s orientálními prvky, CD-ROM s videem, Pákistán, 2003, 95,-
DUSK - Jahilia (digipack), osobitý technický doom death s orientálními prvky, CD-ROM s videem, digipack, Pákistán, 2003, 143,-
DUSK - Contrary Beliefs, druhé album této kapely, tentokrát více experimentální post metal / electro s většímy vlivy pákistánské tradiční hud-
by, limitovaná edice 500 ks, Pákistán, 2006, 238,-
DYING PASSION - Voyage, druhé album šumperské alternativně doommetalové kapely z uhrančivým vokálem Zuzky Lípové, ČR, 2002, 238,-
DYING PASSION - Voyage (Japan version), japonská verze alba Voyage, jako bonus remix skladby Nightfall, ČR, 2003, 238,-
DYING PASSION - Sweet Disillusions, třetí album, zatím jejich nejlepší, stále melodické, celkem tvrdé, ale zřejmý odklon od doomu,
ČR, 2004, 238,-
DYING PASSION - Relief, nejnovější album Dying Passion, energické, více rockové album, ČR, 2007, 238,-
DYSANCHELY - Secrets Of The Sun, nejnovější album slovenské kapely, kdysi čistě doomová záležitost, dnes směska technického melodic-
kého death metalu s blackovým vokálem, Slovensko, 2003, 209,-
DWELLING - Ainda É Notte, příjmená esoterická klasická hudba s ženským zpěvěm, digipack, Portugalsko, 2007, 238,-
EA - Ea Taesse, sakrální velmi pomalý melodický doom metal se starověkými texty, Rusko, 2006, 238,-
EDITOR - Realita?, nadupaný energický slovenský metalcore / HC, výtečné slovenské texty, Slovensko, 2004, 181,-
ELLIPSIS - From Beyond The Matics, druhé album této temné melodické technické powermetalové progresivní kapely, výborná záležitost pro
fajnšmekry, Francie, 2004, 238,-
EN DECLIN - Trama, vynikající atmosférické gothic rockové album z produkce My Kingdom Music, velice příjemné, Itálie, 2005, 238,-
END - End II, mýtický pagan black metal s parádním obalem, z produkce firmy ISO 666, Řecko, 2002, 95,-
ENDLESS - Refuse To Shine, nejnovější a zcela odlišné album od předchozí tvorby, nyní moderní "americký" melodický rock metal, ČR,
2008, 238,-
ENGORGE - Cold Black Ejaculation, pomalejší drsný syrový pagan black metal, cover verze od Darkthrone, mini CD, USA, 2005, 143,-
EQUIMANTHORN - Lectionum Antiquarum, kultovní temná formace přináší svou černou mši - dvě dema (z let 1992 a 1997) a dvě živé
skladby na reedičním CD, USA, 1999, 95,-
EQUIMANTHORN - Nindinugga Nimshimshargal Eullilava, další reediční album kultovní kapely, tentokrát z roku 1994, USA, 1994, 95,-
EQUIRHODONT - Black Crystal, druhé album části členů Root včetně charismatického Big Bosse, melodický nápaditý dark metal, perfektní
náladovka, ČR, 2004, 209,-
ETERNAL GRAY - Kindless, parádní atmosférický melodický rychlý technický švédský death metal, Izrael , 2002, 181,-
EVEN VAST - Dawning Gloom, pomalý atmosférický doom metal s ženským vokálem, CD singl, Itálie, 2001, 28,-
EVEN VAST - Teach Me How To Bleed, náladový a melodický  alternativní metal s prvky doomu s ženským vokálem, v Čechách jsou podobní
Dying Passion, z produkce My Kingdom Music, Itálie, 2007, 238,-
EVENSONG - Path Of The Angels, nádherný šlapavý melodický doom metal s mužským a ženským vokálem, Maďarsko, 1999, 238,-
EVENSONG - Of Man’s First Disobedience, bohatý doom metal s řadou alternativních a technických prvků, ženský i mužský vokál,
Maďarsko, 2000, 238,-
EVENSONG - Mysterium, avantgardní technický melodický doom metal s ženským a mužským vokálem, velmi netradiční doom, Maďarsko,
2001, 238,-
EVOKEN - Embrace The Emptiness, zajímavý temný záhrobní funeral doom metal, reedice desky z roku 1998, USA, 2006, 238,-
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nutně sračkové nahrávky. „Draining The
Waterheart“ je profesionálním počinem, za
který se vůbec kapela ani studio nemusí v ši-
roké mezinárodní konkurenci stydět. A už vů-
bec se nemusí stydět za vzniklý materiál. Mar
De Grises totiž přinášejí atmosférickou, spíše
klidnou a pomalou náladovou hudbu.
Samozřejmě se jedná o pomalý melodický
doom metal s brutálním deathovým vokálem,
ale můžeme tu slyšet i prvky ambientní či 
esoterické hudby. Je vidět, že její autoři čer-
pají také z jiných inspiračních zdrojů.
Například občas můžete cítit vlivy Anathemy,
My Dying Bride či Pink Floyd, ale i vlivy ne-
metalových či nerockových kapel. Mar De
Grises skvěle pracují s dynamikou, atmosfé-
rou, melodikou a umí přesně to, co jiným 
doommetalovým spolkům chybí. A to je skvě-
lé vyvrcholení každé skladby. Těch je na no-
vém opusu pouze osm, celková stopáž přesa-
huje 64 minut. Z této délky vyplývá, že se mů-
žete těšit na velmi dlouhé, ale vůbec nenudící
pasáže. Většina songů je zpívána angličtinou,
zbytek pak rodnou španělštinou. A vůbec to
není na škodu. Kapela tak sbírá další body
k dobru. „Draining The Waterheart“ je opět
po dlouhé době svěží a originální album.
Autor: -las- 6,5
Redakce: -K- 6, -mih- 5,5

MEMORIA
Ambivalent Ecstasy
2008, Redblack

Sympatičtí lidé, tahle Memoria. A samotná
muzika? No, jak to říct... Odjakživa vnímám
kolem kapely určitou auru očekávání a atrak-
tivity, ostatně předpoklady tomu nahrávají
v celé řadě aspektů. V sestavě jsou kreativní
lidé, kteří dokážou najít společnou řeč ve
smyslu potřebné melodické přitažlivosti, ne-
zbytné razance i jisté dávky zvídavosti. Díky
tomu se potemnělý styl skupiny v průběhu let
zdárně posouvá od syrové metalové hutnosti
k čím dál elegantnější moderně rockové pís-
ničkovosti, aniž by se ztratila esenciální iden-
tita kapely. A například to, jak pětice na nové
desce naložila s violou je (navzdory prvotním
rozpakům) ukázkou muzikantského zrání.
Nástroj zdánlivě ustoupil do pozadí na úkor
různých modernistických legrácek ve zvuku,
ale ve skutečnosti se účelně začlenil do inte-
grálního, kompaktního projevu. Po bližším 
„ohledání“ celkově nová deska vyznívá pro-
myšleněji. Ve výčtu trumfů nelze také nezmí-
nit zpěvačku Andreu, jejíž pronikavý, plno-
krevný hlas má v sobě zvláštní napětí a emo-
tivní tah. Zpěv je navíc na desce šikovně zdů-
razněný barvitými vícehlasy a sbory. Tak kde
je to „ale“... Čím víc by se „racionálně“ zdálo,
že Memoria musí zabodovat, tím víc musím
po poslechu desky bojovat s jakýmsi pocitem
neúplnosti. Obávám se, že zdaleka ne všech-
no se podařilo realizovat podle záměru - v pr-

vé řadě se mi nezdá dost přesvědčivá melo-
dická údernost materiálu a v konfrontaci se
současnými nároky na daný žánr obtížně 
obstojí také zvuková kvalita alba. Ve finále „to“
pak z nahrávky neleze ven, jak by mělo... Co
mě u Dying Passion od desky k desce prová-
zí jako lehké tušení na okraj, se u Memorie rý-
suje zřetelně jako přesvědčení, že kus celko-
vě velmi zajímavého potenciálu kapely zůstá-
vá nevyužit.
Autor: -mih- 4
Redakce: -las- 4,5, -K- 4

MIRZADEH
The Creatures Of Loviatar
2006, Firebox Records

Nebuďte smutní, že vám název této kapely
nic neříká, poněvadž se jedná o velice mladou
finskou kapelu, pro niž je toto album vlastně
debutem. Ačkoliv se Mirzadeh prezentovali
v roce 2003 MCD „Ancient Rites”, tak si roz-
hodně nemyslím, že by někoho z ČR závaž-
ným způsobem oslovili. Ale podařilo se jim 
oslovit vedení Firebox a ti neváhali s vydáním
debutu „The Creatures Of Loviatar”. Upřímně
se však tomuto kroku dost divím. Jsem pří-
jemně zvyklý, že drtivá většina věcí tohoto la-
belu má svoji nespornou kvalitu, ale v tomto
případě zřejmě šéfové sáhli o trochu vedle.
Ne každý den je posvícení. Kombinace 
orchestrálního death metalu středního tempa
s blackovým vokálem v podání Mirzadeth roz-
hodně nebude útočit na nejvyšší mety, a tak
se nové ikony této odnože metalu asi nedo-
čkáme. Dobře zahrané, avšak nic neříkající
průměrné album, které za pár let skončí
v propadlišti dějin. Na druhou stranu pro
striktní milovníky výpravného death blacku
může můj názor znamenat vyhlášení osobní
antipatie.
Autor: -K- 3
Redakce: -las- 5,5, -mih- 4,5

MISERY INC.
Random End
2006, Firebox Records

Finové Misery Inc. patří k moderní vlně meta-
lových kapel, které vznikly v této dekádě. Ří-
kám jí moderní, protože se skupina snaží
skloubit mainstreamový melodický rock, který
lze bez problému umístit do jakýchkoliv hitpa-
rád komerčních televizí i rádií, s tvrdým meta-
lem. Tvrdý metal ovšem zůstává především ve
zvuku a aranžích, kdežto vše ostatní se snaží
být skousnutelnou komerční tutovkou i pro
masy, které metal vůbec neposlouchají. Tomu
pomáhá jinak křišťálový zvuk, čistý zpěv 
(i když kapela má hned dva zpěváky, kteří se
ve svých čistých partech střídají, nicméně se
objeví i deathový vokál), melodické chytlavé
skladby, které jsou tak typické pro finské sku-
piny. Není náhodou, že se právě takové ka-

pely doma ve Finsku tak prosadily. Mnohé
z nich zabodovaly i v zahraničí. Vzpomeňme
na Nightwish, Sentenced či třeba až přeslád-
lé, ale jinak kvalitní HIM. Misery Inc. se nedá
nic vytknout. Produkce, zvuk, instrumentace,
aranže jsou na skvělé úrovni, vytknul bych
snad jen ne zrovna povedený obal, ale jinak
pro milovníky zmiňovaných skupin určitě vyni-
kající volba. Dokonce bych si troufl tvrdit, že
fanoušci, kteří zbožňovali během devadesá-
tých let speed metal, mohou dnes „přesedlat“
a obrátit se právě k takovým kapelám, jako
jsou Misery Inc.
Autor: -las- 4,5
Redakce: -K- 4, -mih- 4,5

MORTIFILIA
Embrace
2008, Mondongo Canibale Records

Už jsou to tři roky, co sušická death smečka
Mortifilia debutovala s CD „Redemption”
a prvotina to byla jak se patří! Mortifilia jsou
ostřílení kozáci svého žánru a ačkoliv čekání
na dobrého vydavatele bylo obtížné a zdlou-
havé, tak se pánové dočkali u (pro nás mírně)
exotického španělského labelu Mondongo
Canibale. „Redemption” slavil i v našich kon-
činách dobré hodnocení u fanoušků i recen-
zentů, a tak jsem o to více zvědavý na novin-
ku „Embrace”. A chalani z podšumaví roz-
hodně nezklamali! Embrace splňuje všechny
požadavky na kvalitní death metal světového
formátu. Sakra dobře podaný „švédský“ de-
ath metal těchto mistrů svého oboru byl poří-
zen v Hell Sound studiu, což pro našince
představuje v dnešní době opravdu velice
kvalitně odvedenou zvukovou stránku na-
hrávky. Záruka jistoty v podobě uší Honzy
z Avenger je nezpochybnitelná. Mortifilia má
rozum, a to se projevuje i tím, že pod nápo-
rem relativního úspěchu leckterá z kapel na-
krmí své „zlaté prase“ až po okraj a mají chuť
fanouška naládovat co možná nejvíce. I obe-
zřetný výběr atraktivity songů a hrací čas je
důležitý, jak posluchače nezasytit až k dávení.
I v tomto Mortifilii tleskám, něco málo přes půl
hodinky čistého času plně vyhovuje nárokům.
Mírné neduhy shledávám na produkci na-
hrávky a především na grafickém zpracování
obalu. Jedno po druhém: místy se kapela ko-
lovrátkově opakuje a jako by v daný moment
na chvilku došla motivace a drive nutný k pre-
zentaci songů. Drobná výtka tak letí na pro-
ducentsko-dramaturgickou stránku desky,
především ke konci. Ale hlavu nahoru, nejde
o nic tragického, zkrátka někdy méně zname-
ná více. Ovšem pro mě horší věcí je grafické
vyvedení obalu. Infantilní malůvka odpovídají-
cí školákově čtvrté třídě opravdu nevzbuzuje
dojem českého deathmetalového skvostu!
Obalu by se nelekl ani plyšový medvěd
v hračkářství, natož otrlý a alkoholem posilně-
ný metalista. S tímto „uměním“ spojuji přede-
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FALL OF THE LEAFE - Aerolithe, melodický energický šlapavý finský metal s čistým vokálem, jejich poslední album, Finsko, 2007, 238,-
FATIMA HILL - Aion, nádherný atmosférický metal s perfektním ženským vokálem, Japonsko, 2002, 181,-
FEAR OF ETERNITY - Funeral Mass, pomalý až úchylný black metal s klávesami, z produkce Moribund Records, Itálie, 2007, 238,-
FINSTERFORST - Weltenkraft, největší bomba přicházející z Německa, skvělý atmosférický vikingský black metal s akordeonem!, Německo,
2007, 238,-
FLAYING - Commandments - Violated, technický a energický brutal death - grind masakr pro příznivce Cannibal Corpse, Suffocation nebo
Dying Fetus, Lotyšsko, 2006, 238,-
F.O.B. - Default, energický death metal, posunutý do netradičních poloh, nechybí potřebná údernost a silná melodika v kontrastu s brutálním
growlingem, druhé album, ČR, 2005, 238,-
FOLKEARTH - Drakkars In The Mist, vynikající melodický pestrý folk pagan black metal, projekt 31 muzikantů z 8 zemí, Rakousko / Německo
/ Velká Británie / Řecko / Itálie / Litva / Švédsko / USA, 2007, 238,-
FOLKEARTH - Father Of Victory, melodický pagan black metal, projekt 20 muzikantů z 7 zemí, Velká Británie / Francie / Řecko / Itálie / Litva
/ Wales / USA, 2007, 238,-
FOREST OF IMPALED - Demonvoid, brutalní death metal, USA, 1999, 49,-
FOREVER EMBRACED - Promo 99, minialbum, příjemný melodický doom metal s mužským vokálem, Itálie, 1999, 143,-
FORGOTTEN SUNRISE - Willand, totálně ujetý atmosférický ambient, electro dark metal, z produkce My Kingdom Music, Estonsko, 2007,
238,-
FORGOTTEN SUNRISE - Ru:Mipu:Dus, mix eletroniky, tvrdých kytar, ambientu, čistého i drsného vokálu, zkrátka něco pro fajnšmekry, digi-
pack, Estonsko, 2004, 238,-
FRAGILE HOLLOW - Effete Mind, šlapavý melodický naléhavý doom metal s mužským vokálem, Finsko, 2003, 238,-
FRAGILE VASTNESS - Excerpts, vynikající řecký technický progresivní metal s řadou velmi zajímavých a originálních prvků včetně jazzu či
ženského vokálu. Jedna z nejoriginálnějších kapel. Velmi pestré a originální, Řecko, 2002, 238,-
FUNERAL - Tragedies / Tristesse, velmi pomalý doom metal s ženským vokálem, 2CD reedice alba a minialba z let 1994 a 1995, Norsko,
2006, 371,-
FUNERAL RITES - Necroeater, velmi syrový black metal v japonském podání, Japonsko, 2000, 49,-
GALACTIC INDUSTRY - Remake, druhé a zatím poslední album této elektro metal kapely, ze které vzešel také současný bubeník Cradle Of
Filth Martin Škaroupka, ČR, 2007, 238,-
GALADRIEL - World Under World, nejnovější album nejzajímavější doom metalové kapely, Slovensko, 2004, 209,-
GLORIA MORTI - Lifestream Corrosion, nový objev na skandinávské scéně, vynikající atmosférický black death metal s klávesami, digipack,
Finsko, 2004, 238,-
GLOOMY SUNDAY - Beyond Good And Evil, syrový stoner rock metal s drsným zpěvem, spíše pomalejší, temné, Švédsko, 2007, 181,-
GODLESS RISING - Rising Hatred, kultovní americký pomalý black death, reedice alba z roku 2006 doplněný o dva bonusy z roku 2007,
USA, 2007, 238,-
GOSPEL OF THE FUTURE - Gospel Of The Future, debutní album nadějné moravské kapely, hutný sludge / hardcore / metal, lahůdka pro
příznivce Neurosis, High on Fire, Boris a podobných, vyšlo ve velice stylovém temném digipaku, ČR, 2007, 238,-
GRAYSCALE - When The Ghost Are Gone, výtečný melodický doom rock se kříží se švédským death metalem, Finsko, 2002, 181,-
GREEDY INVALID - Meaning Of Life, druhé řadové album, melodický šlapavý a příjemný akustický svižný post doom metal, ČR, 2005, 209,-
GREEN CARNATION - The Quiet Offspring, nejnovější album ve více atmosférickém, citlivém rock metalovém duchu, Norsko, 2005, 238,-
GREEN CARNATION - The Acoustic Verses, speciální akustické album Green Carnation, představte si je unplugged!, Norsko, 2006, 238,-
GROSSMEMBER - Leave Us Alone, kvalitní grind noise útok, Polsko, 1998, 143,-
HAEMOTH - Vice, Suffering And Destruction (Underground Terrorism), demonický syrový agresivní atmosférický black z produkce ISO666,
hořící kostely…, druhá deska, Francie, 2004, 95,-
HAGGARD - And Thou Shalt Trust... The Seer, legendární a dnes již uznávaná formace, která předvádí doom metal spojený s vážnou hud-
bou v podobě orchestru, vynikající, Německo, 1997, 181,-
HANAGORIK - Hanagorik, power thrash ve stylu Sepultury, Brazílie, 49,-
HARVIST - Lightning Storm In The Veins, melodický energický odlehčený a velmi netradiční black metal křížený s mnoha jinými vlivy, velmi
zajímavé, USA, 2004, 181,-
HEOROT - Ragnarok, skvělý melodický atmosférický folk metal s flétnou zpívaný ve finštině, viking metal, Finsko, 2007, 238,-
HERMH - Eden's Fire, skvělý atmosférický black metal ve stylu Cradle Of Filth, digipack, Polsko, 2006, 238,-
HETROERTZEN - A Crimson Terrible Vision, druhé album, nelitostný chladný black metal, Chile, 2003, 95,-
HIDDEN - Spectral Magnitude, old school death z produkce Redstream, USA, 2002, 49,-
HIMINBJORG - Where Ravens Fly, pohanský black metal s větry a vodou, Francie, 1998, 95,-
HOLYGHOST - Holyghost, debutové album, hudební mix apokalyptického punku (Nausea, Amebix, etc) a dřevního heavy metalu (ranní
Crowbar, Celtic Frost, atd.), USA, 2006, 238,-
HORTUS ANIMAE - The Blow Of Furious Winds..., skvělé spojení atmosférického black metalu s melodickým doom metalem, exklusivní digi-
pack, obsahuje navíc DVD, Itálie, 2005, 276,-
HOTH - Rites Of The Black Goddes, super atmosférický melodický black metal, Portugalsko, 2001, 143,-
HROSSHARSGRANI - The Secret Fire, naprosto netradiční black metal s nádhernými podklady vážné hudby a netradičními nástroji, spíše ja-
ko soundtrack k nějakému válečnickému středověkému filmu, příznivci pohanství, vítejte, Rakousko, 2001, 181,-
HYPNOS - Rabble Manifesto, nejnovější album této legendární české deathmetalové kapely, licence Swage, ČR, 2005, 238,-
I SHALT BECOME - Wanderings, syrový black metal spojený s ambientními a atmosférickými plochami, USA, 2006, 238,-
ILLNATH - Second Skin Of Harlequin - druhé album, atmosférický melodický black death metal s klávesami, Dánsko, 2006, 238,-
ILLEGAL ILLUSION - Under The True Color, alternativní stone rockové album ve stylu Helmet, Smashing Pumpkins či Queens Of The Stone
Age, nejnovější album, ČR, 2007, 238,-
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nulosti (a v přítomnosti) opravdu jen velmi
málo. Bojím se, že takovéto pokusy jsou dob-
ré jen pro velmi otrlé opilce na zastrčené lo-
kální akci, ne nepodobné zábavovým tanco-
vačkám (a to nejen domácím).
Autor: -las- 3,5
Redakce: -K- 3,5, -mih- 3,5

FROM BEYOND
Sounds Of The Grave
2007, Sonic Temple Records

Jak sami vidíte, kapel s názvem From Beyond
je více. Tentokráte se budeme zabývat dru-
hou oficiální deskou české kapely. Ze
„Sounds Of The Grave“ mám strašně zvláštní
pocit, ale v dobrém. První půlka desky zní, ja-
ko by byl moderní metalcore (crossover)
strašně zpomalen a naštvané texty nahrazeny
smutnými záhrobními tématy (možná právě
proto „Sounds Of The Grave“…). Prostě si
představte takový doomový metalcore. Zní to
zvláštně, ale něco na tom je. Druhá půlka des-
ky se pomalinku polehoučku změní v podsta-
tě do funerálního doom death metalu. Jako by
kapela na začátku desky chtěla hrát jeden
styl, ten počas dvaceti minut změnila v jiný, ale
ne proto, že ji už nudí, ale jen proto, že se ne-
chce opakovat a stát na místě. „Sounds Of
The Grave“ na mě působí hodně zajímavě,
rozhodně je to jedna z prvních metalcoreo-
vých desek (i když by někdo namítl, že se jed-
ná třeba o čistě deathmetalovou desku, byť
v pomalém tempu), která mě strašně zaujala
a baví. Tohle není jen zajímavé, tohle je hodně
nadčasové a možná proto i nedoceněné.
Jedinými výhradami na adresu desky může
být ne úplně dokonalá zvuková produkce
a ne zrovna originální a povedený obal (jak je
všeobecně známo – obal prodává). Jinak
ovšem nutno udělit kapele From Beyond vel-
kou poklonu. Tohle je setsakra povedená
deska!
Autor: -las- 5
Hodnocení redakce: -K- 5, -mih- 5

INSANIA
R. U. Dead? / Caught Red-Handed /
Woodoo Astrology…And Other Bonuses
From The Dark Times
2002, Střílek Records

Představovat brněnské klasiky naší UG scény
asi není třeba a do přehrávače se mi dostala
vcelku zajímavá rekapitulace práce této kape-
ly z jejich začátků. Vraťme se o 20 let zpět
a pojďme si zavzpomínat na doby, kdy Poly &
spol. ještě rozhodně nezářili jako hvězdy a kdy
jejich produkce vlastně trpěla dětskými cho-
robami, aby dokázala po letech dřiny a tvrdé
výchovy ukázat, jaký potenciál na jižní Moravě
dřímá. „R.U.Dead?” je demo z roku 1992 
a otevírá tak toto retrospektivní album, vyda-
né s odchodem kapely k Redblack. Ano, jako

by symbolicky chtěla Insania uzavřít svůj účet
a své kroky vést ve spolupráci s tímto labe-
lem. Příhodná doba fanouškům nabídnout ja-
kýsi pelmel hudebních aktivit. „Caught Red-
Handed” je dalším příspěvkem do této kompi-
lace z roku 1995 a toto 7“EP staví kapelu na
vrchol alternativně metalového pojetí českého
rocku. Skvost po vydání debutového CD
„Crossfade” o rok dříve. Insania v té době již
plně patří ke klasikům daného stylu, ale to ji
teprve samotný vrchol čeká.  V tom do dějin
kapely vstupuje Taga Records, aby kapele
poskytla druhé CD „God is Insane… Join
Him!” a o rok déle opět další 7“EP „Woodoo
Astrology”, jež je další ochutnávkou na tomto
CD. Nejenom hudebně, protentokrát se zlep-
šuje i kvalita zvuku nahrávky a Insania neztrá-
cí na lesku. Na závěr se kapela obrací už na
opravdové pamětníky, kdy vám nabídne UG
skvost a to velice raritní nahrávky z roku 1987
a 1988. „Live in Polana” nabídne tři ukázky
a „Possessed by Insania” pouze dvě. Je nutné
uznat, že jde pouze o demonstrativní ukázku
té doby, poněvadž tohle se vážně poslouchat
nedá. Hodnotit toto CD nebudu, spíše apelu-
ji na nutnost všech metalem posedlých na-
dšenců ke koupi této retrospektivní desky.
Autor: -K- nehodnoceno
Redakce: -las- 4, -mih- 4

INSANIA
Rock'n'Freud
2007, Redblack Productions

Přiznám se, že se mi nechtěla psát tato re-
cenze, ale jelikož Pavel Kusniarik převzal roz-
hodovací žezlo v redakci, stejně se ke mně
„Rock'n'Freud“ vrátil jako bumerang. Budu
psát zcela bez okolků, takže doufám, že mi to
kapela promine. Insania a její styl není přesně
to, co bych denně poslouchal a vyhledával,
nicméně léta si této dnes již zcela jistě české
legendy - hardcore / metalové hydry - upřím-
ně vážím. Je to jedna z mála kapel, která bě-
hem let nezměnila nic ze svých názorů, po-
stojů, stylu, zkrátka taková Insania, jaká byla
v devadesátých letech, taková je i dnes.
Hudebně je možná o kousek dál. Například
z této novinky cítím, že je zvukově modernější
- používá se zdaleka více hudebních i zvuko-
vých aranží a fines než v minulosti, celkový
sound pak mění i použití kláves, které hard-
coreové produkci dává další atmosférický,
možná i melodičtější, rozměr – mám samo-
zřejmě na mysli posun správným směrem.
Zcela profesionální je instrumentální výkon,
kluci prostě hrají už řádku let. Jako další po-
sun k lepšímu bych zmínil backing vokály,
které tu sice v minulosti byly, ale tady se vy-
skytují v mnoha místech v podobě „rapu“ do
hlavního zpěvu Polyho. Ten je samozřejmě ja-
ko vždy typický, neliší se mnoho od předcho-
zích nahrávek, často je možná i trochu čistěj-
ší. Vadí mi ale, že je v refrénech a nosných

motivech skladeb hodně falešný. Ano, je to
pro Insanii typické, ovšem možná díky tomu si
nedajde cestu k dalším fanouškům. Přemýšlel
jsem o tom, proč je Insania kultovní jen pro
část „metalového“ publika a zjistil jsem, že
právě zpěv pro ně nemusí být úplně po chuti.
Alespoň trochu bych o aranžích zpěvu příště
přemýšlel. Samozřejmě musím opět pochválit
textový obsah a jako obvykle zpracování oba-
lu, který je prostě originální.
Autor: -las- 5
Redakce: -K- 6,5, -mih- 5

MANITOU
Deadlock
2006, Firebox Records

A další pecka ze stáje Firebox!!! Jak to ti kluci
finský dělají, že mají takový čuch na tak vý-
borný kapely?! Ačkoliv nejsem velkým zastán-
cem heavy / powermetalových akvizicí a zá-
měrně je nevyhledávám, tak Manitou mě se
svojí druhou deskou velice mile překvapili.
Tak kultivovaný, ale přitom živoucí projev jsem
dlouho neslyšel. Ale začněme od začátku.
Rok 1997, finská oblast Karhula, město Kotka,
přibližně 100 km východně od Helsinek, bylo
dějištěm vzniku Manitou. Tlupa pěti nadšen-
ců, vyznavačů Queensryche, Dream Theater,
Tarot, Dio, Judas Priest nebo Annihilator spo-
jila své zájmy a rozhodla se přispět cosi málo
do rozvoje metalu ve Finsku. A nedělá to roz-
hodně špatně. V úvodu jsem mluvil o mixu
žánrových zařazení, tak si do tohoto tyglíku
přidejte cosi progresivního rocku, dosypte sil-
né melodické linky a navrh dejte nezbytnou
finskou kytarovou osobitost a Manitou jsou
na světě. „Deadlock” je ucelená deska plná
silných melodických linií se smyslem nenudit.
Osvědčený recept slavnějších kolegů doplně-
ný o kousek osobitosti, tak bych ve zkratce
definoval Manitou a jejich tvorbu na desce
„Deadlock”. Rozhodně si zaslouží více posle-
chů! Teď už nám nezbývá nic jiného, než dou-
fat, že novinka „No Signs Of Wisdom” pod
hlavičkou Metalheaven Records z minulého
roku nezklame a dobře rozjetá kára si zařadí
další převodový stupeň.
Autor: -K- 5,5
Redakce: -las- 5, -mih- 4,5

MAR DE GRISES
Draining The Waterheart
2008, Firebox Records

Už minulým albem se chilští Mar De Grises
v mé paměti zapsali velmi dobře, a proto když
se objevilo nové album v redakční poště, za-
jásal jsem. A musím hned na začátek říci, že
Chilané jdou mílovými kroky dopředu.
Produkce a potažmo zvuk je opět o krok dál
a i když je album nahrávané ve studiích
v Santiagu de Chile, tentokrát rozhodně ne-
platí rovnice, že jihamerická studia produkují
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IMINDAIN - And The Living Shall Envy The Dead..., debutové album funeral doommetalové kapely, digipack, Velká Británie, 2007, 238,-
IMPALED NAZARENE - Pro Patria Finlandia, energický rychlý thrash black metal kultovní finské formace, Finsko, 2006, 238,-
IMPERIOUS - In Splendour, brutální technický death metal ve stylu Hate Eternal, Nile, vynikající, debutové album, Švédsko, 2003, 95,-
IN MEMORIUM - From Misery... Comes Darkness, kultovní temný apokalyptický a rychlý black metal z produkce Moribund Records, USA,
2004, 238,-
IN SOLITUDE - Opus Universe, melodický heavy speed s progresivními prvky, Portugalsko, 2000, 143,-
INFESTED - Jesusatan, další vynikající deathmetalový projekt švédského mága Dana Swäno, digipack, Švédsko, 1999, 209,-
INNER FEAR - Symbiotry, melodický a atmosférický black metal s ženským "operním" vokálem (bez mužského), ČR, 2003, 143,-
INSANIA - Trans-Mystic Anarchy, další deska hardcoreové hydry, ČR, 2001, 238,-
INSANIA - Rock'n'Freud, nejnovější album brněnské hardcoreové legendy, ČR, 2007, 238,-
INTERITUS - Frozen Darkness, nejnovější album plzeňské kapely, zajímavý atmosféricko melodický náladový doom metal s ženskými a muž-
skými vokálem a houslemi, ČR, 2005, 238,-
INVOCATION - Lonesome Was The Last Journey, pomalejší mix black metalu a doomu, Řecko, 2002, 143,-
JÄÄPORTIT - Avarrus, nádherný mrazivý a velice křehký ambient evokující cestu do nitra opuštěné chladné severské krajiny, digipack,
Finsko, 2006, 238,-
JUDAS ISCARIOT - Heaven In Flames, brutální syrový atmosférický black metal s klávesami, Německo, 2000, 95,-
KAVIAR KAVALIER - Bukkake Express, nejnovější album úchylné melodické metalové kapely Necrococka z legendárních Master's Hammer,
ČR, 2008, 238,-
KAUAN - Lumikuuro, strašně příjemný atmosférický doom metal se skřehotravým blackovým vokálem a mnoha klávesovými plochami,
Rusko, 2007, 238,-
KEEN OF THE CROW - Hyborea, bývalí členi doomových Morgion se sešli v nové kapele, debut je směsicí surového doomu řízlého s blac-
kem a death metalem, USA, 2007, 238,-
KHISANTH - Forseen Storms Of The Apocylypse, syrový severský pagan black metal, debutové album americké kapely, USA, 2001, 238,-
KLIMT 1918 - Undressed Momento, vynikající melodický emotivní post doom rock nazývaný někdy gothic rock, alternativní melodický metal,
z produkce My Kingdom Music, digipack, Itálie, 2003, 238,-
KOMORNÍ ORCHESTR VŠE - Non Barbarico, debutové CD orchestru Vysoké školy ekonomické v Praze, vážná hudba, ČR, 2007, 143,-
KOROVA KILL - Waterhells, atmosférický temný melodický black metal s prvky doomu, velmi originální, Rakousko, 2001, 95,-
KRIEG - The Black House, syrový severský rychlý black metal se skřehotavým zpěvem, USA, 2004, 181,-
KUTURLAT - Necroritual, zatěžkaný temný black death metal, Španělsko, 2005, 238,-
LACRIMAE - Course To Arsoning, melodický stoner rock / doom metal míšený s blackem (zpěv), deathem, hodně kláves, dobrý zvuk,
Mexiko, 2002, 143,-
LET ME DREAM - My Dear Succubus, raný příjemný pomalejší doom metal s prvky blacku (hlavně ve zpěvu), Adipocere Records, debutové
album, Finsko, 1995, 181,-
LEVIATHAN - Howl Mockery At The Cross, legendární kultovní americký old school black metal ve stylu Darkthrone, USA, 2005, 238,-
LIFE AT ZERO - Vile Piles brutal death grind, USA, 2006, 181,-
LILITH - The Conquering Of The Eternal Wisdom, atmosférický melodický black metal z Bolívie, Bolívie, 2002, 143,-
LILITU - The Earth Gods, progresivní melodický death metal, digipack, USA, 2002, 181,-
LONGING FOR DAWN - A Treacherous Ascension, temný atmosférický funeral doom metal s mužským vokálem, 4 skladby v délce 48 mi-
nut, Kanada, 2006, 238,-
LORDI - The Arockalypse Special Edition, melodický heavy metal zabalený do mimozemských masek, 2CD, Finsko, 2006, 371,-
LOSS - Life Without Hope... Death Without Reason, syrový ultra pomalý funeral doom metal, USA, 2006, 238,-
LUCTUS / ARGHARUS - Sonitus Caeli Ardentis, ultrarychlý black metal v norském střihu v případě obou kapel, split, speciální balení, Litva,
2007, 238,-
LUNA AD NOCTUM - Dimness Profound, ultrarychlý a zběsilý agresivní black metal, Polsko, 2002, 143,-
LUNATIC GODS - Mythus, čtvrté album, originální lunatic death black metal, 2 klipy, Slovensko, 2004, 238,-
LUNATIC GODS - Ante Portas, nejnovější album, experimentální melodický doom death metal, tentokrát se slovenskými texty, Slovensko,
2007, 238,-
LUX OCCULTA - Maior Arcana, pomalejší atmosférický black metal, dnes již legendární album této polské kapely, Polsko, 1999, 238,-
MAEL MORDHA - Gaeltacht Mael Mordha, unikátní doom metal je jeho směsicí s irskou tradiční hudbou, velmi originální pojetí doom meta-
lu, druhé album, Irsko, 2007, 238,-
MANATARK - Chaos Engine, extrémní black metal, druhé album, Estonsko, 2003, 149,-
MANGLED - Most Painful Ways, brutal death metal ve stylu amerických Cannibal Corpse, Hammerheart Records, Holandsko, 2001, 143,-
MASTURBACE - Teplo domova vychází z pochvy, debutové album, výtečný originální a vtipný death metal, ČR, 2005, 238,-
MATER MONSTIFERA - Zrozen z hříchu, debut jihočeské atmosférické black metalové party, očekávejte dravost, temnou atmosféru a mra-
zení v každém tónu, ČR, 2005, 209,-
MEGIDDO - Subterranean Empire, masakrující atmosférický rychlý black metal s chilských And, Chile, 2003, 95,-
MELANCHOLY - Profetver-1, perfektní mix rychlého melodického death metalu s violloncellem a mnoha dalšími moderními styly, velice mo-
derní a originální, Rusko, 2005, 238,-
MINOTAURI - II, pomalý těžký doom metal ve stylu Pentagram, Saint Vitus, Pagan Altar či Candlemass, Finsko, 2007, 238,-
MENTAL HOME - Upon The Shores Of Inner Seas, příjemné melodické doomové album s mužským vokálem, Rusko, 2000, 149,-
MILITIA CHRISTI - Non Timor Domini, Non Timor Malus, elektronicko gothická muzika, spíše temná chrámová s množstvím skvělých mo-
mentů a nálad, 2004, 209,-
MINCING FURY A.G.C.O.Q.D. - Lamentations, drtící úderný grind české hvězdy této scény, ČR, 2002, 181,-
MINDFIELD - Be-Low, melodický energický a nadupaný melodický metal na pomezí metalcore, Německo, 2003, 181,-
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AUTOPSY TORMENT
Tormentorium
2003, Painkiller Records

Švédští old school deathmetalisté Autopsy
Torment brouzdají tímto světem od roku
1989. Začátkem 90. let sypali jedno demo za
druhým, aby poté skoro 10 let nic nevydali!
A jakoby z nostalgie po starých časech se po-
dařilo začátkem nového tisíciletí konečně zre-
alizovat debut pod názvem “Orgy With The
Dead”. Ano, hudebně nemůžete očekávat
technicky vyzrálý death metal nové doby,  spí-
še se vraťte o 25 let zpátky. A to jak po zvu-
kové, tak i hudební stránce. Deathmetalové
kořeny středního tempa s příchutí thrasho-
vých základů dnes vyvolají pouze nostalgický
úsměv na tváři a snad ani samotní členové
pod vedením Thomase Karlssona nemohou
myslet vážně to, co vyprodukovali. Můžete mi
samozřejmě oponovat prezentací takových
Darkthrone, kteří taktéž sázejí na kartu syro-
vosti a přímočarosti, ale v tomto případě mu-
sím satanžel oponovat navíc velmi slabou hu-
dební atraktivností. A tak mě v případě
Autopsy Torment napadá, že se pánové roz-
hodli pro budoucí generace z nostalgického
důvodu zachovat ukázku vývoje metalu 80.
let. V tom případě mají Autopsy Torment
spřízněným duším v metalové obci co říct.
Autor: -K- 2
Redakce: -las- 2,5, -mih- 2

CRUX
Řev smrti
2007, I Hate Records

Tak tohle je bonbónek, jenž si našel po 15 le-
tech místo i na stříbrném kotouči. Jediné de-
mo téhle dnes již kultovní kapely/projektu se
dočkalo oprávněně úcty a přijetí na český
thrash / blackmetalový olymp. Kytarista Petr
Blackosh Hošek (Cales) a basista Roman
Kříbek (Denet) přizvali k sobě Reného Evil
Kostelňáka (Root), aby usedl za bicí a nic ne-
bránilo napsat kapitolu do dějin tuzemského
undergroundu. 7 skladeb je svědkem své do-
by, a tak lze určitě omluvit nevyváženost zvu-
kové nahrávky, kdy ve studiích Barbarela,
Propast a Fors tahle černá perla vznikala na
svoji dobu velmi netradičním způsobem.
Nebylo zrovna zvykem vystřídat na jedné na-
hrávce hned tři studia. Ale zpátky k hudbě.
Rukopis Bathory či české legendy Master´s
Hammer je patrný, a tak je kolekce s názvem
„Řev smrti” velmi netradičně pestrá a na svo-
jí dobu průlomová. Crux byli tak trochu opo-
míjeni a již tenkrát se dalo tušit, kam Blackosh

časem nasměruje své kroky. A aby se z toho-
to CD stala opravdová sběratelská lahůdka,
tak jako bonus byly na závěr přidány nikde
nezveřejněné skladby „Demons Of Darkness”
od Entrails, „The Last Key” (Cales), znovu na-
hraná „Awathea” (Obyčejná voda) právě pro-
jektu Crux a bordel outro s názvem „Farm
House”. Nelze hodnotit o generaci staší na-
hrávku, ale dozajista lze vyřknout 
ortel: Crux je mrtev, ať žije Crux!
Autor: -K- nehodnoceno
Redakce: -las- 3,5, -mih- 3

DARK GAMBALLE
Perpetuum Gamballe
2008, Redblack Productions

Dark Gamballe jsou českou stálicí. Ukažte mi
jinou kapelu, která tak pravidelně vydává ne-
otřele desky, hraje koncerty, žije a nestojí na
místě. Stejně tak jejich vývoj je zajímavý.
S každou další deskou se posunou hudebně
o kousek dál, většinou směrem experimento-
vání se zvukem, aranžemi, nebojí se dát do
své produkce nezvyklé zvraty a nápady.
Faktem ale je, že každý kousek vývoje v čase
(a to je nutno si přiznat) ubírá kapele na tvr-
dosti, malými krůčky odchází od původního
metalu k elektronice a také s každou další
deskou zaznamenávám, že je na nich stále
méně hitovek. Jestli je to dobře, nebo špatně,
mohou posoudit zejména fanoušci a možná
i kapela samotná. Pryč jsou doby pecek jako
jsou „Můry“ nebo „Merizo Nanen“, či
„Baletky v hlavě“ vzpomínám rád i na první „ji-
nou“ desku „Zyezn Gamballe and Metal
World“ („So Excuse“)… Každopádně devátá
deska Dark Gamballe opět pokračuje v nasto-
leném typickém stylu této zajímavé kapely, je
pestrá, zajímavá, melodická, sice méně tvrdá,
ale přesto stále svěží a svým způsobem origi-
nální. Opět je v češtině, nechybí i trochu gam-
balštiny, nechybí dva dobré videoklipy z aktu-
ální desky! Zkrátka Dark Gambalí fanoušek si
opět přijde na své! Přál bych klukům větší po-
zornost médií a lidí, jistě by si ji velmi zaslou-
žili. Jako téměř vždy hodnotím jejich novou
desku vysoko, protože těžko hledat podob-
nou či stejně znějící kapelu. Těžko také něco
kritizovat, bohudík.
Autor: -las- 5,5
Redakce: -K- 6,5, -mih- 5

DISSOLVING OF PRODIGY
Štvanice
2008, vlastní náklad

Aktuální čtvrté album Dissolving Of Prodigy

vyvolává docela pestré názory v debatách
i recenzích. Jistě by se dalo sáhodlouze „la-
mentovat“ - nakonec tato emoce není v roz-
poru s povahou hudby samotné. Kdo by snad
tápal - jde o syrový doom metal, o něco rych-
lejší a přímočaře písničkovější než na klasic-
kých deskách D.O.P. Napřed minusy: pro-
dukce působí poněkud ochotnicky, zdaleka
ne vše na desce vyznívá dotaženě, české tex-
ty trpí určitou kostrbatostí, René sám dobře
ví, že jeho zpěv spousta lidí považuje za slabi-
nu kapely a v agresivních polohách by mohl
být přesvědčivější. Pro mnohého posluchače
už samotná podstata této nahrávky v roce
2008 může být slabinou, protože působí do
značné míry jako anachronismus, který sem
propadl časovou bublinou - stylově, technic-
ky, shovívavým přístupem k detailům... Pro mě
ale „Štvanice“ má své kouzlo, vzhledem k me-
lancholickému projevu kapely na mě působí
až paradoxně „hřejivě“. Kapela má výrazný cit
pro melodie („Rozmluva s větrem“), aranže ši-
kovně kloubí dřevní syrovost a starobylost
s určitou naivitou, i zmíněný Reného zpěv už
našel v poloze současnému projevu kapely
vyhovujicí. A navzdory kratší délce (necelých
45 minut) má album svá zákoutí a odbočky,
které zaujmou na víc poslechů, popřípadě
v trochu odlišném rozpoložení posluchače.
Stručně řečeno - v některých případech je
zbytečné volat po bůhvíjaké originalitě a ste-
rilní dokonalosti. Je dobře, že ještě vznikají
desky, které mají především srdce.
Autor: -mih- 4,5
Redakce: -las- 4,5, -K- 3,5

FROM BEYOND
Trashin Machine
2003, Painkiller Records

Již zhruba od roku 2003 se snaží mnoho ka-
pel prorazit na výsluní zpět se starým dobrým
nefalšovaným a nepřikrášleným thrash meta-
lem. Jenže oproti jiným znovuzrozeným meta-
lovým stylům jakoby thrashi ne a ne se to po-
dařit. Ano, máme tu klasiky jako jsou Slayer
nebo kvalitativně horší Destruction, ale oproti
této první lize (které poprávu patří všechen
respekt i ve vztahu k její novým počinům), 
ostatním pokušitelům chybí originalita, náboj
a srdce. Belgické From Beyond si rád po-
slechnu jednou, ale pak už asi ne. Byť hrají
rychle, zajímavě, stejně v duchu řeknete: „Jo,
dobrý, ale tohle už tu bylo“. Nechci nijak ze-
směšňovat tento styl, jsem oddaným fanouš-
kem Slayer a ostatních klasik z první ligy, ale
ať to proboha už nikdo raději nezkouší. Těch
sakra dobrých thrashových kapel bylo v mi-



MIRRORTHRONE - Of Wind And Weeping, další skvělá zajímavá progresivní a alternativně znějící kapela, která snoubí atmosférický black 
s melodickým doomem s množstvím kláves a obou vokálů, Švýcarsko, 2001, 238,-
MISTRESS OF THE DEAD - Buried, funeral esoteric doom metal s velice silnou atmosférou, lahůdka pro příznivce Esoteric, Mournful
Congregation, Until Death Overtakes Me, digipack, ČR, 2006, 238,-
MISTRESS OF THE DEAD - Cryptic, funeral esoteric doom metal s velice silnou atmosférou, lahůdka pro příznivce Esoteric, Mournful
Congregation, Until Death Overtakes Me, digipack, ČR, 2006, 238,-
MISTRESS OF THE DEAD - White Roses White Coffin, absolutně nehnoucí se z místa funerální doom metal, třetí album, ČR, 2008, 238,-
MITTWINTER - Vinterdroem, pohanská severská hudba, nejblíže k black metalu, bez zpěvu, jen recitace a bez kytar, mýtické, 22-ti minutové
video, Švédsko, 2000, 95,-
MOONTOWER - Praise The Apocalypse, syrový rychlý pagan black metal, Polsko, 2003, 95,-
THE MOORS - The Moors, hudba překračující všechny žánry, směsice gotiky, ambientu, rocku, éterična, prvky keltské tradiční a kmenové
hudby, USA, 2007, 238,-
MORBID SILENCE - Dark Labyrinth, kvalitní pochmurný dark metal, výtečné, ČR, 2002, 143,-
MORGAIN - Abandoned In The Forest Of Weariness (The Call Of Fairie), další nejnovější album slovenské stálice doomové scény, přímoča-
řejší doom metal s mužskými a ženskými vokály, Slovensko, 2004, 143,-
MORGION - Cloaked By Ages, Crowned In Earth, velmi pomalý melodický americký doom metal, další perla z produkce Dark Symphonies,
USA, 2004, 181,-
MORS IN TABULA - Blemish, výtečný elektro metal s prvky dark, black a death metalu, samply, něco pro fanoušky White Zombie, Řecko,
2006, 238,-
MORTIFILIA - Redemption, debutové album této skvělé deathmetalové kapely, ČR, 2005, 238,-
MORTIFILIA - Embrace, melodický technický death metal švédského střihu, druhé album, ČR, 2008, 238,-
MOURNFUL CONGREGATION - The Monad Of Creation, ultra pomalý melodický funeral doom metal, Austrálie, 2005, 238,-
THE MORNINGSIDE - The Wind The Trees And The Shadows Of The Past, smutný melodický doom metal s čistým a skřehotavým vokálem,
moc povedené, Rusko, 2007, 181,-
MOURNING BELOVETH - Dust, pomalý doom death metal metal z irských plání, reedice alba z roku 2001 doplněná o bonusy, Irsko, 2007,
238,-
MY SHAMEFUL - Of All The Wrong Things, totálně pomalý depresivní funeral doom metal, debutové albumm Finsko, 2003, 238,-
MY SHAMEFUL - ...Of Dust, depresivní funeral doom metal, Finsko, 2004, 238,-
MY SHAMEFUL - The Return To Nothing, pomalý depresivní funeral doom metal s grindově pokřiveným zpěvem, Finsko, 2006, 238,-
NADJA - Corrasion, temná pomalá drsná kytarová hudba blízká k ambientu, temný vokál, Kanada, 2007, 238,-
NECARE - Ruin, velmi pomalý moderně znějící melodický doom metal, USA, 2004, 238,-
NECROCOCK - Praktiky pohřebních ústavů, znovuvydaná (a nahraná) stará nahrávka temného melodického metalu kytaristy kultovních
Master's Hammer, původně z roku 1990, bonus - videa, ČR, 2004, 238,-
NECRONOCLAST - The Plague, spíše pomalý black doom s blackovým zpěvem, Velká Británie, 2007, 238,-
NEGATIVE FACE - Stín, alternativně pojatý death metal pro otevřené posluchače, debutové album, ČR, 2005, 209,-
NEGLECTED FIELDS - Synthinity, velice osobitý melodický technický death metal, debutové album, Lotyšsko, 1998, 95,-
NERGAL - The Wizard Of Nerath, dřevní black metal s klávesami, z produkce Unisound Records, Řecko, 1996, 143,-
NIELLERADE FALLIBILISTHORSTAR - Hackelsekista, zvuková, nikoliv hudební deska, začíná zvuky ze záhrobí, které jsou střídány zvukem
zvířat, pracujících lidí, chození ve sněhu, zatloukáním hřebíků atd. Skvělá deska pro lesní pohanské milovníky, Švédsko, 2003, 238,-
NIGHTLY GALE - ...And Jesus Wept, debutové album, pomalý depresivní doom metal s čistým vokálem, zčásti se syrovým blackmetalovým,
Polsko, 2001, 238,-
NOMEN MORTIS - How I Learn To Bleed... For The Things I Wish To Forget - debutové CD progresivních deathmetalistů, SR, 2000, 49,-
NON IMMEMOR MEI - Requiem Of Fallen Leafs, fantastický pomalý melodický doom metal, 4 skladby, 45 minut, Rusko, 2005, 181,-
NON OPUS DEI - The Quintessence, pohanský energický, nadupaný a ultrarychlý syrový black metal, digipack, anglicky i polsky zpívané
songy, Polsko, 2006, 238,-
NORTH - Na Polach Bitew, pohanský black metal s polskými texty, jak ultra rychlé songy, tak i pomalejší pohodové skladby, Polsko, 2006,
238,-
NOVEMBERS DOOM - To Welcome The Fade, poslední deska u Dark Symphonies, pomalý doom s mužským zpěvem ve stylu ranných My
Dying Bride, USA, 2003, 238,-
OBSCENE EXTREME FEST 2001 - kompilace, kompilace k festivalu Obscene Extreme Fest 2001 (Exhumed, Haemorrhage, Fleshless,
Ingrowing, Isacaarum, Cripple Bastard, Cerebral Turbulency, Ahumado Granujo, atd. celkem 35 skladeb), ČR, 2001, 28,-
OBTEST - Iš Kartos I Karta, zajímavý počin této litevské formace, hudebně je album rychlý black metal ale bez blackového zpěvu, zpěv je
čistý a v litevštině, zajímavé, Litva, 2005, 238,-
OCEAN CHIEF / RUNEMAGICK - The Northern Lights, Ocean Chief se zde na splitku prezentují syrovým pomalým doom metalem,
Runemagick pak s místa se nehnoucím doom death metalem, Švédsko, 2007, 238,-
OFFICIUM TRISTE - The Pathway, usazený pomalejší melodický doom / death metal v syrovejším soundu, mužský zpěv, Holandsko, 2001,
238,-
OKTOR - All Gone In Moments, pomalý depresivní doom death metal s brutálním vokálem a prvky vážné hudby, Polsko, 2007, 238,-
OLEMUS - EgOd, parádní atmosférický gothic metal s klávesami, třetí album, Rakousko, 2002, 238,-
ONANY BOYS - Re Animation Of Titillating, grind noise projekt Cykla z Pathologist, 180 skladeb ve stylu Anal Cunt, Sore Throat, Meat Shits,
ČR, 2002, 181,-
OPERA IX - Malendentum, velice originální a svojská podoba atmosférického black metalu, z produkce firmy Avantgarde Music, digipack,
Itálie, 2002, 238,-
PAGANWINTER - The Cult Of Flesh, super ultrarychlý black death metal, miniCD, Německo, 2002, 49,-
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ULVER - Blood Inside, zvláštně ujetá hudba, ambient křížený s rockem a industrialem, Norsko, 2005, 238,-
ULVER - Shadows Of The Sun, příjemná klidná alternativní hudba se smyčcovými či klávesovými nástroji, Norsko, 2007, 238,-
UMBRA NIHIL - Gnoia, velmi pomalý drsný spíše stoner rock křížený s funeral doom metalem, Finsko, 2005, 238,-
UMBRA NIHIL - The Borderland Rituals, pomalý atmosférický mrazivý a hutný stoner doom metal, Finsko, 2008, 238,-
UNDER MOONLIGHT SADNESS - After The Cosmic Gate, melodický death metal s doomovými prvky, výborné, více jak hodina hudby,
Mexiko, 1998, 86,-
UPRISE - Uprise, debutové minialbum nového grindového uskupení s bývalími či současnými členy Contrastic, Alienation Mental, Intervalle
Bizzare, Ahumado Granujo či např. Bizarre Embalming, 8 songů o celkové stopáži 16 minut + video, ČR, 2006, 114,-
UPRISE - Iconoclasm, první dlouhohrající album české grind kapely, zabijácký materiál!, ČR, 2008, 190,-
URANUS - Doctrine Of Immortality, atmosférický pagan black metal, jako bonus videoklip, Řecko, 2003, 238,-
URSKUMUG - Am Nodr, ultrarychlý atmosférický nenávistný black metal, druhé album, Lotyšsko, 2006, 238,-
USER NE - Atropa Natura, vynikající originální a moderní doom metal s dvěma mužskými vokály, ženským vokálem, flétnou a dalšími zajíma-
vými nástroji, zpívané převážně španělsky, dvě videa jako bonus, Španělsko, 2006, 238,-
VARGLEIDE - When Only Ashes And Scorched Earth Are Left Behind…, pohanský black metal, Rusko, 2000, 238,-
VEILED ALLUSIONS - Vision Of The World, strhující temné album, 70 minut ponurého dark ambient / industrialu, bonus - videoklip, projekt
člena Penitent, Norsko, 2004, 238,-
VINTERRIKET - Winterschatten, rychlý a někdy klidný pohanský severský black metal s klávesami se snoubí s gothic ambientními prvky, velmi
zajímavé, další dílo z bohaté diskografie, Německo, 2005, 95,-
VIOLATION - Moonlights Child, výtečný melodický gothenburgský death metal á la In Flames, Německo, 2000, 181,-
VIRGIN SIN - Brotherhood Of Freaks, šlapavý nadupaný old school thrash metal, debut, Švédsko, 2007, 238,-
VISCERAL BLEEDING - Remnants Of Deprivation, technický a brutální death / grind / gore ve stylu Suffocation, Disgorge, Cannibal Corpse
či Dying Fetus, debutové album, Švédsko, 2002, 143,-
VOIVOD - Katorz, tytam jsou pryč doby technického thrashe, tohle nejnovější album je spíše skvělým drsným stoner rockem s vynikajícím
spádem!, Kanada, 2006, 238,-
RICKY WARWICK - Love Many Trust Few, sólové album Rickyho Warwicka z The Almighty, příjemný melodický hard rock, produkce Joe
Elliot z Def Leppard, Velká Británie, 2005, 238,-
WASTEFALL - Fallen Stars And Rising Scars, vynikající progresivní metal s fantastickými melodiemi (něco na způsob Pain Of Salvation, Bruce
Dickinson sólo, Iced Earth aj.), Řecko, 2003, 143,-
WAYD - Ghostwalk, nejnovější album, melodický a technický death metal plný fines, videobonusy, Slovensko, 2007, 238,-
W.E.B. - Don't Wake Futility, vynikající progresivní rychlý heavy metal s mixem black metalu s drsným vokálem, Řecko, 2005, 238,-
WHORE - Doing It For The Kids, agresivní hutný brutalní death grind americké provenience, USA, 2005, 238,-
WURDULAK / GORLORD - Creature Feature, split CD, splitko amerických a norských blackmetalistů, mini CD, USA / Norsko, 2001, 86,-
WURDULAK - Ceremony In Flames, výtečný šlapavý thrash metal s blackovým zpěvem s moderním zvukem. Pro ty, kdo má rád metal konce
80.-tých a začátku 90.-tých let. Sešli se tu muzikanti z Immortal, Mayhem, Bloodthorn, Gorelord…, Norsko, 2001, 181,-
ZATOKREV - Bury The Ashes, pomalý zatěžkaný doom metal s naléhavým zpěvem, inpirace Neurosis, My Dying Bride, Godflesh či
Entombed, Švýcarsko, 2007, 238,-

ASMODEUS - Muka Existence, vynikající první DVD průřez 20 letou kariérou thrashového Asmodea, více než 3 hodinový záznam, klipy, kon-
certy, hodinu čtyřicet skvělý dokument o kapele, CD ""Bešt Of"" výběr nejlepších skladeb jako bonus, 3 nové skladby, ČR, 2008, 350,-
NIGHTWISH - End Of An Era, 18-ti skladbový záznam koncertu, 55 minutový dokument, celkem 160 minut, Finsko, 2006, 817,-
SHADOWS FROM UNDERGROUND DVD 2007 - kompilace časopisu Pařát, 22 hudebních klipů převážně z české produkce (Malignant
Tumour, Six Degrees Of Separation, Ador Dorath, Root, Mater Monstifera, Salamandra, Insania atd.) včetně časopisu Pařát, ČR, 2007, 150,-

ASISTAR_T / SOMEBODY RECALLED - split, split EP, Asistar_t - alternative rock se ženským zpěvem, Somebody Recalled - instrumental art
rock, ČR, 2007, 76,-
PSYCHONEUROSIS / BRUTAL INSANITY - split, grind core, Polsko / Velká Británie, 48,-
SORATH / TROLLECH - split, dvě plzeňské blackmetalové kapely se setkali na společném split 7"EP, melodický black metal a pagan black
meta, ČR, 2005, 48,-
V.A.R. - 15 Years Fast Like Bikila, malá deska vydaná k 15. výročí tvrání našich thrashmetalových průkopníků, ČR, 76,-
INSANIA - Rock'n'Freud, LP, luxusní limitovaná edice šestého řadového alba, bílý, vinyl, skvělý energický hardcore, ČR, 2008, 247,-

ANATAB - Decadencia Final, dobrý death metal, demo, Kolumbie, 47,-
DYING PASSION - Secretly, debutové album vyšlo licenčně v Thajsku na MC, profi obal, profi MC, doom metal, ČR, 2002, 47,-
GRIMORC - The Devils Touch, melodický black metal, demo, Finsko, 2002, 47,-
ISACAARUM - Menses Exorcism, česká kultovní sado grind formace i na MC, ČR, 2003, 47,-
MYTHOPOEIA - Scheps Ankh, Aesch Mezareph, Atropopaia, Míchání, druhá kazeta parádní plzeňské doom deathmetalové superkapely,
ČR, 1999, 28,-
PLASTIC GRAVE - Back From The Bad, kultovní, pozdější nahrávka předchůdců Ingrowing, ČR, 1999, 48,-
PROMISES - Understanding, jejich velice úspěšné druhé demo, gothic doom rock, ČR, 1998, 48,-
SERENITY - The Name, velice osobitý doom křížený trochu s elektronikou a ženským zpěvem, Rumunsko, 1998, 48,-
SORATH - Omnes Dii Gentium Daemonia, vynikající druhé album, black metal, ČR, 2000, 48,-

Distribuční katalog - DVD

Distribuční katalog - LP

Distribuční katalog - MC
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PAINFUL MEMORIES - Memorial To Suffering, smutný melodický death doom metal, desetiminutové video jako bonus, Rusko, 2006, 238,-
PANTHEIST - Amartia, avantgardní doom metal, Belgie, 2005, 238,-
PANTHEON�EI - Atrocity Divine, vynikající atmosférický black metal míchaný s doomem!, Norsko, 2006, 238,-
PATHOLOGY STENCH - Meatall, moderní deathmetalové album, Slovensko, 238,-
PENITENT - Reflection Of Past Memories, majestátní dark metal s goticko - ambientními prvky, kompilační album, které shrnuje tvorbu pro-
jektu na předchozích pěti albech, Norsko, 2001, 238,-
PERGAMEN - Psychopoetik, pomalý pohanský black metal s českým vokálem, ČR, 2007, 76,-
PERVERSIST - Machine Grind Surgery, super tvrdá a agresivní směsice death / grindu v ultrarychlém tempu, ČR, 2003, 181,-
PLAN E - Best Kept Secret, decadentní temný rock, velmi originální, z produkce My Kingdom Music, Finsko, 2004, 238,-
PLAN E - Bossanova, psychodelický temný rock, velice originální, z produkce My Kingdom Music, Finsko, 2006, 238,-
PLASTIC GRAVE - Noizy Graves & Plastic Chronicles, debutové album této legendární české grindové formace s charismatickým zpěvákem
Fidem a basákem Vlakinem v sestavě, v podstatě kompletní diskografie této legendární české grindové formace na jednom CD, 75 minut,
ČR, 2005, 143,-
POPPY SEED GRINDER - Opressed Reality, výtečná death grindová deska, která dokazuje, ze Česi jsou mistři v tomto stylu, ČR, 2004, 143,-
PROFANUM - Musaeum Esotericum, experimentální horrorový black metal s klávesami, naprosto netradiční black, Polsko, 2000, 238,-
PROMISES - Last But Not Least, třískladbové nové demo, gothic metal, ČR, 2006, 48,-
PROMISES - In The Pharmacy, druhé album, moderní melodický energický doom rock, ČR, 2007, 238,-
PROTI PROUDU 2 - kompilace, kompilace časopisu Spark (Cales, Dying Passion, Kaviar Kavalier, Memoria, Disfigured Corpse, Tisíc let od
ráje, Adultery, Hypnos, Dark Gamballe a další), ČR, 2003, 28,-
PSYCHOTRON - Pray For Salvation, vynikající moderně znějící thrash metal, Německo, 2006, 238,-
QUINTA ESSENTIA - Neutrality For Defined Chaos, ultrarychlý a zběsilý agresivní black metal, baleno v pěkné digipacku, USA, 2006, 238,-
RAIN PAINT - Disullusion Of Purity, melodický atmosférický metal, spíše náladový, pomalý, made in Finland z produkce My Kingdom Music,
Finsko, 2006, 238,-
RAUTA - Haudanmaa, skvělý rock s finskou tradiční folklórní muzikou, Finsko, 2007, 238,-
THE RAYS OF THE SUN - Living Flowers Gallery, atmosférický doom metal ve stylu Ananthemy, debutové album, ženský a mužský zpěv, ČR,
2004, 238,-
RAXA - Oxiahun Ti Ku, atmosférický doom black zpívaný v původním aztéckém jazyce, velice originální, Rusko, 2007, 238,-
R.E.T. - The Dark At The End Of Tunnel, výborné album doomové trvalky, ČR, 2004, 209,-
REEK OF SHITS - Bloody Obstetric Technology, grindová smršt, druhé album jindřichohradecké mašiny, ČR, 2003, 181,-
RETURN TO INNOCENCE - ... In The Deep, melodické doomové album plné zvratů s mužským a ženským vokálem, ČR, 2002, 181,-
RETURN TO INNOCENCE - Sal Lunae, druhé oficiální album, experimentální doom death metal s klávesami, mužskými a ženskými vokály, vi-
deo a foto bonusy, ČR, 2006, 238,-
REVELATION OF DOOM - Shemhamforash, hutný energický black death metal, to je opravdu true!, Poland, 2007, 238,-
RHODIAN - Enter The Password: Berserk, skvělé moderní kybermetalové album s moderními zvuky a aranžemi, velmi ojedinělá deska na na-
ší scéně, ženské a mužské vokály, ČR, 2006, 209,-
ROMPEPROP - Hellcock's Pornflakes, porno grind core s brutálně záhrobním grindovým vokálem, Holandsko, 2003, 181,-
ROOM WITH A VIEW - Collecting Shells At Lighthouse Hill, příjmený tvrdý, ale nesmírně melodický a emotivní metal, Itálie, 2005, 276,-
ROOT - Demon Viam Invenient Ltd, limitovaná edice 666ks obsahující DVD disk s více než 100 minutami záznamu (koncerty v Českých
Budějovicích, Brutal Assault 2006, mini-tour ve Švédsku, koncert ve Vídni, záběry z natáčení aktuálního alba), ČR, 2008, 285,-
ROOTS OF ROT - Hated Flesh, výborný brutální death metal ve stylu Cannibal Corpse, výborný zvuk, Mexiko, 2003, 181,-
ROSA ANTICA - Seven, skvělý mix melodického rychlého death metalu s doomem a alternativním metalem, z produkce My Kingdom Music,
Itálie, 2007, 238,-
ROTTING FLESH - Dreaming… The Underground, zdařilý temný atmosférický death metal s klávesami, Řecko, 2003, 143,-
ROTTING CHRIST - The Mystical Meeting, nejstarší dema této blackové kapely z let 1989 az 1991 - vadně vylisované, na některých přehrá-
vačích přeskakuje, jen některé skladby, bez záruky, sběratelská rarita!, Řecko, 1995, 86,-
SACRADIS - Darkness Of Our Souls, vynikající ultrarychlý brutální black metal, výtečný zvuk, Itálie, 2004, 181,-
SACTIMONY - Eternal Suffering, výtečný technický death metal, působí zde také mimo jiné člen Neglected Fields - bubeník Karlis, Lotyšsko,
1999, 143,-
SALEM - Collective Demise, skvělý melodický death metal, v některých skladbách i ženský vokál, cover - fotky z Čech!, Izrael, 2003, 49,-
SARGEIST - Disciple Of The Heinous Path, kanální old school black metal se skřehotavým vokálem, Finsko, 2005, 238,-
SATHANAS - Flesh For The Devil, zatím poslední mini album této americké kultovní blackmetalové formace, black metal křížený s deathem,
USA, 2006, 190,-
SATURNUS - Veronika Deciades To Die, velice silné melodické doommetalové album, lahůdka pro příznivce starších My Dying Bride,
Anathemy, Dánsko, 2006, 238,-
SCULPTURED - The Spear Of The Lily Is Aureoled, melodický doom / death a gothic metal s brutálním deathovým i čistým vokálem, občas
se objeví i trubka, USA, 1999, 143,-
SEA OF TRANQUILITY - The Omega Ruins, 70 minut extrémního metalu, brutální death metal se mísí s blackem, thrashem a tradičním meta-
lem, USA, 1999, 95,-
SEMARGL - Manifest, skvělý moderní řízný a úderný black metal s elektronickými prvky, třetí album, Ukrajina, 2007, 238,-
SEMEN DATURA - This Love Is Dead, rychlejší melodická směska převážně doom metalu a black deathu s mužským vokálem (ženský jako
background), Německo, 2001, 143,-
SEPTIC FLESH - Revolution DNA, jedno z nejzajímavějších alb této řecké melodicko symfonické techno death kapely, digipack, jen do vypro-
dání zásob, Řecko, 1999, 275,-
SEROTONAL - The Futility Of Trying To Avoid The Unavoidable, debutové EP, atmosférický doom metal  ve stylu starší Anathemy, zpěvák
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Serotonal není nikdo jiný než Darren White (ex-Anathema, ex-Blood Divine), Velká Británie, 2007, 190,-
SEZARBIL - Bleed For The Devil, syrový šlapavý black metal, patrný obrovský posun vpřed v porovnání s předchozí s předchozí tvorbou, třetí
album, ČR, 2007, 238,-
SHADOWS FROM UNDERGROUND VOL.IV - kompilace časopisu Pařát (Free Fall, Dissolving Of Prodigy, Crashpoint, Promises, Avulsed,
R.E.T, Chaos In Head a mnoho dalších), ČR, 2008, 28,-
SHIVAN - When Wishes Sicken, dark metal, ale naleznete zde snad všechny možné styly metalu, ohromně pestré album, Itálie, 2007, 238,-
SHREDDED CORPSE - Exhumed And Molested, kultovní melodický death / grind, reedice debutu + všechna dema, USA, 1996, 143,-
SIMARGAL - Meeting With..., debutové CD-R jugoslávské syrové blackové melodické kapely, Jugoslávie, 2001, 49,-
SIX DEGREES OF SEPARATION - Triotus, Tricephalus And Tribadism, rychlý šlapavý post doom rock metal, mužský zpěv, jako host - Zuzana
Lípová z Dying Passion v jedné skladbě, druhé album, ČR, 2005, 209,-
SKEPTICISM - Farmakon, nejdepresivnější a nejsmutnější doomová hudba, výtečné album, Finsko, 2003, 238,-
SKYFORGER - Semigall's Warchant, demoalbum, dvě dema z roku 1997 a 2005, pohanský lesní středověký black metal s folklórními pohan-
skými prvky, Lotyšsko, 2005, 238,-
SLEEPLESS - Winds Blow Higher, nádherný baladický a příjemný jazz doom metal s mužským vokálem, Izrael, 2002, 95,-
SMASHED FACE - Virulent Procreation, druhé výtečné death grindové album, ČR, 2006, 181,-
SOLFERNUS - Hysteria in Coma, apokalyptický black metal z Brna na svém debutu, nekompromisní souboj nabroušených kytar, ultryrychlých
bicích a havraních vokálů, ČR, 2005, 238,-
SOLSTICE - Halcyon, syrový těžký a melodický originální doom metal, znovuvydané druhé album kapely, nahrávky pocházejí z let 1995, 1994
a 1997, Velká Británie, 2007, 181,-
SOLSTICE - New Dark Age, melodický zatěžkaný doom metal s mužským zpěvem, výtečné, znovuvydané album, Velká Británie, 2007, 181,-
SOLSTICE - Lamentations, melodický zatěžkaný doom metal s mužským zpěvem, znovuvydané album z roku 1994, Velká Británie 2007, 181,-
SORATH - Vivimos En Perpetua Guerra, totální blackový masakr, nové album, ČR, 2003, 238,-
SOULSTEALER - Soul Stealer, tradiční melodický heavy metal s čistým vokálem s moderním zvukem, debutové album, Litva, 2008, 238,-
SOUND OF SILENCE - Spiritual Journey, další z výtečných progresivních kapel, které mísí prvky Dream Theater, Iron Maiden či Helloween,
Řecko, 2003, 181,-
SQUASH BOWELS - For Dead God - International Devastation, výtečný brutalní grind od legendání polské grupy, kolekce demáčů z let
1994, 1995 a 1996 a dále bonusy z roku 2002, Polsko, 2003, 181,-
STORMMOUSSHELD - Behind The Curtain, šedesát minut avantgardního těžkého temného metalu, který je namíchán samply tvrdostí a tem-
ným vokálem, Avantgarde Music, Polsko, 181,-
STILLBORN - Manifiesto de Blasfemia, drsný energický black metal, to je jízda!, Polsko, 2007, 238,-
SUFFOCATE - Exit 64, brutal deathmetalová parta vydala úderné album u kanadské společnosti GWN Records, Slovensko, 1998, 86,-
SURGICAL DISSECTION - Absurd Humanism, další výtečná sypačka, death grind, Slovensko, 2003, 143,-
SWALLOW THE SUN - Ghosts Of Loss, zatěžkaný hutný pomalý melodický doom metal s mužským brutálním vokálem, digipack, Finsko,
2007, 238,-
TAAK - Koerapööriöö, dřevní heavy metal s prvky doomu, Estonsko, 2006, 238,-
TENEBRARUM - Voices, melodický doom death metal s houslemi s mužským zpěvem, jako bonus jsou zde dvě videa, Kolumbie, 2006, 238,-
TERHEN - Eyes Unfolded, vynikající ultrapomalý až funerální doom metal s mužskými a ženskými vokály, něco pro příznivce starších My
Dying Bride, Finsko, 2007, 238,-
TERROR SQUAD - Chaosdragon Rising, rychlý syrový thrash / hardcore, Japonsko, 2006, 238,-
THE FIRSTBORN - From The Past Yet To Come, skvělý rychlý šlapavý melodický black death metal v moderním střihu, Portugalsko, 2000,
143,-
THE RED KING - Vitreolum, temný atmosférický horror gothic ambient, digipack, USA, 2003, 238,-
THE STONE - Magla - The Fog, pohanský rychlý black metal, Srbsko, 2006, 238,-
THEATRE OF THE MACABRE - A Paradise In Flesh And Blood, dark black metal, velice temná a osobitá záležitost, USA, 2001, 143,-
THEE MALDOROR KOLLECTIVE - Themes For Proxima, originální soundtrack k filmu Proxima, ambient / industrial s elektronickou hudbou
dohromady, Itálie, 2007, 238,-
THERM.EYE.FLAME - Solar Nebula, atmosférický melodický black metal střižený elektronikou, blízko Old Man's Child, Rusko, 2002, 143,-
THORWALD / PULMONARY FIBROSIS - split, splitko dvou agresivních brutálních grind kapel, Slovensko / Francie, 2003, 181,-
THOU ART LORD - Diabolou Archaes Legeones, syrový black metal v severském duchu, nahrávky z let 1992 - 1994, Řecko, 1994, 95,-
THROUGH YOUR SILENCE - Whispers To The Void, vynikající rychlý melodický death metal, trocha doomu, trocha ženského vokálu, Itálie,
2008, 238,-
THUNDERBOLT - The Burning Deed, parádní atmosférický ultrarychlý black metal s parádním zvukem, Polsko, 2003, 95,-
T.O.O.H. - Pod vládou biče, Humanoid a Schizoid opět zasahují, chaotický grind nářez, ČR, 2003, 181,-
TORTHARRY - Reborn, slušná porce nabušeného death metalu, název desky Reborn napovídá, že se kapela vrací ke svým kořenům, ČR,
2006, 238,-
TORTURE WHEEL - Crushed Under..., nejpomalejší úchylný záhrobní funeral doom metal, digipack, USA, 2005, 238,-
TROLLECH - Skryti v mlze, zatím poslední deska plzeňské pohanské lesní metalové kapely, je pestřejší, zajímavější a nestereotypické, ČR,
2006, 238,-
TU CARNE / ELMUERMO - split mini CD, dvě ultra brutal gore grind core kapely na společném mini splitku, Španělsko / Ekvádor, 49,-
TVANGESTE - Firestorm, velmi kvalitní melodický atmosférický black metal s mužským skřehotavým vokálem, ženskými čistějšími a nádherný-
mi sbory, Rusko, 2003, 238,-
TYPHUS - Profound Blasphemous Proclamation, temný rychlý pohanský black metal, temnoty volají, USA, 2005, 143,-
TYRANNY - Tides Of Awakening, absolutně nehnoucí se z místa funerální doom metal, debutové album, Finsko, 2005, 238,-
UHRILEHTO - Vitutus Millenium, výtečný atmosférický melodický black metal s klávesami a zpěvem jako Cradle Of Filth, Finsko, 2003, 238,-
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