


Úvodník I. - pozitivní nekrolog

54. číslo Metal Breath jsme chtěli udělat 
v době ukončení činnosti vydavatelství Metal
Breath Production, tedy na konci roku 2011.
Chtěli jsme se důstojně rozloučit, pomoci ka-
pelám, které nám na poslední chvíli poslaly
dema či desky. Jenže přišly jiné starosti a na
poslední Metal Breath prostě nezbyl čas. Na
konci června 2012 se nám všem trochu uvolnili
ruce (mé maličkosti, Pavlovi K. a Michalovi H.)
a my se mohli vrhnout na jeho dokončení.
Upozorňuji, že je to po dlouhé době první číslo,
k jehož vzniku mě nic nenutilo, nebylo tvořeno
pod tlakem, a tak jsem při něm cítil určitou svo-
bodu. 

Ano, je konec vydavatelství Metal Breath Pro-
duction. Na jednu stranu si říkám, bylo to zcela
rozumné rozhodnutí, ale často se vrací určité
flashbacky. Jako u odnaučeného kuřáka. Ne,
momentálně bych se nevracel do již jednou
vstoupené řeky.

Spíše se s vámi musím podělit o poznatek,
který nevím zda je dobrý nebo špatný, ale stačí
pár měsíců a z rozjetého vlaku jménem meta-
lová scéna nebo metalový underground totálně
vypadnete. Přiznám se, nechodím na koncerty,
nehledám nové kapely, nečtu novinky v časo-
pisech, na serverech, nevím, co se děje na
scéně. Vracím se k věcem, které mi 
v minulosti unikly. Hledám věci, které mne baví.
A to stále mluvím o metalu. A jsem... svobodný.

Letos na jaře jsme obrželi zvláštní cenu Břitva
2011 (řekněme za celoživotní dílo Metal
Breath). Fakt, tohle mě moc potěšilo. Bylo to
od pořadatelů Břitvy příjemné pomyslné pohla-
zení. V tu chvíli jsem si uvědomil, že těch 22 let
práce na Metal Breath nebyla zbytečná 
a že jsme tu společně s několika přáteli za
sebou něco málo zanechali.

Úvodník II. - nadšení a život 
fanzináře

Chápu, že nadšení fanzinářů po delší době
vyprchá, protože se na ně obrátí řada kapel,
které chtějí přirozeně pomoci s propagací 
a zviditelnění se. Najednou fanzinář musí dělat,
co vlastně nechce. První myšlenka byla přece
sdílet své názory na muziku a kapely, které
mám rád, které zbožňuji a chci se podělit s
ostatními se svými emocemi. Jasně, tohle může
trvat jen po nějaký krátký a omezený čas.

Poslední Metal Breath se vrací vlastně k prv-
ním číslům v roce 1990. Píšeme zde o kape-
lách, o kterých psát chceme. O kterých jsme si
interně řekli, že by opravdu stálo o nich napsat.
Výjimkou může být několik recenzí, které
vlastně ani nestojí za uveřejnění a které nás
okradly o čas, který jsme mohli strávit jinak. Ale
to je život. Rozlučkový a hodně otevřený 
a osobní rozhovor s mojí maličkostí je sesumí-

rováním všeho podstatného, co se v Metal
Breath Production uďálo v posledních dvaceti
dvou letech.

Metal Breath číslo 54 vychází pouze elektro-
nicky v PDF dokumentu. Tištěné číslo by nic
nezaplatilo. Distribuci Metal Breath Produciton
převzal náš dlouholetý kolega František Březina
- Magick Disk Musick. A to je skoro vše.
Časem se objeví na metalbreath.cz další ar-
chivní čísla Metal Breath, pokusíme se je na-
skenovat a vyretušovat tak, abyste si v nich
jednou mohli číst za dlouhých zimních večerů
bez televize. A třeba se u nich pobavíte.

Pavel Maňas, 11. července 2012

Úvodník III. - definitivní 
nekrolog?

Jak jsme v červnu letošního roku začali dávat
dohromady jednotlivé části nového Metal
Breathu, ozval se mi již zmíněný flashback
(zpětné vzplanutí - jak uvádí anglický slovník).
Tedy malé znovuvskříšení nadšení fanzináře. Už
tam někde v dáli mozkových závitů se rodily
další nápady a další čísla Metal Breath. Jen po-
suďte sami. Konečně a na konci máme mož-
nost vyrobit barevný Metal Breath (co bychom
za to určitě dali v tištěné podobě). Částečně
barevný Metal Breath č. 54 je, ale nebyl to pr-
voplánovaný cíl. Jenže...

Čas se valil dál, bylo potřeba dát dohromady
rozhovory, dodělat ještě mnoho recenzí, vymy-
slet úvodníky, ohodnotit všechny desky 
a demáče, na poslední chvíli přizvat ještě ně-
které alba a demáče mimo rámec připravova-
ného čísla. A ejhle. Elán a nadšení bylo ta tam.
Nikoliv mě samotného, ale celé naší redakce.
Někde se to projevilo sníženou kvalitou re-
cenze, někde se to projevilo v nižší a ne zrovna
hloubkové přípravě na rozhovor, někde už
zcela nechutí napsat cokoliv nad rámec jasně
danných věcí. Naprosto to chápu. Uvedu jen
malý příklad za všechny. A to můj osobní. Do
tohoto čísla jsme si víceméně vybrali na rozho-
vory srdeční záležitosti. V mém případě třeba
Forgotten Silence. 22 let sleduji scénu velmi
pozorně, ptám se na novinky, hltám vše, co se
zde šustne. A najednou si myslím, že FS mají
na svém kontě již několik oficiálních 
videoklipů. A oni mají jeden! Uff! Tohle se 
v minulosti nestávalo. Je čas hodit do ringu
ručník!

BUT, never say never!

Pavel Maňas, 21. srpna 2012
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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, vzhledem k tomu, že jedná 
o závěrečné číslo fanzinu Metal Breath, pro-
sím neposílejte nám již žádné promo nahrávky
k recenzi. Děkujeme -red-.

Archiv Metal Breath

Sháníte-li či si chcete přečíst starší čísla fan-
zinu Metal Breath, řadu z nich naleznete 
v PDF dokumentech na stránce: 

http://metalbreath.cz/cz/fanzine/
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Silent Stream Of Godless Elegy není potřeba moc
představovat. Patří mezi současnou doometalovou
špičku (pravda, dnes již jsou spíše metalovou kape-
lou s folklorními vlivy), šest desek, podlední vyšla v
lednu 2011 u francouzského labelu Season Of Mist.
Rád jsem chtěl po dlouhé době udělat rozhovor s
kytaristou a principálem Radkem Hajdou a zajímalo
mě, co se od té doby seběhlo.
¨Ahoj Radku, Metal Breath a SSOGE byli za celou
dobu souběžně spolu. Vybral jsem si vás do posled-
ního čísla také proto, že jste podle mého názoru po
Master's Hammer, Krabathoru asi nejznámější če-
skou metalovou kapelou mimo rámec naší malé re-
publiky (snad jsem nezapomněl na 
ROOT :-)). Cítíš to také tak? A nebo ti fanoušci
venku tvrdí něco jiného?
Ahoj Pavle, díky za poklonu. Nejsem si jistý, jak nás
vnímají zahraniční fanoušci, ale sám bych naši po-
pularitu definoval spíš jako “flusanec v moři“. :-) Sa-
mozřejmě jsem potěšen, když nám někdo z venku
napíše „Jste nejlepší na světě!“ nebo „Přijeďte za-
hrát k nám do Bolívie!“ (Japonska, Ruska…), ale
beru to s rezervou. Jsme jenom malá, v podstatě
undergroundová kapela z východní Evropy. Pokud
dokážeme naší muzikou oslovit lidi po celém světě,
bod pro nás, ale stojíme nohama pevně na zemi. 
:-)
Každá deska je dvou a možná víceletým projektem.
"Návaz" - jeho vznik, realizace, turné, propagace.
Když porovnáš vaši novou desku, cítíš rozdíl mezi
ním a vašimi staršími deskami? Nemám tak ani na
mysli hudební stránku, jako všechny ty věci okolo -
propagace, přípravy, merchandise, kvalita, koncer-
tování, ohlasy, prodejnost atd… Zkus se poohled-
nout do minulosti a udělat malé porovnání…
Jasně, u „Návazu“ jsme nic neponechali náhodě.
Souvisí to se zkušenostmi, které jsme předchozími
počiny získali, a taky jsme si řekli, že pokud chceme
oslovit zahraniční label, musíme je krom muziky do-
stat i naším přístupem. A tak jsme si prakticky vše
připravili předem. I do studia jsme šli poprvé po-
řádně připravení, s předprodukcí v zádech. 
:-) Dříve to byla z naší strany víc anarchie, za prdelí
nám stál Redblack, ale když si platíš vše ze svého,
už si rozmyslíš, jestli nahrávání prokalíš nebo makáš
na sto procent. Teda ne že bychom si k Rolandovi
nepřivezli bečku s výčepem, ale kalilo se vždycky až
po nahrávání. :-) Prodejnost? To bych snad ani ne-
komentoval. Už pěknou řádku let to jde od deseti k
pěti… Dnes si fošnu koupí jen opravdu zapálení fa-
noušci. A my jsme za ně moc rádi! Návazu se do
dnešního dne prodalo cca 3 tisíce kousků. Díky
všem za podporu!
SSOGE s „Návazem“ konečně prorazili k etablova-

nému zahraničnímu labelu Season Of Mist. Uplynul
nějaký ten pátek. Zkus nám upřímně říci, jak vám to
konkrétně pomohlo, co bylo naprosto novou zku-
šeností a naopak, co vás zklamalo ve spolupráci s
takto velkou firmou?
Klad byl jednoznačný – díky obrovské, asi tříměsíční,
promotion se o nás mohli dozvědět fanoušci po
celém světě. Vyšla tuna recenzí, poskytli jsme víc
rozhovorů než za celou předchozí kariéru. Poprvé
jsme se setkali s totálně profi přístupem a sakra
jsme se snažili, aby Season Of Mist mohli říct to
samé o nás. Zklamání? Upřímně, slibovali jsme si od
spolupráce se Season Of Mist víc. Ale skutečnost
je taková, že i když vydáš desku u takového labelu,
ze západních bookingových agentur po tobě ne-
štěkne ani pes. Prostě si raději vezmou nějakou ob-
dobnou kapelu, ale z Norska nebo Německa. Takže
ohledně koncertování venku jsme stále 
v „bodě nula“ a co si nezařídíme sami, to nemáme.
Pamatuju se, že jste byli v laufu kolem alba „Behind
The Shadows“. Myslíš, že to bylo „nejslavnější“ ob-
dobí SSOGE? A nebo naopak tě těší současná si-
tuace?
Nedá se na to odpovědět v jedné větě. Před pat-
nácti lety bylo prakticky vše jinak - lidi chodili na
koncerty, desky se prodávaly jako housky na krámě,
fungovaly časáky - vše šlo tak nějak snáz. Být v té
situaci se současnou sestavou, asi bychom toho vy-
užili daleko víc. Ale co už, nikdy se nevrátí pohádka
mládí… :-) V kapele to klape hudebně i lidsky a
pořád nás muzika baví. Jen jsme holt o nějaký ten
rok starší, máme rodiny, děti…
Více folkových a tradičních lidových vlivů do vaší
hudby vás také posunulo. Všiml jsem si, že jste začali
koncertovat i mimo čistě metalové festivaly. Je to pro
SSOGE také přínos? Myslím tím, zda tam naleznete
nové fanoušky, zda si vás všimnou lidé mimo meta-
lovou scénu?
Kdybychom si to nemysleli, asi to nezkoušíme. :-)
Ale vážně – už dávno hudbu nedělíme na metal 

a „ne-metal“. Tvrdé kytary a „bu bu“ je jenom forma
vyjádření. Krásně to šlo vidět na společných kon-
certech s družinou Tomáše Kočka – lidi přišli na obě
kapely a metal neřešili. Nemáme problém zahrát na
ryze metalové akci stejně jako na world-music fes-
tivalu nebo hradních slavnostech, pokaždé prostě
paříme na 100%!
Máš v hlavě další desku? Bude opět dalším vzdále-
ním se od metalu a nebo bys chtěl zůstat na po-
dobné vlně?
Popravdě mám momentálně v hlavě akorát progra-
mování a starost o děti. :-) Už jsme začali s prací na
novém materiálu, rozdělané jsou první tři songy, ale
pak nám do toho vstoupilo třetí místo na Českém
YouTube Festu a s tím spojené koncertování. Aby
toho nebylo málo, máme díky rekonstrukci rozbom-
bardovanou zkušebnu, takže se krom koncertů
prakticky nevidíme. Jak už jsem řekl, „metal / neme-
tal“ neřešíme, ale snad můžu prozradit, že znatelně
přitvrdíme. :-) Jen nám to zas nějaký čas potrvá…
Na metalové scéně jste pomalu 20 let, nemáš chuť
s tím někdy praštit? Co tě nejvíc dobije? Jak okolo
kapely, tak i v soukromém životě?
Praštit s tím? Chuť mám každý druhý den. :-) Ve
dvaceti to byla pohoda, kein stress, chodil jsem na
výšku a měl tunu volného času. Teď mám práci, hy-
pošku, dvě děti… S každým koncertem řešíme 
s Hankou krom kapelní logistiky taky to, kam 
upíchnout oba prcky, čas na muziku máme hlavně
po nocích, když náhodou neusneme při vyprávění
pohádky. :-) Ale jak už jsem řekl – dokud nás mu-
zika baví, je to v pohodě…Měj se hezky. Díky za
pokec a Tvoji práci s MetalBreath. Smekám klobou-
ček! 

www.ssoge.com

Připravil -las-.



Čas se navršil. Vydavatelství Metal Breath Pro-
duction ukončilo svou činnost na konci loň-
ského roku. Tímto rozhovorem s majitelem 
a hybatelem Metal Breath - Pavlem Maňasem
chceme zrekapitulovat celých 22 let činnosti.
Kromě něj jsme také oslovili šest nejdůležitěj-
ších person, které se výrazně zapsali především
na práci fanzinu Metal Breath - jmenovitě -
Vláďu Šumu, Petra Chvojku, Pavla Fialu, Franti-
ška Březinu, Michala Husáka a samozřejmě
stále akutálního šéfredaktora Pavla Kusniarika.
Nejprve ale vyzpovídejme Pavla Maňase.

Vzpomeneš si ješte na něco z doby začátků?
Už je to hodně dávno... Jaké byly tehdy v úplně
první fázi tvé vize - bylo v tom (z dnešního po-
hledu) hodně naivity?
Zajímavé je, že si pamatuju spíš ty začátky 
a pak z “těch vrcholných let” si pamatuju mno-
hem míň. Já jsem to nedávno zmínil v rozhovoru
pro jedno internetové rádio. Na tenhle rozhovor
jsem se docela připravoval a řadu věcí jsem si
musel v paměti oživit. Možná to málokdo ví (ale
přece si toho všimlo pár fanoušků metalu), že
já byl ve směru časopiseckém aktivní už před
rokem 1990. Už v roce 1986 jsem dostal svůj
první počítač ZX Spektrum, a protože jsem se
kolem počítačů motal už jako malý, založili jsme
s kamarádem Markem Novotným Študák Soft-
ware. Netrvalo dlouho a z těch věcí, které jsme
naprogramovali, se nám docela podařila hra
Cracker, kterou dodnes považuje hodně lidí
jako kultovní (alespoň to tvrdí na internetu)…
:-) Díky tomu jsem se na intru v Praze seznámil 
s Davidem Hertlem a posléze i Ondřejem Kaf-
kou, kteří vydávali Spektrum (později ZX Ma-
gazín) - předrevoluční počítačový fanzin 
a naskočil do toho vlaku vydávání a psaní nějak
přirozeně. Se ZX Magazínem jsem spolupraco-
val cca 3 roky, ale to je jiná kapitola… Samo-
zřejmě v té době už jsem poslouchal metal 
a chtěl jsem přenést své zkušenosti do vydávání
fanzinu o metalové hudbě. A tak vznikl Metal
Breath. První základy a myšlenky Metal Breathu
jsme připravovali s Vláďou Šumou už v říjnu
1989, pak přišel listopad a my měli úplně jiné
starosti. Faktem ale je, že Vláďa to tehdy táhl
hodně sám a přinášel řadu nápadů. Nám se to
podařilo dovést do konce a v dubnu 1990 jsme
vydali první číslo Metal Breath. Samozřejmě byli
jsme totálně naivní, nevěděli nic o naší scéně,
o té zahraniční skoro nic, ale v té době byl po
čemkoliv hlad a všichni nám to tehdy odpustili.
Navíc jsme od prvního čísla na tom hodně pra-

covali a po pár číslech jsme začali dělat docela
obstojný zin. Na rozjezd nám pomohla euforie,
mé zkušenosti se ZX Magazínem, zdarma re-
klama v inzertních časopisech a samozřejmě
zmínka v tehdejším federálním pořadu na F1 -
Tim Sikes Video Show (pamatujete?)… Tohle
dneska zní naprosto nepředstavitelně…
Napřed byl zin, vydávání desek přišlo později...
Byl mezi tím nějaký přímý vztah, nebo jak jsi 
k tomu došel?
Napřed byl samozřejmě zin. V tom roce 1990
nás ani nenapadlo, že už v roce 1993 budu jed-
nat s Asmodeus o vydání prvního titulu. Tohle
všechno přišlo až později. Ostatně hodně “zi-
nařů” automaticky přešlo na stranu labelů -
vzpomenu na Epidemii, Shindyho, Čurbyho 
a další (později i kolega Franta Březina) - vždyť
všichni takhle začínali… Ve chvíli, kdy ti chodí
spousta demáčů, nahrávek, něco tě nadchne
tak, že těm klukům musíš prostě pomoci, a tak
v tobě začne hlodat úmysl založit label. Já měl
štěstí, že jsme se už od roku 1991 znali 
s Asmáčem. 
Dneska už si málokdo z "nepamětníků” před-
staví tehdejší situaci. Většina zinů byla strojopis-
ných, kopírovaných na xeroxu, mnozí stříhali
text nůžkama a lepili do jakési makety… Jak vy-
padal Metal Breath na začátku – mám takový
matný pocit, že jsem viděl nějaké hodně staré
číslo číslo ve formě dvou do sebe složených
listů A4, popsaných v editoru T602… Nebo si
to pletu? 
Přesně jak popisuješ. To byla šílená práce. Na-
příklad všechny logíčka jsme museli malovat,
stříhat ručně, pak nazvětšovat nebo nazmenšo-
vat na kopírce. Pak se museli napsat články na
stroji v přesně dané šířce. Představ si, když jsi

udělal chybu…. To bylo šílené. Ale tahkle fun-
govala řada fanzinů dokonce ještě po roce
2000! Pak se to muselo lepit na A4, pak to vy-
řadit, zase zmenšit a pak to teprve šlo kopírovat.
Fakt to byla šílená práce. Já jsem měl ale tu
možnost, že jsme přešli velmi záhy na zlom 
a sazbu na počítači (byť z dnešního pohledu
úsměvnou), ale strašně to ulehčilo práci…
VT602 jsme psali jen texty, výtisky z něho se ale
nikdy nepoužily. Rovnou jsme pak přešli do
Quarku na Macu. A takhle se dělá MB dodnes.
První číslo v počítačovém layoutu už byla 16 
v roce 1992!
Mám pocit, že jsi někde říkal, že vrcholem vy-
davatelství asi bylo vydání Breath Of Doom...
Souhlasí to?
Pokud budeme mluvit o devadesátých letech,
tak ano. Celkově ale asi ne. Já jsem to už říkal
několikrát. Já jsem tehdy možná byl až moc
rychlý v tom, že první titul vyšel pod under-
groundovým vydavatelstvím už v roce 1994,
navíc jsem převzal Asmodeus tehdy od gigantu
Monitor / EMI, a to nebylo zrovna běžné. Navíc
jsem začal s oficiální distribucí právě přes Mo-
nitor, Panther atd. Možná jsem měl jít cestou
ostatních, kteří sice vydávali neznámé kapely na
kazetách, objížděli všechny koncerty i nekon-
certy, ale oni byli úspěšnější než já. V tomhle
vidím chybu, když se podívám na vydavatelské
začátky. Tahle chyba mě stála 3 roky. Pak jsem
vydal Breath Of Doom už v té klasicky zabě-
hané praxi, která vlastně funguje dodnes…
Vrcholem vydavatelským byly léta 2004 -
2007…
To je tedy docela neobvyklý model… Jak se to
sešlo? Měl jsi původně pocit, že by to chtělo jít
spíš jakoby oficiálnější, profesionálnější cestou,
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Konec, vlajka stažena.

Metal Breath 1992
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než tím undergroundovým DIY způsobem?  
Přesně tak. V té době jsem si ještě myslel, že
by české metalové kapely mohly vycházet sice 
u malých labelů, ale distribuci by mohli mít přes
velké firmy. Byl to samozřejmě klam. V roce
1993 se boom zastavil a všechno šlo under-
groundovým směrem. Šel jsem přesně proti
proudu… Ale zpočátku to fakt šlo, vezmi si, že
po vydání jsem první měsíc prodal přes oficiální
distribuci třeba 100 CD. V podstatě bez prob-
lému… Největším podílem na tom byly samo-
zřejmě kontakty. Já jsem měl vazby na Monitor
/ EMI a distribuci jsem si domluvil rovnou tam,
takže i kvůli tomu…
Výběr kapel, které jsi vydával, byl striktně žá-
nrový? Vždy se Metal Breath držel vymezených
mantinelů?
Ne, možná to tak navenek vypadalo, že Metal
Breath byl především doomovým labelem, ale
není to pravda. Vezmi si Asmodeus (thrash),
Sorath (black), Promises (post doom rock),
Dying Passion (taky ne čistý doom)… Já mys-
lím, že jsem si vybíral prostě kapely, které mě
bavily a které měly nějakým způsobem šanci 
uspět na scéně. Nemám však pocit, že pokud
bych se vyhranil pouze do doomu, tak že bych
na tom byl lépe. Jsou samozřejmě čistě 
blackové firmy nebo deathové, ale tohle jsem
nikdy neřešil…
Kdybys měl vybrat období, které sis nejvíc 
užíval - které to bylo? Ať už z hlediska vnitřního
nadšení, „umělecké úrovně” vydávaných kapel
nebo z hlediska finanční rentability... 
Právě v těch letech, které jsem zmínil předtím.
Vrchol podle mě přišel v roce 2007, kdy jsem
vydal 4 tituly. Co jsem si ale nejvíc užíval, to byla
spolupráce se Serotonal, protože najednou
jsem spolupracoval se zahraniční kapelou, která
věděla, co chce, jak to chce a šla si za svým
cílem. Najednou jsem viděl to, co našim kape-
lám chybí a v čem je zakopaný pes, proč se
naše kapely nemůžou na Západě prosadit…
Lítal jsem za Serotonal do Anglie - Liverpool,
Manchester, Londýn… Pařby, diskuze, hádky,
koncerty… Prostě jsem se sebral, odletěl na
festival na 4 dny například na Bloodstock 
a užíval si to. Škoda je jen, že jsem pro ně ne-
mohl udělat víc. Aby se to někam hlo, musel
bych v Anglii žít a naučit se perfektně anglicky,
mít kontakty atd. Nicméně to bylo parádní. Do-
dnes kluci čerpají z naší spolupráce a to je
hodně dobře. V tom samém roce jsem vydal
Cales, a ať se ostatní kapely na mne nezlobí, ale
přece jen bylo znát, že jsem vydal o třídu lepší
(a táhnoucí) kapelu. Bylo to znát na zájmu o ka-
pelu jak ze strany fanoušků, tak i médií...
Vím, že v dalších letech ses snažil udržovat na-
pětí a entuziasmus postupným hledáním „dal-
ších kroků”, jak vydavatelství posnout. Až už to
byly různé licence na kazety do Thajska nebo
distribuce přes velké firmy ve světě… Seriózně:
byly to záležitosti, které měly spíš udržet tvůj
zájem a radost z vykonané práce, nebo jsi
opravdu stále věřil, že se dá prorazit 
s firmou na vyšší level?

Určitě, vždycky, když vydáš titul, přemýšlíš 
o tom, co by se mohlo udělat ještě lépe, kam jít
dál atd. Ty licence se povedly (pokud si dobře
pamatuju) jen kazetové do Thajska a jedna li-
cence na CD do Japonska s Dying Passion -
“Voyage”, kde to přineslo i nějaký finanční 
efekt, ale to byly vlastně jen třešničky na dortu.
Vlastně se dnes divím, co se s tím málem, co
jsme vydali, podařilo. Co bych dal v devadesá-
tých letech za to, co přišlo s vydáním Serotonal.
Distribuční smlouva s Plastic Head v Anglii 
a Irsku, distribuční smlouva s Relapse Records
v USA a mnoho dalších bylo v jednání, čárové
kódy, kontakty, o tomhle se mi jenom zdálo. 
A najednou to po těch letech máš a ono to při-
šlo s křížkem po metalovém funuse. Bohužel,
škoda… Vyšší level by se dal udělat (v těch
zmiňovaných letech) jen tím, že bych opustil
práci a dělal vydavatelství naplno. Jenže už
tehdy bylo jasné, že se tím prostě neuživím. 
A to je mantinel, přes který nešlo jít…
Počkej, křížek po metalovém funusu… To mě
zaujalo… Já mám naopak pocit, že se metal
jako životný organismus spíš neustále rozrůstá 
a bují a dalších forem a je etablovaný víc než
kdy dřív, rozhodně bych neřekl, že skomírá. Spíš
je celkově jiná doba z hlediska té okolní „infra-
struktury”, což platí pro veškerou muziku. Hu-
dební průmysl v dřívější podobě končí,
dominuje net, sociální sítě… Ale nemá to přece
zdaleka jen samá negativa typu sdílení, staho-
vání, pirátství…
V tomhle máš určitě pravdu. Jde o to, že v de-
vadesátých letech přecejen byla konkurence
(myslím v počtu vydaných titulů) menší a kdy-
bych měl tehdy smlouvu s velkými distribučními
firmami venku, prodeje by byly úplně někde
jinde. Tehdy by se dalo vynakládat vydělané pe-
níze na reklamu a ten koloběh by měl daleko
větší obrátky. Teď když jsem tohle všechno měl,
doba už byla jiná. Velká konkurence, lidi staho-
vali a vypalovali, spousta titulů. Prodeje, které
byly, byly malé a ani nepokryly náklady na do-
pravu. Tak to je samozřejmě špatně. A ve chvíli,
kdy nemáš kde brát, nejsou peníze na nic. Na
reklamu, na rozvíjení firmy atd…
Všeobecná nechuť kupovat média typu CD je
známá, ale nenapadlo tě, že bys firmu obohatil
o nějaký jiný typ nebo způsob prezentace? Jak
si vysvětlíš, že větší firmy dokážou tento „ne-
švar” nekoupěschopnosti přežít a přitom se
každým rokem nabízí více a více metalových
kapel po celém světě.
Tohle je otázka, kterou jsem si často kladl 
a kterou jsme diskutovali s kolegy z jiných vy-
davatelství. Já jsem třeba nikdy nebyl příznivec
digipacků, protože ty upadnou na zem, vylomí
se střed nebo se ti roztrhne a je pryč. U klasic-
kého CD prostě vyměníš krabičku. V tomhle
jsem byl praktický. Navíc při výměnách se za-
hraničními labely byly digipacky větší prob-
lém… Poměrně záhy, když to šlo, jsem portfolio
titulů přesunul na iTunes (digitální prodej
hudby), jenže až do září 2011 nebyly iTunes 
otevřeny v Čechách, kde byl a je největší trh pro

české kapely. Tady zase nejsem přesvědčen,
jestli je to všespasitelné. Pokud máš na mysli
prezentace labelu jinak, pak je to vždy 
otázka peněz. Zadarmo se toho moc dělat
nedá. Zase jsme zpátky, pokud není kde brát…
Firma končí, je tedy jasné, že něco muselo roz-
hodnout o ztrátě motivace, stažení vlajky.... Je
jasné, že to asi nepřišlo ze dne na den 
a dost to souvisí s celkovými poměry v branži.
Nicméně při dnešním zpětném pohledu doká-
žeš říct, kdy se to zlomilo?
Vypadalo to na stažení vlajky dlouho, každý 
z nás vydavatelů doufal, že přijde něco, co může
nevyhnutelné odsunout a co nás může zase na-
kopnout zpátky. Ale to samozřejmě nepřišlo.
Celé je to o pirátství a stahování hudby. Ani hle-
dání nových cest jako elektronický prodej
hudby (např. přes iTunes) nepomohlo. Já mys-
lím, že to definitivně přišlo v roce 2008. Najed-
nou tu byla nějaká magická hranice, kdy se
všechno sesypalo jako domeček z karet. Prostě
lidi přestali kupovat CD a přes míru to přerostlo
ve prospěch stahování zdarma z internetu.
Pokud není kde brát, musíš z kola ven…
Když už tak bilancujeme, stojíš si stále za všemi
vydanými kapelami? Dá se i po letech říct, že
každá (alespoň ve své době) byla něčím 
opravdu zajímavá a obohatila portfolio labelu?
Určitě, nelituju jediného vydaného titulu. Do-
dnes si za nimi všemi stojím. Vždycky, když jsem
se chystal něco vydat, hodně jsem o tom pře-
mýšlel, bilancoval atd. Takže v tomto směru není
problém. Na druhou stranu mě strašně mrzí, že
některé kapely, jmenovitě Mythopoeia (která se
rozpadla půl roku po vydání debutu) a Sorath,
nevyužily svůj potenciál a nešly dál. Tohle byly
nebo jsou kapely, které mohly, pokud by obě-
tovaly svůj čas, peníze, dřely, odříkaly se a na-
učily se anglicky, dnes být u nějakého velmi
dobrého německého labelu a mohly často vy-
stupovat v blízkém zahraničí. Paralelu vidím 
v Trollech (dodnes tam působí zpěvák Mytho-
poeii), ti vydávali u slušných labelů a koncertů
v zahraničí měli taky hodně. Velká škoda…
Když jsem domluvil koncert v Německu pro So-
rath, měli tam obrovský úspěch, řada organizá-
torů se na ně po koncertě obrátila s možností
dalšího hraní, ale kluci se z nějakého důvodu
tohohle zalekli. Dodnes nevím proč… Na dru-
hou otázku musím odpovědět také ano. Vezmi
si Dying Passion, The Rays Of The Sun, Cales,
Promises, Asmodeus. Všechno to byly nebo
jsou zajímavé kapely. Každá z nich je v jiném
postavení a každá z nich má své fanoušky.
Kdyby kapely na sobě makaly… Znamená to,
že podle tebe bývají často zkreslené představy
o tom, co vede k úspěchu? Ono to ale asi chce,
aby se sešly všechny ty faktory naráz – nejen
talent a vůle dřít, ale nakonec i zdravá ambice
opravdu o ten úspěch usilovat a chtít se s ním
pak vyrovnat, což není taky jen tak…
Jasně, recept na to samozřejmě není. Já si pa-
matuju během těch let na spousty českých
kapel, které se strašně snažily, ale prostě jim
chyběl kousek talentu, charismatická osobnost



jako frontman, prostě ty faktory, které vedou 
k úspěchu. A o tomhle mluvím, jak Mythopoeia,
tak Sorath to v sobě měli. Problémem byla
možná lennost, strach z toho něco víc obětovat
a nebo nakonec jen to, že kluci dosáhli toho
svého maxima a nechtělo se jim makat na
něčem větším. Někomu stačí to, jinému zase
něco jiného. Těch českých kapel, které chtějí
opravdu na sobě dřít, těch je hodně málo!
Za takovou dobu nemohly nenastat situace,
kdy jednání s kapelami bylo složité, ať už 
z důvodu rozličného pohledu na nějakou věc,
osobní nespolehlivosti nebo kvůli nějakým 
obecnějším problémům… Dneska už můžem
snad alespoň v náznacích… Napadají tě nějaké
historky, které už vnímáš spíš s úsměvem, ale
tehdy ti kolem toho bylo horko?
Tahle otázka má dvě roviny. A asi už o tom můžu
mluvit. Jednak z pozice, kdy si můžeš jako vy-
davatel diktovat podmínky a kdy ne. Většina
kapel spadala do té první kategorie, jen dvě za
ta léta byly z té druhé. Cales a Serotonal. Ta jed-
nání nebyla jednoduchá, byla dlouhá, ale
vždycky směřovala k nějakému kompromisu 
z obou stran. S Cales bylo jednání hodně složité
a dlouhé, ale na druhou stranu to někam
vždycky vedlo. Já myslím, že pokud se chcete
dohodnout z obou stran, vždycky se nakonec
dohodnete. Pokud si některá strana pořád trvá
na svém a není schopna slevit ze svých poža-
davků, pak to nikdy nevede nikam. Ale tohle se
mi naštěstí nestalo. Měl jsem na to asi velmi
málo kapel a samozřejmě v úplně jiné lize…
Byl nějaký titul, kterého se neprodalo skoro nic
a pak sis kvůli rozhodnutí to vydat drbal hlavu?
Nejméně prodejným titulem byli Promises „In
The Pharmacy”, ale nedrbu si kvůli tomu vlasy.
Už v roce 2007 bylo jasné, že kluci jsou v jiné
situaci než v roce 2001, a tak byly podmínky vy-
dání zcela jiné. Víceméně byla domluva taková,

že kluci si vše hradí, vyjde to pod Metal Breath,
který bude zastřešovat reklamu, propagaci 
a distribuci. Ostatní tituly byly v plusu, to je také
podle mého měřítko úspěchu...
Tak to tě chytnu trochu za slovo… Dá se tedy
říct, že i při všech přibývajících problémech 
a obrazně řečeno „s hromadou krabic nepro-
daných cédéček ve skříni” se label Metal
Breath vyhnul situaci, kdy by na čemkoliv vý-
razně „provařil”?
Ano, tohle můžu potvrdit! Možná je to taky mojí
povahou, kdy nemám velký sklon k riziku 
a dokážu odhadnout, co je už velmi riskantní. 
A to byl případ Promises. Já jsem vždycky 
o všech vydávaných titulech hodně přemýšlel,
takže i proto jsem jich nevydal tolik. Možná by
vzniklo pak dalších zajímavých titulů, ale možná
také více propadáků…
Ulovil jsi za ty roky pár velmi zajímavých jmen -
dokážeš si vybrat (a máš odvahu říct? :-), 
s kým si spolupráce nejvíc považuješ?
Jak už jsem to zmínil, pochopitelně a nejvíc si
cením spolupráci se Serotonal. Od Darrena
Whitea (bývalý zpěvák Anathemy) jsem se na-
učil spoustu věcí, které by mi nemohly naše
české kapely dát. Mám velmi přátelský 
a korektní vztah s Petrem Blackiem Hoškem 
z Cales, jak řada lidí z branže ví, není to jedno-
duchá osobnost. Po těch letech, co na scéně
kapely působí, jsou všichni osobnosti. Někdo
dříve, někdo později. Člověk, který naprosto
přesně ví, co chce a který dokáže své názory 
a postoje jasně a přesně interpretovat, je třeba
Miloš Bešta z Asmodeus. Ale musím říct, že
Zuzka a Standa z Dying Passion vyrostli za ta
léta v osobnosti také. Je to o zkušenostech
mezi lidmi z branže, zkušenostech z živého
hraní, ve studiu, práci s médii atd. Se všemi
svými kapelami jsem si vždy dobře rozuměl a za
to jim patří velký dík.

A naopak – nějaká situace, kdy jsi o kapelu stál,
ale nedopadlo to?
Tohle je poměrně těžká otázka. Samozřejmě
největšími kritérii pro výběr nového titulu byly
nějaké nahrávky, které chodily do redakce
Metal Breathu (nebo vydavatelství), pak to byly
další věci jako, jak která kapela hrála živě, jak si
stála s fanoušky, co měla za sebou, jací to byli
lidé atd. Tzn. že pokud se naskytla taková mož-
nost, uvažoval jsem o každé kapele, která by za
to stála. Jenže to vždycky skončilo na jednom
nebo více zmíněných faktorech. Pokud se ale
ptáš, zda jsem o nějakou kapelu stál moc, pak
to byli Serotonal, a ti se mi povedli.
Když už si se zmíňil o koncertování, tak určitě
nejde vynechat Metal Breath Tour, které jsme
společně několik let po sobě organizovali. Mělo
to smysl?
Smysl to určitě mělo. Každý label by měl své ka-
pely podpořit i koncertně jakýmkoliv způsobem.
A tohle byl jeden z těch, kdy za málo peněz
mohlo být příznačně hodně muziky. Fungovalo
to vlastně na bázi výměnných koncertů. Jakýsi
„Kulový blesk” výměnných koncertů během
jednoho nebo dvou týdnů. Metal Breath Tour
mělo sedm ročníků, samozřejmě se povedly
hlavně ty první, kdy to zafungovalo mezi kape-
lami i lidsky i finančně. Poslední dva ročníky už
byly prodělečné. Proto jsme to zastavili. 
V tomhle se na rovinu přiznám, že jsem nikdy
koncerty dělat neuměl. Proto jsem jich dělal
velmi málo…
Pavle, kromě svojí činnosti okolo Metal Breath
(label / distro / fanzin) si  měl i jiné aktivity, 
např. práce v rádiu, práce na obalech desek…
Jo, vidíš, na to bych taky úplně zapomněl. Od
roku 1992 do roku 2001 jsem měl pořad Metal
Breath Show na studentském rádiu Strahov
(později dnes již neexistující Radio Akropolis).
Devět let týden co týden (kromě prázdnin) dvě
hodiny metalových novinek a rozhovorů s ka-
pelami. Strašně příjemná práce. Ale je to pryč.
Do rádia bych se už nikdy nevrátil. Ono se to
nezdá, ale kromě těch dvou hodin to zabralo
hodně času na přípravu. Ono připravit 20 pís-
niček s nějakým rozumným komentářem každý
týden není prča... Co se týče obalů. Ondra
Kafka, který byl se mnou v ZX Magazínu si
hned po roce 1990 založil reklamní agenturu 
a já jsem mu dnes vdečný, že mi v rámci cca
pěti let v zaměstnání naučil celou předtiskovou
přípravu, takže jsem si schopen dneska
všechny tyhle věci dělat sám. Díky tomu jsem
udělal asi deset, patnáct obalů. Kromě mých
některých titulů jsem dělal asi pět obalů pro
Epidemii Records a myslím ještě první Trollech.
Dělal jsem je ale s již připraveným konceptem,
nejsem grafik, takže jsem je po technické
stránce udělal, ale vymýšlet je neumím...

Připravili -mih-, -K- a -las-
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1. Jak vzpomínáš na začátky fanzinu Metal Breath?
Vzpomeneš si na něco pikantního?
2. Co děláš v současnosti? Posloucháš ještě vlastně
metal a případně, co tě z něco nejvíc baví?
Vláďa Šuma: 1. Ještě na základce jsme s nejlepším kama-
rádem Pavlem byli asi největší metalisti ve třídě. Tehdy se
muzika, hlavně zahraniční, velice špatně sháněla. Po re-
voluci se člověk začal teprve pořádně dostávat do kon-
taktu se světovou scénou. Napadl nás tehdy fanzine, a tak
jsme to s Pavlem zkusili... Nejdříve sami, pak se k nám při-
dávali jiní... Jezdili jsme po koncertech, poslouchali desky,
koukali na satelit a psali články a reportáže. Už ani nevím
v jakém roce, ale postupně jsem z tohoto kolotoče nějak
vypadl, nebyl čas :-( Něco pikantního? Asi nic, snad jen
třeba v našich začátcích, když nás Miloš “Dodo” Doležal
vzal “zadem” na svůj koncert, pořadatelé křičeli, “no co je
tohle”, a on tehdy “Ty patří k nám...” a pod pódiem stáli
známí a dost nechápali... to jsme byli velcí borci...
Vláďa Šuma: 2. V současnosti pracuji v IT. Metal pos-
louchám v podstatě denně, hlavně teda na PC, doma
tomu moc nefandí :-D Poslouchám úplně asi všechno,
ale poslední dobou asi nejvíc Empyryos, UnSun, Thea-
tres des Vampires... Mezi mé oblíbené klasiky samo-
zřejmě patří Pantera, Anthrax, Annihilator, Obituary,
Sepultura, Metallica, Ozzy Osbourne...
Petr Chvojka: 1. Na Metal Beathu jsme spolu začali
spolupracovat před více než dvaceti lety, což byla doba
doslova metalu zaslíbená. Navíc porevoluční atmosféra
vše umocňovala, z dřevního zakázaného undergroundu

se začal stávat skoro pop (v dobrém slova smyslu) 
a my jsme se v tom mohli pohybovat. Vznikalo velké
množství kapel, labelů, ale i různých projektů, vydávalo
se všechno, co jen trochu znělo, pražská “Barča” pra-
skala ve švech i několikrát v týdnu - nezapomenutelné.
A v té době se začaly objevovat i první festivaly a jeden
z největších zážitků byl určitě ve Starém Kolíně. A co se
pikantnosti týče - špatné nebylo třeba focení na hřbi-
tově. Nedávno jsem si na to vzpomněl a nestačím se
divit, co člověka v té době nenapadlo. Perličkou z té
doby budiž i trojkoncert Kryptor - Alkehol - Leprocide
a projekce, při které omdlévaly slabší povahy :-). Byla
to krásná doba a jsem rád, že jsem u toho byl.
Petr Chvojka: 2. V současnosti žiji poklidným rodinným
životem v jedné vesničce na Plzeňsku, pracuji v nejme-
nované stavební společnosti, trénuji hokejbal, a když
mám chvilku volna, tak hraji golf. Po hudební stránce
jsem se zcela vyhranil. Jediné, na čem ujíždím, jsou už
pouze staré desky Slayer a Death a musím bohužel při-
znat, že už hodně let jsem nic jim podobného, a tak na-
bitého neslyšel. Chuck Schuldiner je už bohužel také
tam, kde je, a tak jsem spokojeně zakrněl na thrash 
a death metalu osmdesátých a devadesátých let. Jedna
z mála výjimek, která mi bouchla příjemně do uší, jsou
bezesporu Arch Enemy. Ale to je jen výjimka, která po-
tvrzuje pravidlo. 
Pavel Fiala: 1. Když ty začátky Metal Breathu jsou už
tak daleko... Byli jsme ještě na škole, neuměli ani po-
řádně česky a pokoušeli jsme se něco psát. Na ko-

rekce jsme chodili za paní profesorkou češtiny, aby se
to dalo vůbec vytisknout. Moc si toho nepamatuji.
Pavel Fiala: 2. Muziku ještě poslouchám, i když již ne
tak intenzivně jako dřív. Nine Inch Nails, Korn, Soulfly,
Ministry,...
František Březina 1. Vzpomínám, jak jsem si v úsvitu 90.
let tenhle fanzin pravidelně kupoval v Globusu 
v Borský v Plzni, v jednom čísle mě třeba uhranula re-
produkce textu coby grafická ozdoba stránky, nešlo
tomu odolat, považte - "Vy co jste přežili / přistupte blíže
/ polibte pentagram / obraťte kříže". Pak třeba fakt, že
se fanzin motal okolo skupiny Asmodeus a vydal jim
jedno mini CD. Sešlo se to a poslal jsem svý první otřesný
recenze, a tak začal psát, a to mě drží dodnes, i když už
dávno zdaleka nedýchám texty jenom o metalu.
František Březina 2. Vlastně ještě metal poslouchám 
a ač se tomu podvědomě bráním a srdečně toužím
vydat nějakou dobrou alternativu nebo výjimečný hard-
core-punk titul, stále (pátým rokem) provozuju více-
méně metalový label, dále pak (sedmým rokem) e-zine
o tuzemský vinylový scéně bez ohledu na žánr a na
konec toho všeho funguju (čtrnáctým rokem) tak na
20% v pozadí deathmetalový kapely Mortifilia. Baví mě
všechno co dělám, je fajn to střídat, prolínat a doplňo-
vat. Důležitý je ale hlavně něco dělat, zahodit v pubertě
dětství je OK, průvodní znak a nutnost, ale zahodit re-
voltu puberty v dospělosti, to je na pováženou. Zkrátka
zcela se nepřizpůsobit drtivýmu systému, alespoň čás-
tečná rebelie skrz aktivity navždy.

1. Jaký máš vztah k Metal Breath? Vzpomeneš si na
něco pikantního?
2. Co děláš v současnosti? Nezanevřeli jste na metal?
Co tě mimo něj nejvíc baví?
Pavel Kusniarik 1. Především dlouholetý! S  Pavlem
jsem se seznámil ještě coby začínající manažer 
plzeňské Mythopoieii a Sorath. To už je bez okolků
k 15-ti letům? Názorové sblížení postupně propojovaly
MB aktivity s  mým úmyslem pomoci kapelám. Po
ukončení spolupráce se Sorath (Mythopoeia se roz-
padla o nějaký ten rok dřív), jsem přijal právě Pavlovu
nabídku zkusit něco naškrábnout do fanzinu, z čehož
jsem byl na začátku velmi nervózní. A i když jsem my-
slel, že bude po 50. čísle MB konec, tak nás společ-
nými silami napadaly věci, které dokázaly onen 
avizovaný konec o něco oddálit. Nakonec paradoxně
byly č. 52 a 53 asi jedny z nejlepších díky spolupráci
s Michalem Husákem. To se psalo skoro samo a člo-
věk měl z odvedené práce dobrý pocit. Momentálně
se nacházím na rozcestí, kdy času na MB už moc ne-
zbývá a starost o rodinu společně se zaměstnáním
jsou na prvních místech. Tak jsem došel na rozcestí,
které má jasnou volbu ukončit aktivitu kolem MB.  
Pavel Kusniarik 2. Co dělám momentálně? Ukončuji
aktivitu v MB :o))) Myslím, že se nedá ze dne na den
skončit s takovou srdcovou záležitostí jako je metal.
Jenom už nemám sílu a čas se tomu věnovat po
stránce psaní, ale jinak zůstává vše při starém. Na-
psání jedné recenze mě osobně stálo několik posle-
chů dané desky a to bylo řádově 2-3 hodiny na
kapelu. Přenechám tuto aktivitu mladším a časově
méně vytíženým metalo-milovníkům. Když už nějaký
ten čas vyšetřím, tak si rád zajdu na dobré pivko a je-
li k tomu dokonce i nějaký ten sportovní přenos, jenom
dobře. Navíc, když Viktorka Plzeň hrává v posledních
letech tak dobře :o)))
Michal Husák 1. Snažím se z mlhavých vzpomínek

poskládat trochu ostřejší obrázek, jak se vlastně moje
cesta s Metal Breathem proplétala, protože mám
zpětně pocit, jako by to trvalo „odjakživa“… První kon-
takty proběhly někdy ve druhé půlce 90. let, když jsem
do Big Beng!u psal něco o tehdejších Pavlových vy-
davatelských počinech – úplně nejdřív to byla myslím
kazeta Promises, pak Mythopeia, Sorath, později snad
i hlavní článek k oficiální desce Promises, které jsme
měli v Beng!u na titulu… Pak jsme se při různých pří-
ležitostech vídali, a i když jsem v té době už skoro ne-
věděl, kam ještě obrazně strčit rypák, nabídl jsem
jednou večer u pivka pomoc zinu Metal Breath. Jestli
si správně vybavuju, napřed jsem dělal jazykové ko-
rektury, až postupně přibývalo víc a víc psaní… No a
co se týče těch pikanterií, jedna maličkost mě napadá.
Když se koncem devadesátek po delší době stagnace
znovu rozjíždělo studentské internetové Radio Strahov
(viz Pavlovu zmínku výše v hlavním rozhovoru), taky
jsem se u toho nějak zjevil. Už si přesně nevzpomínám,
jak se to přesně seběhlo, asi ani není jiná možnost, než
že mi ten tip dal právě Pavel Maňas… Každopádně
jsem se tam hlásil s pořadem o tvrdším mainstreamo-
vém rocku, až později přibyla Hitparáda, ale to sem
úplně nepatří. Ovšem dodnes si dobře vybavuju
scénku, která mi zpětně připadá docela zábavná, jak
mi Pavel s poměrně nesmlouvavým výrazem dával na-
jevo, ať se mu moc nevtírám do metalu, protože to je
jeho píseček a Metal Breath Show je jedním z nejtra-
dičnějších pořadů tohoto studentského rádia. No a co
čert nechtěl, asi tak o dva roky později Pavel z rádia z
časových důvodů pomalu vycouval (bylo to už po pře-
sunu do profesionálnějšího studia na Žižkov nad sálem
Paláce Akropolis) a myslím, že byl pak i docela rád, že
jsem nesl vlajku Metal Breath Show ještě dalších pár
sezón… Spolu s tou zmíněnou Hitparádou to každé
pondělí byly nějaké tři, někdy i čtyři hodinky živého vy-
sílání v kuse a musím říct, že na to taky moc rád vzpo-

mínám jako na velkou školu. I když nikdy pro to naše
rádio neklapla vysněná licence na pozemní vysílání,
byly to skvělé časy…
Michal Husák 2. Když vidím ty průtahy, se kterými tvo-
říme rozlučkové číslo – jak dobře tohle zná většina
„dosluhujících“ zinařů! – jsem vážně rád, že se to po-
vedlo dotáhnout do této podoby a vnímám konec
Metal Breathu jako rozumnou ránu z milosti, přesto 
s notnou dávkou nostalgie. I když Metal Breath tvořil
jen symbolický zlomeček mých aktivit, bral jsem ho za
svůj a měl k němu silnou neformální vazbu… To že
končí, je dalším střípkem do takového mého malého
soukromého konce starých dobrých časů – tak jako
odešel Big Beng! (na ten budu vždycky vzpomínat
nejemotivněji), zmíněné Rádio Akropolis (i když u sa-
motného jeho hořkého konce už jsem pak z časově /
studijních důvodů přímo neasistoval), samozřejmě
Madhouse a Smršť, metalové okénko v Noci 
s Andělem a další věci… Nicméně s muzikou a v první
řadě s metalem jsem dál silně spjatý –  v tom se ne-
změnilo nic a skoro bych momentálně řekl, že sledovat
novinky mě baví víc než kdy dříve. Přestože 
s domácí scénou už to po odchodu z Óčka nemám
tak snadné a „automatizované“ a lecos mi uteče. Zá-
kladnu mám nadále v Rock & Popu, přispívám do Mu-
zikusu. Co se týče undergroundu, doufám, že se co
nejlíp povede Pařátu, kam sice taky spíše symbolicky,
ale vytrvale píšu už snad přes deset let. Tu 
a tam se nějaký můj text objeví na velmi zajímavém hu-
debním webu the-aardvark.cz. Budou-li okolnosti přát,
těším se na další ročník sekce Hard & Heavy 
v rámci žánrových cen Anděl. A mimo muziku... samo-
zřejmě rodina a rád bych řekl i rekreační sport, 
i když s tím je to časově čím dál náročnější…



Forgotten Silence patří k těm technicky i inová-
torsky nejlepším a nejzdařilejším kapelám 
v České republice. Zajímavé je, že si už od svého
vzniku po současnost nikdy nenechali vzít punc
stálé přítomnosti v undergroundu. A je to dobře.
Proto si možná uchovali i svou přitažlivost a urči-
tou tajemnou auru. A hlavně: oddannost fanou-
šků.

Ahoj Krusty, právě se loučíme posledním číslem
Metal Breath, ale to u Forgotten Silence doufám
není na místě. Na kontě máte nové album “La
Grande Bouffe” - v překladu “Velká žranice”.
Znamená to, že se máte jako kapela jako prase 
v žitě a konečně nemusíte pracovat?
Krusty: “Ahoj Pavle, rozhodně se nemáme jako
prasata a je to jen dobře, protože každé prase
končí porážkou – a to neplánujeme (smích). 
A poslední léta pracujeme více než hrajeme, takže
tahle Tvoje teorie padá… Naše nové album je
pouze inspirované starým filmem téhož jména. Ne-
opisovali jsme ale obsah a děj, pouze jsme si pov-
šimnuli stejné atmosféry, odéru a filozofie..., a proto
jsme název panu Ferrerimu prachsprostě ukradli
a znásilnili k obrazu svému (smích). Film i album
se nám zdají lehce příbuzné... Takoví bratranci přes
dvě kolena (smích).”
Když už jsme u těch filmů, to je ale hodně starý
film. Co inspirace současnými filmy?
Krusty: “Je to opravdu starý film, ale přiznám se,
že z těch nových mě takto silně nezaujal myslím
žádný… Jasně, je spousta fajn filmů, ale že by to
vydalo na inspiraci pro album, to ne. Pro nás jsou
kultovkami třeba “Bram Stoker's Dracula”, “The
House Of The Spirits” nebo “Eyes Wide Shut”…
Ale všechny jmenované jsme nějak zapracovali do
našich alb. Baví mě leccos od von Triera, od 
Allena, ale třeba i “Borat” nebo “Silent Hill”… Leč
na album to ještě nestačí (smích). Budeme hledat
dál (smích).”
Ostatně vaše klipy mají vždycky velmi zvláštní
atmosféru. O podobě klipů také s jejich tvůrci mu-
síte debatovat, ne? Nebo to necháváte čistě na
nich?

Krusty: “Na YouTube je sice spousta fan-videí,
ale oficiální klip máme jenom jeden, a to „Mez-
zocaine“, kterýžto dělal šikovný režisér Havran
(mimo jiné i klipy Apatheia nebo Dark Gam-
balle). Skladba je z alba „Kro Ni Ka“, což je
album o městě… A to je vlastně tak vše, co jsme
Havranovi řekli. Možná tam bylo ještě pár in-
struktážních doporučení, ale drtivá většina ná-
padů pochází z jeho hlavy. A my jsme jenom zírali
jak vše vystihnul. Nechtěli jsme klip, kde hraje
kapela. Chtěli jsme něco, co vystihne město 
a ruch v něm. Beznaděj a anonymitu davu, osa-
mocenost. A to se povedlo na jedničku… Ale
vlastně všechny Havranovy klipy jsou super…“.
Slyšel jsem, že sice album vyšlo u Shindy Pro-
duction, ale že Martin to jen zaštítil a o všechny
věci se staráte sami. Je to v pořádku?
Krusty: “Přiznám se, že nevím, odkud se tyhle in-
formace dostaly mezi lid, ale je pravda, že Shindy
byl v době vydání už částečně zaneprázdněn 

organizací Brutal Assault festivalu – což je jeho
priorita číslo 1. Takže to, že jsme se o promotion
starali z velké části sami, pouze vyplynulo 
z okolností.”
Dlouho jste byli u Redblacku s občasnými “vý-
lety” k jiným labelům. Když de facto Redblack
neexistuje a FS jsou již ve světě etablováni, ne-
uvažovali jste přechod k jinému zahraničnímu la-
belu? A to i přesto, že velmi málo koncertujete?
To jste to venku vůbec nezkoušeli?
Krusty: “Je pravda, že Tom svůj Redblack tak
nějak „vypnul“… Prostě cvak OFF. Vlastně nikdo
oficiálně neví, že Redblack přestal existovat (?).
Máš pravdu, u Redblacku jsme byli tři alba, ale
spolupracovali jsme hlavně s Epidemií, předtím 
i potom s Obscene… Zkusili jsme toho víc 
a jsme rádi. Ale o přechodu k zahraničnímu la-
belu jsme neuvažovali. Ani nevím, který label by
kapele našeho formátu vyhovoval - Code666?
Pagan? Season Of Mist? Kdo ví… Labely chtějí
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svoje investice zpět a obávám se, že my bychom
jim nemohli zaručit naši celoroční připravenost
koncertovat nebo vydávat alba jako na běžícím
pásu. Zkoušeli jsme Pagan z Polska, ale bez 
odezvy… A je to tak dobře. Stejně nám sou-
časný stav vyhovuje, protože jsme měli a máme
celkem slušnou kontrolu nad vším naším počí-
náním, nad grafikou, merchem… Nerad bych,
aby to vyznělo, že jsme nechytili lepší label a tak
budeme tedy chválit ten současný a plivat na ty 
ostatní... To jistě ne, ale sami uznáváme, že 
v současné  době nejsme natolik akční, abychom
mohli plnit vše, co labelu na očích vidíme.”
Jste velmi originální kapela, která do své hudby
přináší zcela nemetalové prvky. Považujete se
ještě vůbec za metalovou kapelu?
Krusty: “Díky, ale obzvláště na našem aktuálním
albu jsme rozhodně metalová kapela. Dokonce
bych řekl, že se snad jedná o naše nejvíce 
„heavy“ album. Slyším v něm víc death metalu
než na našich předchozích deskách… Tenhle
poměr mezi metalovou a nemetalovou částí naší
hudby se mění rok od roku, podle nálady. Ten-
tokrát zvítězila naštvanost a lehká zuřivost. 
V dobách alba „Kro Ni Ka“ tomu bylo jinak... 
A tohle střídání u nás můžeš vypozorovat i dříve.”
Ostatně, když se ve vaší hudbě stále objevuje
drsný deathový vokál, tak asi ano, ne? Spíše mě
překvapuje, že po typicky jazzovo - rockových
pasážích najednou přijdou growlingové pa-
sáže…
Krusty: “Samozřejmě. Ten vokál nás bude asi
provázet napořád. Tentokrát je ale vše trošku ba-
revnější, protože jsme na zpěv dva…. Zpěvák
Satyr má na starosti melodické a ultrahluboké
vokály a já zase šepot, recitaci a ten vyšší, vyřva-
nější vokál... Ale Satyr převzal naprosto drtivou
většinu hlavních vokálů. Má lepší hlas. Jeho pří-
tomnost na albu je velkým plusem. A aby toho
nebylo málo, v jednom momentě se ozve do-
konce klávesák Marty. Na albu je také jeden
host a tím je Bruno, který nám pomohl před pár
lety s vystoupením na Brutal Assaultu, a my vě-
děli, že vokál ve skladbě „Aalborg“ musí být za-
znamenán a skladba bude tudíž „jeho“. Díky
všem těmto hlasům je naše nové album roz-
hodně nejpestřejším v naší diskografii...”
Na jaře jste odjeli menší turné. Slyšel jsem, že na
jednu stranu dopadlo dobře, na tu druhou už ne.
Nemýlím-li se, bylo to zatím asi vaše “největší”
turné, protože hrajete jen velmi sporadicky…
Krusty: “On už výraz „turné“ je v našich podmín-
kách trochu ošemetný…. Ale ano, asi ano. Těch
sedm koncertů s Dying Passion by se dalo vy-
tisknout na zadní stranu triček, takže to asi turné
bylo… (smích). Naše společné turné dopadnulo
dobře z pohledu reportů, ohlasů a prodejnosti
nosičů…. Některé štace ovšem hůře z pohledu
návštěvnosti. Ale zase oceňujeme, že přišli ti
opravdoví fans a pro ně cenu hrát má. Přišli, za-
platili či dokonce něco koupili. Nemůžeš být na-
štvaný, že bylo v Budějovicích 19 platících,
protože právě pro ně hrát musíš, neboť ONI přišli
podpořit. Tohle bylo naše asi jediné turné, pro-
tože tříkoncertní mini mini šňůru s Misanthrope
asi nebudeme nazývat honosněji, než by se slu-
šelo (smích). Každopádně letošní rok je asi kon-

certně nejaktivnějším v naší historii... Zatím jsme
na čísle: osm koncertů (smích).”
Pyšníte se skvělou deskou, vynikajícím grafickým
zpracováním jak CD (digipack), tak i vinylu. Mys-
líš si, že má smysl ještě vydávat CD?
Krusty: “Já byl velmi skeptický, co se týče pro-
dejů CD. Ale přesto jsme se do toho pustili a CD
vydali jako myslím povedený digipak za příznivou
cenu… A ejhle, povedlo se a lidi CD kupovali a
kupují. Až jsem se stal terčem posměchu spolu-
hráčů, že neustále tvrdím, jak jsou CD mrtvý
nosič a jak patří budoucnost vinylu (smích).
Jsem rád, že jsem se trošku spletl a že se CD
prodává... A vzhledu nosičů přikládáme velikou
váhu. Plastové CD snad dnes nikoho nemůže
lákat – to beru podle sebe. Já mám raději trošku
fajnovější balení, digipacky, různé krabičky... Pro-
stě „něco navíc“. A jelikož to „něco navíc“ sami
vyžadujeme, také to sami poskytujeme. Takže
CD vyšlo v papírovém boxu a jako digipak. LP
zase v rozkládacím lakovaném gatefoldu, s boo-
kletem a s vloženou CD verzí (v pošetce). Fans
si zaslouží prostě víc než jen „obyčejné“ CD,
které nemá oproti albu staženému z netu kromě
dvoustránky bookletu nic navíc. A u vinylu je vlo-
žené CD čímsi jako poděkováním za podporu. Já
sám vložené verze u nových LP nijak nevyžaduji,
ale vždycky, když se mi tohle u nově zakoupe-
ného LP „přihodí“ – jsem potěšen (smích).”
Když se ohlédneš zpět, které období Forgotten
Silence bylo řekněme nejplodnějším, nejúspěš-
nějším, nebo kdy jste měli nejvíce ohlasů? Je to
nyní nebo již před lety?
Krusty: “To je složitá otázka. Změnila se scéna 
a to nejenom tuzemská, změnili jsme se my 
a náš náhled na věc. Nejplodnější období bylo
asi před rokem 2000 – tedy alespoň co se týče
frekvence a kvantity nahrávek. Vlastně každý rok
jsme něco vydali… Na druhou stranu – 
a přirozeně – TEĎ mám pocit, že to, co jsme na-
točili, je profi po všech stránkách. Ovšem tohle

tvrdí každý a bylo by podivné, kdyby ne (smích).
Do roku 2000 to bylo takové potrhlé dětské 
období, potom už jsme začali dospívat.”
Proč se ptám? Přijde mi, že v dnešní době jseš
schopen s fanoušky komunikovat poměrně
dobře přes Facebook, máš v podstatě okamži-
tou reakci na to, co děláte, jak koncertujete, mů-
žete šířit zprávy poměrně rychle atd. U ostatních
kapel například vidím, že v tomhle směru se jim
velmi daří...
Krusty: “To je pravda, ale ona scéna se rapidně
změnila. Nabídka převyšuje poptávku, kapel jsou
mraky. Být Facebook před patnácti lety, máme
se o čem bavit, ale takhle…? Facebook je cosi
jako fenomén, ale zdaleka ne každý má svůj pro-
fil. Já ho nemám a mít nebudu, protože se ne-
musím dělit s někým o to, že mám zrovna hlad,
že je mi blbě po pařbě a že se nudím (smích).
Jasně, trošku to zobecňuji... Facebook a servis,
který poskytuje je dobrý pro organizaci, promo-
téra nebo kapely či fanzin. Přesto si myslím, že
to všechno má jisté hranice. Facebookem upo-
zorníme na zajímavý článek, na zajímavé fotky
nebo zásadní události v životě kapely… Ale psát
tam, že mám nové struny nebo že se chystáme
jet na zkoušku… no, nevím. U některých kapel
mi takový vlezlý servis až vadí… Všeho moc
škodí. Taky nejsem velký fanda videí ze studia.
Následně zakoupené album pro mě potom tak
trochu ztrácí svoje kouzlo… Ale ruku na srdce,
tohle všechno je generační záležitost. Ty mě asi
pochopíš snáz než patnáctiletý emař (smích).”

www.forgottensilence.cz
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Mezi nejzajímavější desky, které se u nás za
poslední dobu urodily, patří loňské album
„Dolores“ brněnských Heiden. Jistě se 
mnou nebude každý souhlasit – už slyším
některé pichlavé poznámky, že je to muzika
přemoudřelá a ne zase tak výrazná, aby byla
všude možně vyzdvihovaná na piedestal.
Pokud však patříte k těm, kteří si tohle ne-
myslí, a nebo teprve čekáte na vhodnou
příležitost se s touto neobyčejnou kapelou
blíže seznámit, nenechte si ujít následující
rozsáhlé povídání s frontmanem Michalem
alias Kverdem. Jeho trpělivý, přemýšlivý 
a skromně sebevědomý tón s vyzněním
samotné hudby Heiden výborně souzní.  

Asi se shodneme, že deska „Dolores“ je na
cestě Heiden významným milníkem. Berete
ji spíš tak, že najednou vynikly věci, které
postupně získávaly obrysy, anebo na ní 
v něčem zásadním došlo k vývojovému
„skoku“ ve vašem cítění, přístupu, metodě…
?
Máš pravdu, „Dolores“ je určitě dosud 
nejvýznamnějším bodem naší kariéry. Byl to
pro nás v jistém smyslu průlom – hlavně do
širšího povědomí posluchačů nebo scény
jako takové. Bereme ji jako to nejlepší, čeho
jsme byli schopní v roce 2011. Je důsledkem
kontinuálního vývoje, který samozřejmě
pořád pokračuje, a zřejmě i bude, dokud
budeme schopni se hudbě věnovat. Je to
naše řeka, sami nikdy dopředu nevíme, kam
nás zanese.
Povídáme si nakonec s větším odstupem od
vydání alba, než jsme oba původně před-
pokládali… Proto můžeme z nouze udělat
ctnost a využít uplynulého času k získání
většího odstupu. Často u tvůrčích osobností
nastává situace, že by zpětně nejradši
spoustu věcí na svém výtvoru změnili.
Potkalo tě to taky? 
„Dolores“ je součást vývoje úplně stejně
jako svého času „Obsidian“ nebo „Era 2“ 
a v současné době jsme zase trochu jinde.
Pravdou ovšem je, že to je deska, za kterou
se ani zpětně nestydím a kterou bych nechal

zcela beze změn. V tom je její zlomovost, je
zřejmě naší první „dospělou“. Obecně by se
ale dalo říct, že ano – s podobnými úvahami
jsem se v minulosti potýkal hodně.
Jak reagovalo publikum, fanoušci… Jdou 
s vámi směrem, kam se posouváte, anebo
jste zachytili i nechápavé postoje?
Veřejnost popravdě přijala „Dolores“ způ-
sobem, který mi vyrazil dech, a kterému
doteď tak úplně nerozumím. Pamatuji se, jak
jsem přesvědčoval Viktora Paláka, který se

souborem „Naše koncerty“ připravoval její
křest, ať to proboha nedělá, že prodělá
peníze a že to nikoho zajímat nebude. Deska
vlastně v jeden moment neměla ani fyzicky
vyjít, ale nakonec jsme zatnuli zuby 
a vydali ji. Byli jsme přesvědčení o tom, že
sice je pro nás velmi důležitá, ale zároveň
stejnou měrou nepřístupná pro kohokoli

„třetího“. Opak byl pravdou.
Co se týká zpětné vazby, s albem jste 
sklidili vesměs pochvalné recenze, za-
bodovali jste ve výročních anketách Anděl 
a Břitva… Přineslo vám to nějaký konkrétní
efekt, nebo jen dobrý pocit z toho, že vás
pochválí pár lidí, kteří – řekněme – mají
trochu širší přehled o věcech, které u nás
vycházejí. 
Řekl bych, že to má největší význam v té
popularitě nebo zviditelnění se jako
takovém. Pro „Dolores“ jsme byli schopní
utrhnout velký díl koláče pozornosti, lidé
měli šanci se o ní a nás něco dozvědět, to
bylo skvělé! Pro mě osobně jsou ty ceny
především důkazem toho, že pokud hudbě
věnuju veškerý svůj volný čas, soukromí,
peníze, úsilí a můj přístup k ní je opravdu
čistý, dokážu vytvořit věc schopnou
skutečného ovlivnění. Pro tohle si jich tolik
vážím – je to hnací motor k sebezdoko-

nalování a moje díky patří lidem, kteří se za
„Dolores“ takto postavili. Chápu to jako
příležitost a dělám všechno pro to, abych ji
nepromarnil.
Nechci být přehnaně skeptický k těmto
cenám, navíc z pozice člověka, který se 
v tom docela angažuje. Ale osobně mám
občas pocit, že je především škoda, že si
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vítězná kapela ne dost brzy uvědomí, že se
reálně vlastně vůbec nic nestalo a ta práce
pořád pokračuje tak jako dřív…
Já si nemyslím, že bychom se nechali opíjet
nějakou domnělou slávou nebo úspěchem,
mě osobně se to dotklo především na ro-
vině, kterou jsem popsal v předchozí otázce.
Bylo by značně bláhové si myslet, že Heiden
po Andělovi a Břitvě je něčím jiným, než byl
před nimi. Je to závazek a zároveň jisté
utvrzení v tom, že má smysl se nadále vyvíjet
a pokračovat v tvorbě.
Desku provázejí citace z filmu „Tichá bolest“
v podání Rudolfa Hrušínského. K náladě
alba tato slova a zvláště jejich vnitřní náboj
pasují přímo dokonale. Kdo by ale chtěl jít
po souvislostech právě směrem ke kontextu
tohoto filmu, dostal by se myslím do roviny,
kam už jste s „Dolores“ zřejmě mířit
nechtěli… Nebo se pletu? 
Popravdě nevím, kam otázkou míříš.
Monology R. Hrušínského jsme použili pro
jejich naprosto odzbrojující emocionalitu 
a pravdivost. Od chvíle, kdy jsme ta slova 
slyšeli, jsme byli 100% přesvědčení o tom,
že na desce musejí být.
Mířím k tomu, že práce Jiřího Křižana silně
odrážela (a film „Tichá bolest“ snad vůbec
nejosobněji) jeho osud a životní postoje 
a tudíž se mezi řádky i velmi zřetelně na
povrchu neustále objevovalo účtování s ko-
munismem. Vaše prožitky a zkušenosti jsou
ale logicky už úplně jinde, a proto jsem měl
pocit, že „Dolores“ – navzdory těm stěžejním
citacím z filmu – nemá asi nic společného s
tím, o čem ten samotný film pojednává
především.
Aha, už rozumím. Ne, s komunismem účto-
vat nechceme ani jsme nechtěli. Z tohoto
úhlu pohledu nemá „Dolores“ s filmem 
mnoho společného. Mohli bychom ale 
mluvit o jisté formě účtování se životem jejím
prostřednictvím, což je dle mého názoru rov-
ina, ve které jsou „Dolores“ a „Tichá bolest“
poměrně silně propojené.
Nálada desky je velmi silná, s trochou
patosu by se dalo říct fatální nebo existen-
ciální… Zachytil jsem, že vás v období
tvorby materiálu poznamenaly nějaké
výrazné události a prožitky, které se do
nálady alba odrazily… Ty osobně jsi snad
dokonce čelil nějakému zranění, které v
principu ohrožovalo tvou další muzikantskou
činnost… Budu rád, pokud můžeš být
konkrétnější, pokud je to moc osobní,
samozřejmě to obejdi…
Není proč tyhle věci jakkoli obcházet, pokud
tě zajímají. V zaměstnání jsem si docela ošk-
livě popálil ruku a celé to skončilo tak, že mi
museli čtvrtý a pátý prst pravé ruky cca 

o článek zkrátit. Během dlouhé rekonvales-
cence jsem se musel naučit používat ruku
jinak, znova psát a vlastně vůbec všechno.
Bylo to hodně náročné a já netušil, jestli
ještě budu schopný pravou rukou hrát.
Vlastně se to zpočátku zdálo dost nemožné.
Podařilo se to, dnes je všechno normální a
my mohli nahrát „Dolores“ a pokračovat. To
je velká úleva a štěstí.
Zazněly i určité komentáře spekulující 
o ponurosti či depresivnosti alba. Navzdory
melancholické či zastřené náladě hudby 
v ní ale já osobně cítím spíš hledání vý-
chodiska v pozitivním smyslu… 
Ona je „Dolores“ vlastně především očistná.
V těch skladbách jsme se ze sebe 
snažili setřást frustrace a všechno negativní,
čím jsme během těch dvou let procházeli.
Společné hraní bylo pro nás možná i jistou
formou skupinové terapie, což je způsob
tvorby, ve kterém nadále pokračujeme, velmi
nám vyhovuje. Zavřeme se do své zvukové
ulity a na chvíli tam nepustíme svět. 
Jak se postupně proměňuje vaše tvorba,

jeden by skoro řekl, že postupně přibývá
nálad, které (zasazeny do specifických hei-
denovských souvislostí) evokují post rock,
post metal, alternativní hardcore… Je to
vývojová shoda okolností, nebo k těmto
věcem vědomě inklinujete?
Hm, jsme si vědomi faktu, že v našem zvuku
podobné vlivy jsou a nebráníme se jim. Je
pro nás přirozené podobné pasáže hrát, 
a tak se zkrátka stávají nativní složkou
našeho vyznění. Během psaní hudby nebo
její prezentace je pro nás velmi důležitá 
uvolněnost na straně naší a pocitovost na 
straně hudby, která z nás vychází. Pakliže 
jsou tyto podmínky splněny, je to v pořádku
a my se dál ani nepídíme po tom co odkud

je nebo není. Upídili bychom se.
Na webu máte diskografii rozdělenou do 
dvou kapitol: Era 1 – kapela v přírodním 
okouzlení a Era 2 – kapela ve stadiu
poznání. Říkám si, jestli není tak trochu na
místě vyhlásit třetí éru? 
Trochu tě opravím, ono to první období je
„projekt v přírodním okouzlení“ a o to nám v
té době šlo nejvíc. Od desky „Era 2“ fungu-
jeme jako regulérní kapela. Toho času jsme
hodně diskutovali, jestli nechat Heiden spát
a založit něco zcela nového, nebo 
z nostalgických důvodů název ponechat 
a diskografii deskou „Era 2“ rozdělit vedví.
Uplynulo šest let a my vlastně necítíme
potřebu za něčím dělat předěl. Heiden je
slovo, které jde s námi, stále fungujeme jako
kapela a neumíme si představit, proč nebo
co bychom měli pomyslným dalším dějstvím
říct. Vyměňme si role: Proč myslíš, že by-
chom podobnou věc měli udělat, v čem 
spatřuješ tolik razantní změny? 
Těžko říct, samozřejmě to nikdy nedokážu
posoudit tak citlivě a s vědomím všech sou-

vislostí jako vy uvnitř kapely. Takže to ber
spíš jako takové pokusné nadhození do de-
baty… Šlo asi především o subjektivní 
pocit, jak daleko se výrazově krok za krokem
vydáváte od toho původního bodu. Po těch
šesti letech jste dnes kapela s totožnou
vnitřní identitou, ale docela výrazně odlišnou
„fasádou“.  Teď zůstává otázkou, jak je to
vše podstatné pro vnímání kapely okolím a
vámi samotnými…
Podstatné to je. Když se otočíme zpět 
a posloucháme své staré nahrávky je asi
velmi obtížně uvěřitelné, že je má na svě-
domí jedna a tatáž kapela. Náš projev se
velmi mění, časem, zkušeností i vlastními
chutěmi, ale principielně se jedná o stále
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stejný spolek. Pořád jsme skupina Heiden.
Už se k tomu chvilku blížíme, takže pojďme
– téma black metal. Je pravda, že se ho
chcete zbavit, odříznout, přerůst, že se
zkrátka snažíte přednést nad svou minulost?
Tu a tam vám to někdo podsouvá a je
pravda, že ve tvých vyjádřeních (mám aspoň
ten dojem) k tomu při troše domýšlení 
a dovozování lze najít opěrné body…
Já bych neřekl, že se snažíme nějak pro-
gramově zbavit black metalu. Je dávno
jasné, že Heiden není blackmetalovou-
vkapelou, nebyl ani v roce 2006 a i když byl
například „Obsidian“ blackem, jakožto
našimi prakořeny, poměrně silně načichlý,
stále se jednalo o jeden ze stylů, které tvoří
paletu našeho zvuku. Nechci tu diskutovat 
o tom, co ještě je, a nebo už není black
metal, ale můj pohled je takový, že ten prob-
lém je především v lidech. Snaží se nás mer-
momocí někam nacpat. Je to logické, vím,
ale nám to přijde velmi podružné, nedůležité.
Snažíme se hrát atmosférickou kytarovou
hudbu, nic víc a ani míň.
Rozsáhlou kapitolou k povídání by mohly být
texty, ale použiju jen jeden moment –
přiznávám, že účelově vytržený z kontextu,
protože poslouží jako pikantní ilustrace.
Slova modlitby v textu titulní skladby „Do-
lores“ můžou působit hodně kontroverzně,
ale už jsi vysvětloval, že to nebyla pouhá pro-
vokace. Asi to dost souvisí i s tématy, ke
kterým už jsme se přiblížili v předchozích
otázkách…
Víš, není nám osmnáct let, opravdu
nechceme měnit svět. Nechceme revoltovat
ani pobuřovat, naopak je naší snahou věci
kolem přijmout a vyrovnat se s nimi dle zás-
luh. Bylo by skutečně velmi chybné si myslet,
že zdrávas v titulní skladbě je provokací. Ta
modlitba je deklarací faktu, že jsou v životě
věci nebo situace, které nás mnohonásobně
překračují. Věci, se kterými nemáme nej-
menší šanci cokoli udělat, a tudíž odhalu-
jeme svoji malost a upínáme se k modlám.
Tak jako ostatně vždy. Přiznat si to je velmi
očistné a já se to za sebe tou skladbou
zkrátka snažil říct.
Když se ještě vrátím k tomu Hrušínskému 
a úvodní citaci – ta slova o posunu ve 
smýšlení, jak člověk zraje a o přehodnocení
ideologie … To se dá vykládat téměř jako
sebekritika směrem k vašim starším
počinům a postojům… 
Hm, nevím, jestli to je přímo sebekritika, ale
jsem si jistý, že se to týká jakéhosi osobnos-
tního zrání. Je to tak, že „Dolores“ je obyče-
jná deska a my jsme obyčejní lidé. Záleželo
nám na tom, aby to z celku určitou formou
vyzařovalo.

Rád bych tě teď požádal o kratičké zhodno-
cení několika kapel a možná i přiblížení
tvého vztahu k nim…
SATYRICON – Provázejí mě roky, v podstatě
od 15-16ti let. Dali norskému black metalu
mnoho z jeho současné formy. Srdeční
záležitost.
SHINING (SWE) – Do značné míry fenomén
překračující žánr a formující svoji vlastní sub-
větev. Mám moc rád alba z období III – V.
SÓLSTAFIR – Dvě poslední desky jsou
skvělé, naživo jsem je viděl dvakrát 
a pokaždé to bylo magické. Velmi se mi líbí
jejich staroškolský přístup k hudbě.
ALCEST – Věc, která se mi líbí, když ji 
slyším hrát, ale sám si ji prakticky vůbec
nepouštím.
ISIS – Základní kámen post metalu?
Možná... Znám desky „Panopticon“, „In The
Absence Of Truth“ a „Wavering Radiant“.
Každá z nich mi něco řekla a rád se k nim
vracím.
LVMEN – Kapela považovaná za český kult
(zřejmě oprávněně)? Někteří lidé říkají, že 
v naší hudbě jejich vliv slyší. Já je naopak
neslyšel nikdy. Naživo, ani z desky.
Choulostivé jsou vždycky úvahy o origina-
litě. Vesměs se ohlasy shodují, že na
domácím poli děláte muziku svěží, svébyt-
nou a ojedinělou, ale vzápětí se nabízí přís-
nější mezinárodní srovnání… Co ty na to? 
V pořádku, zbytečné vyzdvihování domácích
smeček není zdravé, právě tak jako prvo-
plánové trhání čehokoli Made in Czech. Je
třeba najít optimální kompromis, a pokud ho
lidé hledají, je to jenom dobře – sám bych
za to byl vděčný, myslím, že by to naši scénu
oživilo.
Možná se pletu, ale zdá se mi, že jsi malinko
obešel jádro té otázky. Procházíte desku od
desky působivým vývojem, přesto - při-
padáte si jako kapela originální? A je to
vůbec kategorie nebo meta, o kterou usilu-
jete? Nevím, jak dalece to bylo okaté, ale 
i ten předchozí seznam kapel k okomen-
tování byl sestaven z asociací a vlivů, které
vám recenze či ohlasy v diskuzích tu a tam
přisuzují…
Co je dnes originální? Připadáme si jako
kapela, jejíž projev jako celek je prakticky
nezaměnitelný s čímkoli jiným. Pokud ovšem
naše skladby rozebereme na šroubky 
a porovnáme s jinými, je naprosto logické,
že najdeme mnohá přirovnání. Z tohoto
pohledu naše hudba originální není. Nena-
jde se u nás nic, co by nezahrál nebo
nevymyslel někdo před námi, ale o to, mys-
lím si, vůbec nejde. Není to pro nás zajímavé
kritérium a nebudeme bušit do bicích
kuchyňským robotem, aby měla česká

dušička dobrý pocit. Chceme hrát čistou,
emocionálně osobitou hudbu, to je meta, 
o kterou usilujeme. Pokud to nestačí, je nám
líto – nejsme kapela pro vás, neposlouchejte
naše skladby.
Diskutovaným tématem ve spojení s albem
„Dolores“ jsou změny ve zpěvu. Posun je to
pro někoho snad problematický a nevítaný,
ale z mého pohledu jedině v pořádku. Na
druhé straně si lze představit poněkud
barvitější paletu výrazu… Cítíš to také takto,
uvažuješ v tomto směru o další práci na 
hlasovém výrazu, anebo se ti tohle rýpání
nelíbí a s danou polohou jsi plně spokojen 
v souladu s tím, co hodláš hudbou Heiden
sdělovat?
Já bych nechtěl sahat do „Dolores“ jako
celku. Mám pocit, že tam vše má své pevné
místo – každý nástroj nebo element. Na
druhou stranu je pravda, že jsem se nikdy
za zpěváka nepovažoval a mezery v tomto
směru samozřejmě mám. „Dolores“ pro mě
byla něčím novým, posunula moji perspek-
tivu a určitě budu na svém projevu jako
takovém i jeho zasazení do celku usilovně
pracovat. Každý detail palety je důležitý, bu-
doucnost ukáže.
Když už jsme u toho – děje se už něco 
v rovině další tvorby? Začíná se už rýsovat
další materiál, případně obrysy jeho nálady?
Ještě rockověji? Melodičtěji?
Vlastně ano, v současnosti máme asi tři
nebo čtyři nové skladby v různě pokročilých
skicách, které postupně ladíme a obrušu-
jeme. Zdá se, že nějaký posun nás nemine
ani tentokrát, ale kam přesně, zatím nevíme
– ještě jsme nedělali žádné demo. Mohu 
snad říct, že by mladší bráška „Dolores“ měl
být zase o kousek měkčí a že nám zatím
dělá skutečně velkou radost.
Jen taková drobnůstka na okraj, ale na závěr
myslím docela vděčná… Pro řadu
posluchačů potemnělé muziky s me-
talovým základem může být zajímavé 
a vlastně i docela kontroverzní, že pro poj-
menování vašeho dobrého pocitu z nové
tvorby zmíníš zrovna přívlastek „měkčí“.
Haha, to máš asi pravdu. Nechci zatím 
o nové desce tolik mluvit, protože je opravdu
v plenkách, ale zdá se, že skutečně bude
oproti „Dolores“ méně zatěžkaná. Nevím to
jistě, ale třeba ještě opravdu existují lidé, 
kteří považují „měkké“ za sprosté slovo. To
by bylo velmi milé… :-)

www.heidenhorde.com

Připravil -mih-
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Dying Passion patřili po dlouhou dobu do
stáje vydavatelství Metal Breath. I když se to
zdá až neskutečné, poslední deska na
našem labelu vyšla v roce 2004 a od té doby
mají Dying Passion další tři desky. Jelikož se
dlouho v Metal Breath neobjevili a často
jsme se v posledních letech nevídali, nedalo
mi to a připravil jsem pro vás tento rozhovor.
Otázky, které mne jakožto bývalého vydava-
tele zajímaly. Oslovil jsem, jak
jinak než principála a autora vět-
šiny hudby - kytaristu Standu Je-
línka.

Ahoj Stando, po dlouhé době se
opět objevujete na labelu Epide-
mie Records s posledním albem
“Amplify”. Řada vydavatelství
končí nebo skončila. Jak zpětně
hodnotíte práci Redblack / X Pro-
duction? To už z jejich strany
nebyl zájem?
Ahoj Pavle, na spolupráci s Red-
black si nemůžu stěžovat. Vydali
nám “Relief” a “Absorb”, nabídli
luxusní obal s bonusovým DVD,
kde bylo možné shlédnout kon-
cert z brněnského Faválu. K Epidemii jsme
se dostali po setkání s Martinem Čechem,
kdy jsme se domluvili na vydání desky 
“Amplify”. Je v tom možná i trocha nostalgie,
co nás přivedlo k Epidemii. Navíc Martin více
spolupracuje s venkovními labely, kam by-
chom rádi s naši novou deskou zavítali. 
Pokoušeli jste se jako jiní prorazit i u zahra-
ničních vydavatelství?
Poslali jsme na několik vydavatelství náš pro-
moweb, ale boužel bez nijakých výrazných
ozvěn. Nechci si stěžovat, ale není to vůbec
jednoduché. Člověk do toho musí investovat
hodně času a energie, a když reakce jsou ni-
jaké, tak to bývá i demotivující. Hold jsme
stále band z východu. :-)
Dlouho jste se snažili vymanit z “metalového”
ranku. Myslíš si, že jste stále v něm, 
a nebo jste již opustili jeho vody?
Nemyslím si, že jsme se někdy snažili z ně-
čeho vymanit. Děláme muziku tak, jak ji mo-
mentálně cítíme. Myslím, že jsme se nikdy
netlačili do nějaké škatulky. Jestli je to rock,

pop, nebo metal, ať posoudí jiní, ale myslím,
že tam je z každého něco.
Album “Amplify” je vůbec nejlepší, co jste
natočili. Slyšel jsem, že jste sehnali na jeho
natáčení sponzora? Jak se dá v dnešní době
sehnat sponzor na muziku?
Hm, díky, taky si to myslím :-) No, je pravda,
že nám hodně pomohla firma Dekstone, bez
které bychom desku asi horko těžko 

realizovali. O vše se postaral náš basák Filip,
který má u této firmy dobré známé a kama-
rády.
Letos jste si zahráli jedno turné s Forgotten
Silence a dokonce před Evanescence. Po-
mohlo to nějak? Který koncert vám v minu-
losti nejvíce pomohl například při prodeji
desek, nebo se něčím odrazit dál (třeba další
koncerty, poznání nových lidí atd.)?
Turné s Forgotten Silence jsme jeli na pod-
poru k nové desce “Amplify” a Forgotni 
k “La Grande Bouffe”. Ač navštěvnost ne-
byla valná s výjimkou Brna, tak jsme si to ná-
ramně užili. Koncert s Evanescence jsme
brali jako seznámení naši kapely s novým pu-
blikem. Jistě tam bylo spoustu lidí, kteří nás
slyšeli poprvé. Někoho jsme potěšili, jiní by
už raději Evanescence. Ale zázemí bylo
skvělé, naprosto profi přístup a koncert jsme
si vychutnali. Když se ohlídnu zpět, tak jsme
asi nejvíc nových fanoušků získali v pražské
Akropoli, kde jsme předskakovali holand-
ským The Gathering. Někteří se stali i našimi

kamarády a navštěvujeme se, děláme chaty
a tak.
S “Absorb” jste zároveň vydali i DVD, což byl
poněkud ojedinělý počin. Zaznamenali jste
jiné reakce (kromě desky také na záznam
koncertu)?
Tak už jen ten fakt, že DVD dostalo první
místo za video roku v anketě Břitva, je pří-
jemná reakce na tento počin. Mě osobně
mrzí, že se nám tam nepovedl moc dobře
zvuk. Byli jsme připraveni na podmínky, které
klub nabízel, ale po příjezdu na místo jsme
zjistili, že máme omezené možnosti. Ale
musím pochválit klávesáka Pavla Vantucha,
který se s tím u mixu ve studiu popral, a na-
konec to nezní až tak špatně.
Máte i nějaké klipy, proč se nedostaly na
“Amplify”? Nebo je šíříte pouze po sociálních
sítích?

Klipy šíříme pouze na netu, na
CD se nedostaly, protože ještě
nebyly hotové. Momentálně
máme ke shlédnutí “My Best 
Friend”, který se natočil v brněn-
ské Melodce při tour “La
Grande Amplify”. A teď každou
chvíli by se měl objevit nový
hraný klip ke skladbě “A Strange
Something”. Natáčení bylo velice
vzrušující, pozvali jsme si na to
profesionály. Tak věřím, že to
bude stát za to. 
Sestava se hodně v posledních
letech měnila. Jaký to mělo vliv
na skládání hudby? Přinesli noví
členové do soundu Dying Pas-
sion něco nového? A naopak, 
s odchodem exčlenů, ztratili jste

něco z kusu DP?
Každý muzikant má svůj rukopis. U nás při
tvorbě nového materiálu má každý víceméně
svobodnou ruku, každý má možnost se pod
tvorbou podepsat. Ovšem poslední slovo má
majitel kapely, že jo ?:-)) Co se týče soundu
kapely, tak se snažím navést nové členy ke
zvuku, který kapela potřebuje. Takže své
staré aparáty museli prodat a koupit nové
odpovídající našemu zvuku. Co se týče
tvorby, tak to už se musí cítit a myslím, že po
nějakém čase stráveném spolu se nám to
daří. Nemyslím si, že jsme s odchodem exč-
lenů někdy něco ztratili z kusu Dying Pas-
sion, to se snažím vždycky pohlídat. Ovšem
průser by byl, kdyby nás opustil zpěv, tam by
se to těžko nahrazovalo. 

www.dyingpassion.com

Připravil -las-

Metal Breath ’zine # 54 (srpen 2012) strana: 13

Zesilte “Amplify”!



Nad znojemskou partou X-Core nemůžete
znuděně mávnout rukou. Jejich muzika, ná-
zory, přístup k věcem okolo kapely, to
všechno vás nutí k přemýšlení, zvědavým
podnětům, zaujímat postoj a reagovat. Chlapi
už mají taky za sebou pár usilovně odslouže-
ných let a za tu dobu stihli projít zajímavým
stylovým vývojem. Toto povídání volně nava-
zuje na loňskou desku „Life And Stuff“, která
je nabitá silnými nápady a zdobí ji po všech
stránkách špičkové profesionální provedení.
Od jejího vydání už uběhl nějaký čas, takže
se nabízí vzít to trochu zeširoka a malinko roz-
krýt i některé další souvislosti… Odpovědí se
ujali Ozy a Préma.

Vaše muzika se během let stylově docela
proměňuje. Co vás k tomu pořád nutí?
O + P: “Na tuto otázku jsme již odpovídali ne-
sčetněkrát a říkáme pořád to stejné, že nás
baví stylové poznání a zdokonalování své
osoby po muzikální stránce, dřepět na jed-
nom místě, v jednom stylu nás žel bohu moc
nebaví. Když se podíváš na kapely, co něco
dokázaly, tak také dělají určité změny 
v žánru, než se stylově usadí a hrají to, co jim
vyhovuje”. 
Je mi jasné, že o všech těch řečech, které lze
občas zaslechnout, o kalkulu a podobně, si
myslíš svoje. Ale přece jenom: máš pocit, že
tyhle časté změny stylu v něčem – v čemkoliv
– můžou být kapele ke škodě?
O: “Ono co to je vlastně ta změna stylu? To, že
máme na poslední desce pár písniček, kde se
hezky zpívá? Co ostatní skladby, „Schizophre-
nia“, „Wingles“, „Don't Forget“? Všechno je to
nášup. A hlavně co naše koncerty? Kdekoliv
hrajeme, tak za náma přijdou lidi a praví, že je
to neskutečnej ná…r, takže ono se toho zase
tak moc nezměnilo. O kalkulu v téhle zemi 
a v tomto stylu se snad ani mluvit nedá, vždyť
je to pro smích… Ke škodě si myslím není
nikdy žádný krok, hlavně když se posuneš ty
osobně a ostatní to buď spolknou, nebo ne…
My hrajeme to co se nám líbí”…
Vidíš, já měl pocit, že zrovna u vás není řeč 
o zdejších poměrech… Už dlouho přece ne-
zastíráte, že se chcete „prokopat ven“. Nebo
v koutku duše berete domovinu přece jenom
za základ, a chtěli byste při tom všem ostat-
ním uspět především tady?
O: “Tak odpověděl jsem takto, protože jsi se
zmiňoval o kalkulu a to určitě nevypustil 
z úst nikdo v zahraničí. ČR je pro nás pořád
domovinou, kde nejčastěji hrajeme, i když cíl
je zahraničí. Ale po těch letech už hledáme 
u našich akcí i finanční smysl a absolvovat ná-
ročná turné po klubech se zatím moc nevy-
plácí. Nicméně člověk nikdy nemá říkat nikdy
a snaha z naší strany bude pokračovat. Stra-
tegii máme ucelenou, ale tu prozrazovat ne-
budu”.

Mám při vší úctě k našim kapelám pocit, že
většinou až s určitým zpožděním dohánějí za-
hraniční trendy a když už to vypilují do pře-
svědčivé podoby, je to ve světě už passé. Na
druhé straně když si někdo buduje dlouho-
době nějaký smysluplný rukopis a stojí si za
tím, tak na tyhle problémy nemusí ohlížet…
Co si o tomhle myslíš?
P: “Především si myslím o „Life And Stuff“, že
je to pro zdejší poměry nadčasová deska 
a lidi, co poznají i jiné kapely kromě Sepultury
a Korn, si teprve s odstupem uvědomují, o co
jde a co tím chtěl básník říct. Co se týče ru-
kopisu a jeho pilování, správně jsi řekl „smys-
luplný“. Je tu dost kapel, co hrají pořád
stejně, a moc smysluplné to asi není, na dru-
hou stranu samozřejmě jsou výjimky, co se
do toho umějí opřít, a mají opravdu svojský
styl. Jenže ty to pak zde brázdí roky, ale díky
původu v této zemi se prostě už asi dál ne-
dostanou, byť bych jim to moc přál. Bohužel
jsem za ty roky vysledoval, že se u nás uživí
snad jen metal z let 88 – 96 max 97 a s po-
divnými českými texty”. 
Ve většině kapel bývá jeden kreativní (a často
zároveň organizační) lídr, někdy je to dvojice,
a ostatní se víceméně vezou, odehrají 
si svoje a je to. Chápu, že je to poměrně
choulostivé téma, ale u X-Core býváš za tu
viditelnou, koncepčně určující figuru často
považován právě ty. Je to reálný odraz po-
měrů?
O: “Jsem zakladatel kapely a opravdu v tom
jedu stále naplno. Ale hned vedle sedí 
i Préma, který je nedílnou součástí týmu. Je
jasné, že hlavní motor jsem já, ale věci typu
skládání, studio nebo nápady již řešíme

všichni a dokážeme se o to náležitě podělit”.
Za ty roky proběhlo ve vaší sestavě hodně
změn, už to myslím bude kolem deseti. Vím,
že tam byly nějaké osobní důvody, někdy bo-
hužel i závažné zdravotní… Došlo i na situ-
ace, kdy dotyční chtěli hrát něco jiného,
případně se nesrovnali s těmi žánrovými po-
suny X-Core? 
P: “Už jsem v kapele osm let a začátky se píší
kolem roku 98, takže jsem prožil větší část
naší cesty a musím dojít k závěru, že to nikdy
nebylo o stylové neshodě, spíš o tom, že do-
tyčného přestalo bavit ježdění, ponocování,
neustálý tlak na tvorbu – nápady, častá kritika
(smích) to unese jen pár silných. Přišly do
cesty rodiny, i ty zdravotní potíže, ale vždy si
řekneme, že už je to snad za námi a jede se
dál”.
V nedávné době došlo k další změně v se-
stavě. Co se vlastně stalo? 
P: “V nedávné době, vlastně už je to rok, nás
opustil George. A je to přesně vzor odchodu
kvůli rodině, prostě chce se naplno věnovat
manželce, dětem, práci, to mu člověk nemůže
mít za zlé. Na posledních koncertech už to
na něm bylo znát, už toho asi bylo moc.
Máme skvělou náhradu jménem Kosťa a ten
do toho jde úplně po hlavě, což nás velice
těší”.
Mimochodem, vy dva rodinu ani práci ne-
máte? Je vidět, že musíte mít opravdu žele-
znou vůli a nekonečno elánu, pořád do toho
tak jít… Napadlo vás už někdy, že se spolu
můžeme jednou takhle klábosit třeba za třicet
let a rozebírat, jak to bylo všechno krásné, ale
na osobní život, děti atd… už tak nějak ne-
zbylo? 
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O: “Jsem ženatý, mám jednu dceru a čekám
další přírustek, takže rodina se pomalu rozvijí.
(smích) Ale tak mám tolerantní ženu, tudíž
mohu naplno dělat muziku. Práci dělám tako-
vou, aby mě od muziky nebrzdila. Myslím, že
je vždy nějaké kompromisní řešení”.
P: “Rodinu zatím nemám, práci mám. Vybírám
takovou práci, kde se můžu urvat a být svým
pánem, hudba je prostě pořád na prvním
místě. Jestli takto s tebou budu klábosit za
třicet let, tak se asi stalo něco špatně”.
(smích)
Myslel jsem to tak, že spousta těch rocko-
vých (hardcorových, metalových…) muzi-
kantských matadorů stráví život naplno
muzikou a partnerské vztahy nebo děti pro-
stě „nestihnou“. Ale zpátky od spekulací 
k současnosti. Na webu jsem si přečetl, že se
Ozy znovu ujme role frontmana. Proč jsi se
před časem z této role stáhl a co tě přimělo
zase se do toho pustit? Prostě zjištění, že
lepší řešení není a nebude? 
O: “Jelikož jsme se chtěli posunout za brány
ČR a chceme doposud, tak jsem dal
přednost Georgovi, uměl anglicky,
šel do toho po hlavě, tak jsem sklo-
pil uši a dal mu přednost a ono to 
i celkem fungovalo. To, že nás nyní
opustil, vedlo vlastně k mému dosa-
vadnímu návratu a taková bude i ka-
pely X-Core, kde to bude opět na
mě postavené, co se týče hlavního
zpěvu. Ale čert ví, co nás ještě ne-
napadne, jelikož se vehementně
chystáme na sever Evropy, tak se asi
ještě budou dít věci”.
Takže angličtina už dnes pro tebe
není téma? Anebo se právě tohle
skrývá za tvou poznámkou, že se
budou dít věci? 
O: “Už čtyři roky drtím angličtinu, aby za něco
stála, takže chci být frontman se vším všudy
i v zahraničí, pod pojmem “dít se věci” mám
na mysli naši snahu jít za hranice a věřím, že
se to určitě povede. Teď jsme v kapele i řešili,
zda zase něco neudělat v češtině, takže i toto
varianta je možná. Uvidíme jak se vše bude
vyvíjet”.
Když se dnes, zhruba po roce podíváš na
desku „Life And Stuff“ , vnímáš jí stejným po-
hledem, nebo už se to nějak výrazně posu-
nulo? Krátce po tom, co album vyšlo, jsem se
bavil s někým, kdo vás zná osobně (už si fakt
po té době nevzpomínám, o koho šlo) 
a ten říkal – no jo, teď už jsou zase jinde,
Ozyho láká rádiový pop rock… Je/bylo na
tom něco pravdy? A jak vypadá vaše aktuální
rozpoložení? 
O: “Ale to zas člověk nemůže brát doslova,
my rádi provokujeme různýma hláškama –
nicméně na každým šprochu pravdy trochu.
Po roce od vytvoření „Life And Stuff“ se na

to dívám stále stejně, několik měsíců jsem si
dal od ní oddych, pak si ji pustil a posral jsem
se z toho, dle mě nejlepší počin co jsme vy-
tvořili. Naše aktuální rozpoložení se zdá vy-
rovnané”. (smích)  
Možná je to jen nějaká fáma, ale matně si vy-
bavuju, že jsem taky zaslechl, že jste lanařili 
k nějaké spolupráci Davida Kollera… 
O: “Možná jsem někde utrousil, že by nás to
lákalo, jeho produkce, zpracovat texty, ale ni-
koho jsme zatím nelanařili. Ale těší mě, že si
takto lidi povídají – proč ne…”.
Přidám jeden svůj osobní pocit. V souvislosti
s „Life And Stuff“ se hojně mluvilo o emo-
pop-metalcoru a podobných věcech, ale mě
samotnému tam docela problikávají asociace
na kapely typu Coheed And Cambria nebo
Avenged Sevenfold… Co si o tomhle mys-
líte?
P: “Osobně mám ze škatulkování velice smí-
šený pocit, nelíbí se mi to. A7X jsou našimi
velkými vzory a je dost možné, že ti něco na
„Life And Stuff“ probliklo, člověk se tomu ne-

ubrání a jsme tomu celkem dost rádi, lepšího
srovnání v současné době neznám. Na Co-
heed And Cambria jsme narazili až po „Life
And Stuff“, takže tam je to věc náhody”.
Natáčeli jste ve studiu u Rolanda Grapowa.
Slyšel jsem, že to není právě levná záležitost.
Byla to pro vás otázka prestiže – ukázat, že
něco umíte a nebojíte se do toho nalít po-
třebné prostředky, nebo jste do toho šli s re-
álnou ekonomickou rozvahou a od celé akce
jste očekávali adekvátní rentabilitu (lidově ře-
čeno – aby se na tom ve finále moc nepro-
vařilo)?
P: “Šli jsme do toho s tím, že na desce pro-
vaříme, ale udělá nám to dobrou reklamu
hlavně v zahraničí, což se daří, určitě jsme ne-
počítali, že se nám vklad nějak rapidně rychle
vrátí. Chtěli jsme vytvořit dílo hodné distri-
buce do světa, ať to stojí, co to stojí”.
Je fakt, že Life And Stuff zní opravdu dobře.
Opravdu Grapow provádí ve studiu taková
kouzla, že to v českých studiích nejde?

Někdy se naopak stane, že deska nesplní
vkládané představy ani při využití špičkového
studia – napadá mě třeba jedna nejmeno-
vaná nahrávka z německého Stage One An-
dyho Classena.
O: “Zvolili jsme Rolanda, protože se „In Hell“
u něho velmi podařil, tak to byla jasná volba.
A protože jsme spolu již spolupracovali, tak
jsme věděli, co od toho čekat, jak materiál vy-
tvořit, aby se dobře pracovalo, aby deska
dobře zněla. Ono totiž vymyslet riff je jedna
věc, ale vymyslet ho tak, aby dobře zněl na
desce i naživo je věc druhá. Nesmím opome-
nout, že velký podíl na tom měl Aleš Hyvnar,
u kterého jsme točili zpěvy”.
Své desky si distribujete sami – jak to jde bez
firmy?
O: “Distribuce probíhá výhradně na koncer-
tech či v e-shopu. I bez firmy to jde a jde to
dobře. Aspoň z desky něco máme, i když
jsme nasadili symbolickou cenu”.
Pokud jsem si správně všiml, máte vlastní
web shop. Jste zapojeni do některého z mo-

mentálně čím dál častěji disku-
tovaných projektů digitálního
prodeje hudby? Má to ve vaší
pozici (tj. žádný gigant, ale
přece jen solidně zavedená
skupina, která už má za sebou
kus práce) v současnosti re-
álný smysl? 
O: “Zatím zapojení nejsme, ale
chystáme již kroky k tomu,
abychom se zapojili. Ne kvůli
výdělku, ale reklamě. Web-
shop máme a v současné
době ho doplňujeme o vypro-
dané kusy triček…”.
„Life And Stuff“ má špičkové
digipackové balení za vstříc-

nou cenu… Prodá se takové desky aspoň
nějaké rozumné množství? Pořád se kolem
toho motám, ale přijde mi, že to musí stát ší-
lený prachy a říkám si, že když uvážíš všechny
náklady, které si člověk zvenčí nejspíš nedo-
káže ani přibližně v celé šíři sesumírovat,
může se to celé nějak rentovat? Může na to
být pohled krátkodobý (až se vrátí prachy za
jednu desku, budem uvažovat o další), anebo
odvážnější dlouhodobý (jednou budem velký
a všechno se nám to zúročí)…
P: “Jednou budeme velký a ono se to vrátí -
to je celkem výstižné, ale i kdybychom nebyli,
tak jsme vytvořili kus, na který jsme pyšní, 
a o finance už ani nejde, prachy budou, my
ne. (smích) Digipack je povedený, Michal
Hladík zazářil, je to šikovnej kluk. Deska se
prodává dobře”.
Prodává se dobře, to je skvělé… Ale prozra-
díte něco konkrétnějšího o číslech? V dnešní
době, kdy na umístění v TOP20 IFPI ČR stačí
pár prodaných kousků týdně… Třeba Buty
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se nedávno pochechtávali, že se svojí novou
deskou vtrhli do TOP 10 digitálních prodejů –
dosáhli totiž za první týden asi šesti placených
downloadů… 
P: “Opravdový počet prodaných kusů ne-
víme. Víme to, že přes jeden tisíc CD je pryč,
ale plno jsme jich rozdali, něco jsme dali do
distribuce. Nevím, kam to vše zmizelo, ale
jsem rad, že jsou mezi lidmi”.
Jak je to např. s prodeji „Life And Stuff“ vs.
„In Hell“? A prodali jste něco v zahraničí?
(předpokládám hlavně na koncertech) 
P: „In Hell“ se prodávalo obdobně jako „Life
And Stuff“, na začátku velký boom a pak po-
stupně malé doprodeje, nicméně „In Hell“ se
prodalo méně. V zahraničí byly obě desky na
koncertech výborně prodejné, všeobecně
koncerty dobře prodávají desku i merch. Přes
e-shop jsou dobré prodeje vždy v začátku po
natočení desky”.
Když se ohlédneš v čase hodně dozadu 
a srovnáš současný stav X-Core s předsta-
vami a vizemi, které jsi měl tehdy na začátku
– jak to srovnání snů a reality vyznívá?
O: “No, nevědomost je krásná… Je asi lepší
pořád začínat, než pak pochopit, jak to celé
běží a co člověk všechno vlastně musí pod-
stoupit. Na druhou stranu prožívám neustále
euforii z podařeného koncertu, z pochvaly
desky a z dalších plánů, do kterých samo-
zřejmě půjdeme. Sen tam musí pořád být,
jinak to nejde”.
Mám pocit, že vy jste zrovna ta kapela, která
se nebojí aspoň zkusit udělat všechno 
opravdu nadoraz a snaží se plnit všechny ty
věci, který se říkají v „chytrých“ poučkách 
(a české kapely to z různých důvodů nejsou
moc ochotny podstupovat): železná vůle, jež-
dění  a dřina, makat na sobě, tlačit to všemi

způsoby, investovat, přemýšlet o dalších ces-
tách. Řekl bys, že už se to někde začíná od-
rážet?
O: “Určitě se to odráží. Otevřely se nám mož-
nosti, o kterých by se nám ani nesnilo, různé
spolupráce, známosti s lidmi, kteří něco
opravdu znamenají. Máme úžasný feedback
od lidí… Ano, můžu říct, že kapela prostě vy-
rostla a není to jen mlácení slámy, nebo jak
se to říká, haha… Dalo by se říct, že se nám
otevřel svět a je jen na nás, jak se 
s tím popereme, ale už zde není ono „ne-
možné“.”
Udělali jste ve své dosavadní kariéře něco, od
čeho jste si pro rozvoj kapely hodně slibovali,
ale efekt nepovažujete za dostačující k inves-
tici – ať už po finanční stránce nebo 
z hlediska vloženého úsilí?
P: “Člověk vždy něco dělá, očekává maximum
a realita je pak úplně jinde, takže po shrnutí:
vše, co jsme udělali, jsme dělali naplno a re-
alita nám pak nakopávala zadek, nicméně při
tom kopání jsme někam doskákali”. (smích)
Rádi pracujete s atraktivními hosty – Gary 
z Pro-Pain, Derrick Greene… Když se podí-
váme na celkové ladění „Life And Stuff“ 
(orchestr, sbor…), může člověka napadnout,
že zvučné jméno je cool, ale jestli by pro in-
tegritu výrazu celé té desky v případě Der-
ricka méně nebylo více…? Není celá ta věc s
Derrickem spíš marketingový tah, jak upoutat
pozornost? 
O: “Všechna tato hostování jsou marketin-
gový tah, to je všeobecně známá věc. Der-
ricka máme rádi jako člověka a naskytla se
možnost spolupráce, tak proč ji nevyužít. Ono
se to u nás asi tolik nezdá, ale on je 
v zahraničí velká osobnost a Sepultura jako
taková je pořád velká kapela. Na další desku

zase budeme chtít zvučné jméno, proč ne,
deska má pro nás osobně potom obrovskou
cenu”.
Se zmiňovanými Pro-Pain jste toho už docela
dost odjeli, jak jste se k nim vlastně dostali?
Při nějakém předskakování u nás? 
P: “Přes Petra Závodského, který byl 
v té době našim manažerem. On má úzký
vztah s Pro-Pain, takže to skvěle domluvil”.
Traduje se poučka, že když se dneska někde
v cizině ukážu v klubu třeba pár lidem, tak
pokud se jim to líbí, přístě řeknou známým 
a přijde jich víc, a potřetí už může být slušně
plno… Měli jste už někde možnost hrát víc-
krát, abyste si to vyzkoušeli?
O: “Poučka je to sice krásná, ale nevím nevím,
jestli v dnešní době úplně funguje. V zahraničí
jsme si tuto šichtu moc neozkoušeli – tam je
spíš lepší se ukázat vedle velké kapely a to
nejlépe co nejvíckrát a až pak třeba zkusit
udělat něco sólo. Ale to vše po důkladném
promu a výtečné desce u dobrého vydava-
tele”.
Blížíme se k závěru… Už jsou nějaké reálnější
plány na další materiál? Anebo máme čekat
radikální odbočení jiným směrem? Na svém
webovém profilu jstě čerstvě oznámili vznik
kapelního alter ega The Rocx… Prosím o ve-
škeré dostupné podrobnosti. 
O + P: “Nový materiál bude asi řežba… 
A nebo taky ne. (smích) Materiál zatím chys-
táme po špetkách, ale vychází z toho celkem
nášup. Je to celkem dost v plenkách. Sou-
středíme se na to, aby koncerty stály za to, ať
je to dobrá show a ať působíme zase jako ne-
rozlučná parta. Připravujeme nové promo pro
X-Core již s Kostěm a uděláme takové uce-
lení. My jsme celkem pořád dost vytížení a to
i kvůli projektu „The Rocx“, který jsi zmínil.
Zase jeden z nápadů, jak si udělat život složi-
tější a jak poznat jiné lidi a jiný směr. Vzniká
elektro-rockový projekt, který by měl navíc
být český. Už by to nemohl být X-Core, tak
jsme vytvořili název The Rocx. Když vydržíš
ještě měsíc, dva, tak bude k poslechu singl”.
Když se vrátíme k úvodní odpovědi – o kape-
lách které něco dokázaly, ale předtím musely
ledacos vyzkoušet, než se usadily, aby hrály
to, co jim nejlíp sedí… Znamená to, že už jste
to našli? 
O: “Ano. Našli jsme se, víme přesně, co bu-
deme hrát, a jak to má vypadat. Víme, kam již
nikdy nezamíříme a kam naopak ano, tedy
shodli jsme se ve stylu a v cestě, kam jít, co
tvořit”.

www.x-core.cz

Připravil –mih–
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APATHEIA
Elevating Moments
2011, X Production

Současná produkce Apatheii je za hranicí
zájmu fanzinu Metal Breath. Ještě předchozí
debutové stejnojmenné album z roku 2006 se
pohybovalo tam, kde jsme jako ryba ve vodě.
Poslední album Apatheii - “Elevating Mo-
ments” vás naladí do příjemné pohodové 
a nenáročné kytarové hudby s čistým muž-
ským vokálem. Skladby jsou jemně rockové 
a téměř každá z nich má ambice stát se rádi-
ovou hitovkou. Každá je svým způsobem za-
jímavá, ale všechny jsou jednotně zkrátka
písničkové. Tím je pestré vlastně celé album.
Je melodické, lehké a pohodové. Tohle není
depresivní ani těžká hudba. Chcete-li strávit
pohodové slunečné odpoledne v klidu se
svou přítelkyní a uvolněnými kamarády, je
album přesně pro vás. Stejně tak se hodí na
rockový festival za jasného počasí. Žádné
temno, žádný déšť! Melancholie, snění, me-
lodie, někdy až sladká a kýčová nálada. Tohle
jsou slova, která mne napadají při poslechu.
Ale jinak vcelku dobré. Produkce, instrumen-
tace, zvuk i aranže jsou výborné. Otázkou je,
kam chce Apatheia jít. Tím, že vydala naprosto
nenáročné a často až podbízivé skladby může
hodně získat, ale také ztratit. Ty ryze metalové
fanoušky určitě.
Autor: –las– 4,5
Redakce: -mih- 5 / -K- 4,5

ARAKAIN
Homo Sapiens..?
2011, 2P Production

Dlouho jsem přemýšlel nad novinkou „Homo
Sapiens..?“ a pokládal si otázku, zda může
Arakain udělat špatnou desku. Nakonec zní
odpověď ne.  Ale jistou dávku nejistoty z této
odpovědi cítíte, ne? Arakainu táhne na třicítku
a to už je věk, kdy v běžném životě něco za
sebou máte a dokážete racionálně, tedy ro-
zumně přemýšlet. Stejně tak činí Arakain.
Měnit něco vyzkoušeného a pokoušet se
stále o něco nového? Kritik dokáže kapele
vždycky něco omlátit o hlavu. Stejně tak by
mohl říci, že na nové desce nic nového hu-
debního není. A vlastně je to pravda, ale če-
káte od Arakainu něco jiného? Já myslím, že
ne. „Homo Sapiens..?“ přináší dvanáctku
velmi kvalitních typicky arakainovských songů
a jsem si jist, že čas jistě prověří, že se nějaké
tři čtyři skladby budou objevovat v koncertním
setlistu i po několika letech. Rychlé věci „For-

sage“,„Zádrhell“ či titulní „Homo Sapiens“
mezi nimi jistě budou. Já mám ale třeba radši
klidnější a dynamicky propracovanější skladby
jako jsou „Lysohlávky“. Vrátím se ale k začátku
této recenze. I přesto, že hudebně a instru-
mentálně nelze desce nic vytknout, mám při-
pomínku na adresu produkce. Chápu, že
doba je zlá a je třeba šetřit, kde se dá. Jenže
na kalibr typu Arakain si dokážu představit
daleko lepší produkci, než kterou nabízí byť
kvalitně vybavené domácí studio. Dokázal
bych vyjmenovat několik jiných českých
desek, které znějí (a hrají) o notnou dávku
lépe. A je v případě Arakainu škoda, že to tak
není. S tíhmle by se neměl nikdy smířit. Za-
končím ale recenzi pozitivně. Arakain patří
pořád mezi českou špičku. A udržet se v ní
30 let, to už něco znamená. Přejeme úspěchy
do dalších let. Je na čem stavět.
Autor: –las– 5
Redakce: -mih- 5 / -K- 5,5

AVENGER 
MCMXCII – MMXII
2012, Pařát

Tomu se říká dárek ke kulatinám. Ke dvaceti
letům na scéně nadělili Avenger sobě i fanou-
škům výživnou best of kolekci mapující celou
klikatou dráhu souboru od nejstarších de-
máčů až k současnosti. Prakticky paralelně s
tímto diskem vyšlo i páté  řadové album „Bo-
hemian Dark Metal“, fígl téhle kompilačky
ovšem spočívá v tom, že veškerý průřezový
materiál byl rovněž znova nahraný v součas-
ných studiových podmínkách. A pak že
Honza Kapák nestíhá… Mimochodem, za
důkladné přečtení stojí poznámky v bookletu,
kde zmíněný protagonista komentuje celý pří-
běh se sžíravě ironickou nadsázkou a odleh-
čuje epicky monumentální dark / blackový
odér představené hudby i zaťatou nekompro-
misnost textů. Díky jednotné produkci získal
dobově rozmanitý materiál veskrze kompaktní
feeling a je velmi snadné nahlédnout, že
Avenger za celá ta léta a při všem muzikant-
ském růstu neochvějně drží nastolenou linii. 
I když podobné projekty nikdy nemůžou kon-
kurovat síle řadových materiálů a jistě to tak
ani nebylo míněno, je jedině dobře, že mož-
nost poslechu v této vyvážené a občerstvené
podobě přichází, protože člověk má jen má-
lokdy možnost se do takto „narovnaného“ ro-
dokomenu nějaké letité kapely ponořit.
Zároveň připoměňme (byť někteří skalní fa-
noušci možná budou hovořit jinak), že roz-
hodnutí sáhnout na památné nahrávky se

tentokrát vyplatilo a mnohým songům po-
mohlo k rapidně působivějšímu vyznění. Vět-
šinou se sice nedá hovořit o nějakých
žánrových hymnách – sílu Avengeru jsem
vždy vnímal v první řadě skrze charakteris-
tický výraz (více či méně obkračující většinu
známých temněmetalových žánrů, ale vždy
osobitý a svůj) a cit pro svébytnou atmosféru.
Tato kolekce vše z toho suverénně potvrzuje.
Popřejme tedy do dalších let mnoho kreativ-
ních sil i onoho obtížně nacházeného času...
Autor: -mih- 5
Redakce: -las- 5,5, -K- 6

BLOODY LAIR
Total Mayhem
2010, War Productions

Portugalská firmička si našla své koně čer-
ného kovu v samotném srdci naší země,
Praze. Už dlouhou dobu jsem neměl tu čest
se setkat s novou českou krví true black zá-
ležitosti. Ortodoxní black metal ve své nejry-
zejší podobě nemusí sedět úplně každému 
a zcela chápu, že se jedná v dnešní době 
o zcela okrajovou záležitost jen pro opravdové
fanoušky. Ale to asi netřeba komentovat,
každý projev hudební invence má místo na
slunci, i když mě spíš teď napadá, že Bloody
Lair by ocenili spíše místo v útrobách matičky
Země. Pražáci jsou na scéně relativně mladým
uskupením (2005) a tuto dobu už nám doká-
zali představit demo s názvem „Live!“ (2008)
a debutní CD „Vzestup zla“ (2009), takže 
o produktivitě není rozhodně pochyb. Zůstává
otázka, jestli „Total Mayhem“ je dobře nača-
sovaným krokem a kapelu posouvá o kus dál.
Mým osobním názorem je, že tak blízké ča-
sové horizonty na vydávání dalších studiových
počinů nereflektují hudební posun a um jed-
notlivých členů, a tak se na nás řítí jenom další
„vata“, která je sice pro kovaného blackmeta-
listu krví v žilách, ale pro nás, co chceme sly-
šet spíše zajímavé počiny s možností dalšího
žánrového vývoje či posunu, se nabízí pouze
zářez do historie po tisícikráté omílaného. Ne-
chci vyloženě říct, že by Bloody Lair byli vylo-
ženým propadákem, ale tahle kapitola black
metalu již byla nesčíslněkrát přečtena a ne-
zbývá než zařadit tento počin do archivu a do
historie českého black metalu napsat další
čárku za účast. To je ale podle mě málo.
Zvláště pak, když ani hráčské umění nedosa-
huje 100% kvalit a sem tam to kapele zaha-
pruje. No, to by se snad dalo s přimhouřením
jednoho oka ještě skousnout a připsat to na
vrub „syrovosti“, ale to je z mé strany oprav-
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dová výjimka. Internetový pomocník mi po-
skytl informaci o momentální nečinnosti to-
hoto tělesa. Nechci být škarohlíd, do mrtvol
se nekope… A skromná rada na závěr: posté
opakovaný riff není opravdu nic atraktivního.
Autor: –K– 3,5
Redakce: -mih- 3 / -las- 3

BRATRSTVO LUNY
La Loba Ante Portas
2011, LunArt Records, digipack

Hned po uchopení tohoto digipacku se až po-
divíte, zda je v době relativně malého prodeje
CD ještě možné předvést takovéto skvělé, ale
určitě i nákladné grafické zpracování digipacku.
Navíc jsem se zhrozil, protože na mě vykoukla
dvě CD a představa, že budu louskat nejméně
přes 80 minut muziky jedné kapely, mě vyloženě
vylekala. Jenomže ono se ukázalo, že celková
stopáž je 62 minut, kdy druhé CD je pouze EP
o dvou skladbách „Signum Diabolicum“ a „Fan-
tasmagorie“. Tak tomu říkám rozmařilost se
vším všudy! Ale když někdo ty prachy má, tak
proč je neutratit v zájmu konceptu. Dosti 
o formě předkládání hudební produkce, teď už
můžeme zabřednout do gotického pojetí Bratr-
stva Luny. Lord Darkthep obstarávající hudební
stránku věci a Hrabě RXIThamo (předkládá své
textařské schopnosti), obklopeni skupinou
spřízněnců nás zavedou do doby plné vlků 
a gotické stylizace. Bratrstvo Luny nenechává
nic náhodě a svoji mystickou auru a hudební
pojetí plné silných emocí včetně řádného gotic-
kého hudebního ztvárnění zařazuje tuto vlčí
tlupu k vrcholu českého gotického světa. Na
druhou stranu musím dodat, že se nedočkáme
žádného hudebního majstrštyku, nelze tak oče-
kávat průkopnické hudební vize. Kdepak, Bra-
trstvo luny se drží pěkně svého kopyta (jako
švec) a rozhodně nenechává nikomu šanci pře-
mýšlet o tom, že by se dokázali alespoň na oka-
mžik vymanit ze své škatulky. České texty plné
emocí jsou hudbě plnohodnotným „rivalem“ 
a nestydím se vlastně říct, že Bratrstvo luny z
toho faktu i těží – textová stránka kapely je
podle mého mínění nejsilnější zbraní tělesa a je
tak i jakýmsi poznávacím znamením. Zklamání
se dostavilo zhruba po půli alba, kdy mi veškerá
produkce splynula do jedné bezvýrazné koule.
Musím konstatovat, že album „La Loba Ante
Portas“ je pouze pro žánrové spřízněnce a ne-
nabízí nic navíc. Nedá šanci ani chytnout gotiky
neznalého fanouška, který by i rád do svých slu-
chovodů dostal něco nového. Tanepřístupnost
bohužel z nahrávky přímo čiší a mě napadá, že
by mohlo pomoci zkrácení délky songů – v prů-
měru 7 minut na skladbu (nebereme-li v potaz
intra / intermezza) už je opravdu hodně. XIII.
století se nemusí bát o svoji pozici „králů“ české
gotiky. 
Autor: –K– 5
Redakce: -mih- 5,5 / -las- 4,5

CALES
Return From The Other Side
2011, Gothdoom Productions

Dlouho jsem přemýšlel, zda mám či nemám
psát tuto recenzi, ale nakonec zvítězilo poku-
šení. Ctil jsem zásadu, že na čem se podílím
jako vydavatel, nemohu hodnotit, ale na “Re-
turn From The Other Side” jsem se již žádným
způsobem nepodílel, a tak jsem se mohl re-
cenze zhostit. Předesílám, že byť jsem věrným
fanouškem Cales a vůbec díla Petra Blackieho
Hoška, budu se snažit být kritický. Ale nako-
nec asi nebudu, protože ať hledám, jak hle-
dám, shledávám, že jsou zde samá pozitiva.
Vážně. Album “Return From The Other Side”
je k mému překvapení návratem před “KRF”.
Předposlední deska je pravděpodobně nej-
tvrdší deskou Cales v jejich historii. Ne na-
darmo ji mnoho recenzentů pasovalo někam
mezi norské true blackmetaly, legendy Ba-
thory či staré Emperor. Takhle nová deska
vůbec nevypadá. Cales se vrací k chytlavým
dynamickým a silným a hlavně melodickým
skladbám. Na nich okamžitě poznáte Hoškův
rukopis, který se tak vyjímal v Root, ale také
na albu “Savage Blood” z roku 2007. A jak by
se dala deska charakterizovat? Asi jako tvrdý
melodický uhrančivý pagan metal. Deska je
protkána středověkou mystikou, severskými
mytologiemi a ságami. A to mám rád. Skvěle
by některé písně mohly tvořit soundtrack 
k jakémukoliv takto laděnému velkofilmu. Vět-
šina skladeb má kolem šesti sedmi minut.
Škoda, že se tímto směrem Blackie nemůže
prosadit. Produkce a zvuk je zase o notný kus
vepředu. Líbí se mi dynamika, tvrdost, podla-
dění kytarových partů, řada skvělých zvuko-
vých efektů a v konečném hodnocení vlastně
i pokročilý Hoškův velice kvalitní vokál (na
“KRF” to byl přecijen první větší výstup). Velmi
dobře si dokážu představit Cales v živém pro-
vedení. Především tohle skvělé album! První
tři melodické skladby “Return From The Other
Side”, “Over The Abyss Of Life And Death” a
“Highlander” následuje hodně temná a syrová
věc “Verdict”. Stejně tak “jiná” je superrychlá
a vlastně nejkratší věc na desce - “Heathen
Beast”, která mě baví hodně, protože je to
vlastně klasická jednoduchá rockandrolovka
ve stylu Motörhead, ale v Cales zvuku. Skvělé!
Vyvrcholením desky jsou pomalejší (ale mo-
derní) “Down There” a “Redemption By
Blood”. Myslím, že bychom se již měli oprostit
od tvrzení, že “Pass In Time” je nejlepší deska
Cales. “Return From The Other Side” je o kou-
sek lepší. Ve všech směrech!
Autor: –las– 6,5
Redakce: -mih- 5,5 / -K- 4,5

CRUADALACH
Agni - Unveil What's Burning Inside
2011, Pařát

Hot nebo čehí, napadá mne po poslechu de-
butového alba nadějné a poměrně mladé ka-
pely Cruadalach. Hned vysvětlím. I když na
začátek této recenze by se dalo říci, že Cru-
adalach mají velice dobře nakročeno k tomu
býti úspěšnými. Naladili se přesně na notu,
která nyní ve světě letí a je žádána. Tedy metal
obohacený o folkové, pohanské a středověké
vlivy. Díky tomu, že řada členů už má za sebou
zkušenosti v neméně úspěných kapelách
(Return To Innocence, Silent Stream Of God-
less Elegy), je nasnadě, že vývoj a směřování
k cíli bude rychlejší. V pořádku, proč ne. Na
druhou stranu, slušelo by se nechat tento ma-
teriál jako jakýsi nástin věcí budoucích a ne-
pokládat jej za debut skupiny. Skupina totiž
považuje toto dílo jako EP a ne jako plnohod-
notné CD, které je již na světě a já věřím, že
je lepší po všech stránkách. „Agni...” totiž trpí
několika základními nedostatky. Pojďme na to
po pořadě. Produkce. Problémem je samo-
zřejmě zvuk, aranže a závěrečný mix. Tyto nej-
důležitější charakteristiky desky působí 
v dnešní době již poloamatérským dojmem,
bohužel. Domácí studio prostě není na tako-
vou, řekněme složitější muziku, připraveno 
a uzpůsobeno. Dále se na desce podepsal
čas. Je vidět, že si kapela nedala práci se
zpěvy. Ty často trpí intonačními chybami. Ne-
dokonalé aranže se projevují v často klopýta-
jících partech „doplňkových” nástrojů (hlavně
na flétnách a houslích), ale i jinde. Ale dost,
já myslím, že kapela o těchto nedostatcích ví
a že na oficiálním debutu poskočí díky této
zkušenosti dál. Každopádně je materiál zají-
mavý, melodický a v našich končinách netra-
diční. Chtělo by to ještě zapracovat na
detailech, někdy by chtělo pročistit skladby
od zbytečných částí. A jsme zase u aranží. Po-
mohla by práce zkušeného poradce nebo
producenta. Nezapomínejte, aby byla hudba
hratelná i na koncertech! Každopádně je to
materiál po delší době zajímavý a stojící za po-
zornost. Těším se na recenzi debutu!
Autor: –las– 4,5
Redakce: -mih- 4,5 / -K- 3,5

CRUADALACH
Lead-Not Follow
2011 Black Bards / MetalGate Records

Tak tady máme další folkmetalovou partičku
pocházející především ze samého srdce Čech
Prahy. Cruadalach se nám představují svým
debutem „Lead-Not Follow“  vydaným ně-
meckým labelem s distribucí přes Relapse
Records, a ani Čecháčkové díky MetalGate 
o nic nepřijdou. Na debut slušné, to je bez
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debat. Kdo by si po pár letech hraní tohle ne-
přál, navíc když hned po vydání CD si kapela
zahrála pěkně na evropském tour po boku
například takových Suidakra – začátek jako 
z pohádky, že? Abychom ale nepřepálili
start… Tak pěkně od začátku: roku 2008 se
bubeník Michal „Datel“ Rak (ex-SSOGE nebo
D.O.P.) obklopil dalšími sedmi (!) lidmi, kteří
taky rádi trochu toho pohanství, Keltů 
a s tím spojeným životním stylem. Za dva roky
už je na světě první třískladbové demo 
„V rytmu staré krve“, a protože v té době
hodně aktivní magazine / label Pařát skákal
po všem co hráblo do strun, tak rok poté
máme na světě první EP „Agni – Unveil
What’s Burning Inside“. To už kapela zbystřila
a využila hesla, že železo se mát kout, dokud
je horké a hupky dupky do studia Hacienda 
k Dodovi Doležalovi, aby nám naservírovali
„Lead-Not Follow“. Obal jak z pohádky – ma-
lovaná ovce kvílící směrem k obloze je snad
spíše parafrází - ovšem na co? Ale v záplavě
metalu po celém světě je pravda, že co no-
vého vymýšlet a navíc je malůvka povedená.
CD už se roztočilo a já sem relativně zklamán
především ze zahuhlaného zvuku z Haciendy
– prozatím rozhodně nejhorší nahrávka Doda.
Škoda, tak snad mě zaujme alespoň obsah.
Jenomže ani tady si zrovna dvakrát neskáču
dupáka od podlahy. Načichlost materiálu
slavnějšími SSOGE je díky housličkám 
a violoncellu až příliš okatá a když už přijde
na nějaký ten skočnější popěvek, tak se zase
nemůžu zbavit dojmu, jako bych poslouchal
demáče Skyclad. No jo, co s tím? Tak to zku-
sím ještě jednou… A ještě jednou dokola,
snad najdu něco co by mě překvapilo. Ale
ono ne a ne nic přijít. Cruadalach jsou sice
dobří, ale nepřekvapí. Pozitivum je použití
češtiny i angličtiny v textech a je dobře, že ka-
pela nezapomíná na svůj původ. Bodík navíc,
ale kolik jich vlastně celkem dát? Vyloženě
tahle deska nezklame, pro folk maniaky je
snad i povinností, ale co my ostatní? Mám u
tohoto alba příliš mnoho otázek a to určitě
není dobře. Vést, nenásledovat, to je překlad
názvu desky, ale Cruadalach jsou zatím jenom
následovatelé.
Autor: –K– 5
Redakce: -mih- 4,5 / -las- 4

DYING PASSION
Amplify
2012, Epidemie Records

Každá nová deska Dying Passion je lepší, než
ta předchozí. Tohle mě napadlo hned při prv-
ním poslechu novinky. A v čem je lepší než
například předchozí album? Kapela hodně
pracuje na aranžích, produkci, zvuku, ale i na
samotných skladbách. Stejně tak pracuje na
tom, aby se songy daly představit především

živě. Dying Passion se snaží o silné, náladové,
zpěvné a tažné písně se zajímavými zvuko-
vými efekty. Dying Passion, to je melodika,
chytlavost, byť někdy více, někdy méně. V zá-
sadě jejich produkce není ani metal ani rock.
Je to někde na pomezí. Proto se jim možná
nedaří vymanit ze zajetého ranku. Dying 
Passion jsou totiž zajímaví jak pro příznivce
náladového melodického doom metalu (dnes
divně nazývaného post doom metal), tak i pro
klasické příznivce jakéhokoliv tvršího rocku.
Líbí se mi mnohotvárný hlas Zuzky Lípové, líbí
se mi nápady, melodika, obal, zkrátka téměř
vše. Možná některé věci nejsou úplné hitovky,
ale nemůže jich být deska plná, že? „Amplify“
je výtečné album, které by mělo slavit úspě-
chy i za hranicemi. Tak, co tomu chybí?
Možná jen trocha štěstí. Jasnými hity desky
jsou „Thousand Eyes“, skvělá temná věc
„Electra“, zajímavá „A Strange Something“, na
druhou stranu, podobnou věc jako je pomalá
náladová „Back Of Beyond“ bych v diskografii
Dying Passion už našel. Kvituji zajímavě / me-
talově pojatou lidovku „Čí to husičky“ s dívčím
zpěvem kapelního potěru. Po tomhle by
mohly sáhnout lokální radia nebo televize. Ale
to se asi nestane, bohužel. Každopádně další
album, v pořadí šesté, je opět vynikající 
a stojící za pozornost!
Autor: –las– 5,5
Redakce: -mih- 6 / -K- 5

FDK
Earthlinked
2010 Redblack / X Production

Doom metal je mrtev, ať žije doom metal! Asi
si teď říkáte, že jsem se zbláznil a co to tu
melu o doom metalu, když se na každém
kroku setkáváte s postmetalovým žánrem,
který je tvorbě FDK podsouván. Asi jsem vý-
jimka, která potvrzuje pravidlo, ale nesnažím
se propadnout všeobecnému mínění a chtě
nechtě FDK znějí v mých uších jako doomme-
talové těleso. Škatulky typu post metal mě
vážně nic neříkají a schovávačky za tyto vy-
umělkované prázdné názvy mě neberou. A ať
chceme nebo ne, každé odvětví metalového
žánru má svoje posuvné momenty a to samo-
zřejmě patří k dobru. Nikdo z nás by nechtěl
poslouchat například Anathemu z období
prvního EP „Crestfallen“ po celou dobu její
existence... Ale už dost o těch škatuličkách 
a názvech, přeci si tady nebudu vylévat sr-
díčko na úkor hudby FDK, která tak příjemně
vplouvá do mých ušních lapačů. Druhá deska
pražských požitkářů je velmi vydařené dílko
srovnatelné s celosvětovou produkcí. Po de-
butu „Borderline“ na sobě skupina zapraco-
vala a to co se zdálo na prvotině
(nebudeme-li počítat EP materiál z roku
2006) sice hezké a nadějné, ale místy trošičku

ještě křečovité, je na “Earthlinked” zcela v jiné
rovině. Rovině jistoty, zklidnění a soustředě-
nosti. Zmíněné vlastnosti dovedli borce k pre-
ciznosti, která je hodna velkých mistrů. Což
kvituji asi ponejvíc, poněvadž naše česká
ustrašenost bývá častým nešvarem, který do-
káže podseknout nohy v tom nejméně vhod-
ném okamžiku. FDK se ukázkové daří rozvíjet
svoji kariéru podle dvouletého plánu a v době
nešvaru, který se jmenuje prodejnost CD
jsem rád, že si stále dokážeme všimnout kva-
lity. „Earthlinked“ je materiál, který může FDK
posunout nejenom do první ligy metalu v Če-
chách, ale dovolím si tvrdit, že i celého meta-
lového světa! No řekněte, co by jste řekli
například tour ve složení My Dying Bride 
a FDK? Já si jej dovedu velmi dobře představit
a co víc, neměl bych jenom jednoho headli-
nera v podobě MBD. Tak držím palce, ať se
sny plní podle představ.
Autor: –K– 6,5
Redakce: -mih- 6 / -las- 5

F.O.B.
Tomorrow's Fires
2011, MetalGate

Táborští F.O.B. modernizují sound, vyvíjejí se
směrem k metalcoru a deathcoru a své thrash
- deathové kořeny nechávají spíše dokreslo-
vat rámec aktuálního řádění. Můžeme se jen
dohadovat, jestli spouštěčem naznačeného
vývoje byl příchod mladé krve, neboli zpěváka
Máry, ale zdá se to být poměrně pravděpo-
dobné. „Tomorrow's Fires“ rozvíjí tahy albo-
vého předchůdce „The Dice (The Seventh
Dot For Certain Victory)“ a je nesporné, že
čtveřice nachází čím dál elegantnější a obrat-
nější způsoby, jak příslušné žánrové schéma
uchopit. V tomto smyslu bude zřejmě klíčový
právě připravovaný počin, k němuž směřují na
webu vyvěšené ukázky z předprodukce – 
a už dopředu se zdá, že i tentokrát půjde 
o jednoznačný krok vpřed. Ale zpět k „Zítřej-
ším ohňům“, které už jsou v tuto chvíli vlastně
spíše „včerejší“. F.O.B. natočili stylově sou-
držnou desku s obstojným zvukovým kabát-
kem – ačkoliv i v této várce recenzí najdeme
řadu výstavnějších produkcí. Co mě ale při
poslechu ruší trochu víc, je pocit, jako by se
kapela malinko tlačila do poloh, kde se přes
výše složené komplimenty ještě necítí úplně
sebejistě. Songy mají poměrně čitelnou struk-
turu nářezových deathových slok a epicky
melodických refrénů (až na pár výjimek, kdy
se schéma převrátí či jinak pozmění) a ně-
které z těchto pronikavě chytlavých nápěvů
mi znějí tlačené hodně „na sílu“. Titulní song
„Tommorow's Fires“ může posloužit jako mo-
delové cvičení na téma death/metalcoru – ky-
tarové škrtačky, stopky, deathové vyhrávky,
temnota, rytmické napětí… Působí to lehce
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instantně, podobně jako orchestrální náznaky
v „Rain Of Thoughts“. V první řadě je ale
hodno ocenění, jak na sobě F.O.B. dále pra-
cují a přirozenou cestou rozvíjejí svůj rukopis
– zmiňované ukázky na bandzone profilu jsou
opět slibné. 
Autor: -mih- 4,5
Redakce: -las- 5, -K- 4,5

FORGOTTEN SILENCE
La Grande Bouffe
2012, Shindy Productions

Jsem moc rád, že na mě vyšla řada s recenzí
na FS! Nezastírám, srdeční záležitost od roku
1994 může zavánět protekcionalismem, ale
doufám že se shodneme, když FS označím za
skvost a výkladní skříň české tvrdé muziky pro
ostatní svět. Určitě se bez obav dá hovořit 
o absolutní hudební genialitě hraničící s šílen-
stvím v dobrém slova smyslu. Už skoro dvě
desetiletí nám FS rozdávají radost a jsem rád,
že i “La Grande Bouffe” se zařadilo po bok
nejlepších desek této experimentální squadry
v čele s Krustym a Medvědem. Určitě se dá 
v souvislosti s FS hovořit i o hudební onanii,
plné stupnicové ekvilibristiky, ale v mých uších
se jedná o více než povedenou záležitost, což
o mnohých jiných uskupení, které dokázaly
stupnici „odříkat tam a zpátky“ za pár vteřin
nelze tak jistě tvrdit. Naštěstí jsou FS výjimeční
a jak to tak vypadá, tak i výjimeční zůstanou.
“La Grande Bouffe” se navrací ke kořenům
FS, nabízí mnoho tvrdých pasáží s řádným
growling vokálem a i v tom je přispění FS ne-
zastupitelné. Ta variabilita, s jakou se mění na
každé desce je až zarážející. Přitom je nelze
zaměnit za jinou kapelu, FS jsou zkrátka jenom
jedni. Předcházející “Kro Ni Ka” nabízela spíše
jazzovou progresi a pohodou vonící materiál,
navíc bez zastoupení vokální linky. Po šesti le-
tech se opět navracíme k neuvěřitelně kvalit-
nímu a originálnímu materiálu plnému
kudrlinek a absolutní propracovanosti. Zmi-
ňovaná syrovost a neurvalost vrátila FS koule
a předcházející zmínka o jazzovém zastoupení
u FS má i na této fošně své opodstatnění. Už
při prvním poslechu vám dojde, že “La
Grande Bouffe” má všechno přesně tak, jak
má mít, a ač chcete najít sebemenší chybu,
tak zkrátka nemáte šanci! Skvělé…
skvostné… absolutní! Navíc i nový vokalista
Satyr dokázal posunout FS o další kus dál,
jeho hlasový rejstřík je až neuvěřitelně vari-
abilní. “La Grande Bouffe” nabízí vcelku stan-
dardní schéma FS linie plné předeher a výplní
mezi samotnými hlavními pilíři, jakými jsou be-
zesporu “Translucide (Brighton II.)” nebo až
neskutečně gradační “The Black Rider 4K8
(Chanson Pour la Station de Service)”. Ale
nemá smysl upozorňovat na jednotlivé kusy z
desky, když obdiv zaslouží všechny. Nerad
bych se mýlil, ale FS nám nabídli desku roku

2012 v kategorii Hard & Heavy, ale pro mě
osobně jsou FS kategorií sami pro sebe. Dě-
kuji za skvělý hudební zážitek.
Autor: –K– 7
Redakce: -mih- 6,5 / -las- 6                                                                                                                                                     

FREE FALL
Double Meanings
2010, vlastní náklad

Sednout si ke sloupku cédéček a sepisovat
recenze s odstupem třeba i rok a půl od jejich
vydání je samozřejmě situace poněkud
zvláštní a popravdě mi dává docela zabrat.
Smysl to dává především vzhledem k tomu,
aby za námi zůstal “čistý stůl” a titul, který za
sebou na domácí fanzinářské mapě zanechal
jednu z vůbec nejhlubších stop, odcházel ze
scény se vztyčeným čelem. V případě alba
“Double Meanings” od Free Fall jsem ale na-
konec rád, že se k němu touhle cestou můžu
vrátit, protože když jsem si ho po delší době
pustil, uvědomil jsem si, že je třeba trochu
“srovnat účty”.  Došlo mi, že bezprostředně
po vydání jsem třetí desku této uherskohra-
dištské kapely vnímal až příliš kriticky – možná
pod dojmem některých snad i neúměrně nad-
šených reakcí. S odstupem času ale pořád
fungují silné stránky, které zdaleka nejsou sa-
mozřejmé. Materiál zní oproti předchůdci
„Garden Of Depression“ dotaženěji a zraleji.
Rock / metalová písničková hmota s příchutí
melancholie a decentním elektronickým pro-
barvením se zdárně zpevnila v základech, 
s přibývajícími zkušenostmi všechno zní cel-
kově tak nějak celistvěji, přirozeněji. Písničky
mají navzdory lehce zastřené a potemnělé
esenci zdravý temperament, jsou melodicky
silné a vyrovnané, deska nemá výrazně slabé
místo. Dalo by se jít song po songu a pasáž 
o pasáži a systematicky hledat, které slavné
klasiky žánru ten který moment připomíná, ale
není to třeba. “Double Meanings” funguje v
rámci stylových standardů (ačkoliv někdo by
mohl říct i klišé), velmi solidně hraje (šťavnatý
zvuk z již osvědčené Šopy), více než zdařilé je
balení ve výrazném digipacku. Vtírá se pocit,
že kapela od vydání téhle desky trochu stag-
nuje a na nějaký útok na špicu hitparády už to
nevypadá, také sestava se nevyhnula dalším
změnám. Přesto věřím, že ještě Free Fall
můžou přinést hodně radosti. Zvlášť pokud
udrží laťku téhle vysoce profesionální práce.
Autor: -mih- 5
Redakce: -las- 5,5, -K- 4

GOD DEFAMER
Heavenly Hell
2010, Gothoom Productions

Příběh deathmetalové vozby God Defamer ze
slovenského Púchova je poněkud zvláštní, ale
zase ne úplně nepochopitelný. Kytarista René

Blahušiak už jen složitě nacházel společnou
řeč s kolegy z kapely Dementor. Vědom si 
realisticky současného stavu fungování nezá-
vislé hudby, tedy že s pácháním nějaké té
tvůrčí aktivity by měl být v první řadě spojen
dobrý pocit z osobního naplnění, raději opustil
značku, se kterou byl dlouhá léta bytostně
spojován a místo zbytečných tahanic o zave-
dené jméno se zařídil „po svém“. Přičemž
symbolickou návaznost na předchozí půso-
biště udržel díky názvu kapely odvozenému 
z titulu posledního „svého“ dementorovského
alba. God Defamer i Dementor tak v součas-
nosti fungují na slovenské scéně paralelně
bez známek zjevné averze a dál natáčejí desky
v duchu agresivnějšího, sytého death metalu.
U obou kapel můžeme hovořit o spojení kla-
sického „old school“ pojetí s modernějšími
prvky, často implantujícími i výrazně odlišné
nálady. V případě oficiální prvotiny God Defa-
mer stojí za vyzvednutí výrazná melodičnost
(a nejen ve smyslu čistých vokálů typu „Mur-
ders From The Past“ nebo „Another Day,
Another Death“). Album „Heavenly Hell“ má
velice obstojný sound (studio Rolanda Gra-
powa), v němž dobře vynikají filigránské ky-
tarové vyhrávky i plastická práce s dynamikou
songů. Silná atmosféra míří občas lehce na
sever, občas decentně kousne i vyloženě mo-
derní zasekávací pasáž… Silnou stránkou
desky je mj. to, že nic neruší a nepřesahuje
dobře zvolený rámec, kapela už je patřičně
usazená a songy krásně vegetí ve své mor-
bidní vyváženosti. Například zmiňované čisté
vokály: místo očekáváné honby za hitovým
refrénem jde o střídmě dávkovaná  překva-
pení v úvodu songu, a po navození epického
feelingu se vrací osvědčená rubanice… V
dnešní době už je velmi složité přijít s něčím
opravdu neobvyklým a novátorským, God De-
famer ale jdou „zlatým středem“ – vysoce so-
lidní řemeslo bez známky zatuchlosti a klišé.
Povedený debut.
Autor: -mih- 5
Redakce: -las- 5, -K- 4

HECATE
Programmized Earth
2011, Gothdoom Productions

Banskobystričtí Hecate v loňském roce uvedli
na trh svoji druhou desku, která je nyní již za-
štítěna kvalitním slovenským vydavatelstvím.
Hecate už jsou dlouholetými harcovníky, po-
suďte, existují od roku 1996, za tu dobu mají
na kontě “pouze” dvě dema a dvě desky, což
sice není mnoho, na druhou stranu takto
dlouhé zkušenosti se musí někde projevit.
“Programmized Earth” je totiž velmi uvolněná
melodická směska metalu s moderními indu-
striálními / elektronickými prvky (klávesy),
které dávají hudbě Hecate zcela jiný rozměr.
Deska je celá podpořena kvalitním čistým, v
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některých případech drsnějším vokálem. Ku-
podivu mi připadadá druhá část náladovější,
techničtější a celkově zajímavější. Skvělá je jak
produkce, tak i zvuk. Je vidět, že na tomhle si
kapela dala dost záležet. Momentálně se zdá,
že jen velmi málo slovenských kapel je v tomto
ranku na vyšším žebříčku. Rozhodně Hecate
patří asi k tomu nejlepšímu, co můžeme odtud
slyšet. Na druhou stranu si nesmím odříct po-
známku o originalitě, respektive neoriginalitě.
Věřím, že domácí fanoušci kapelu podporují
nákupem desek, ale ve světě bychom po-
dobně znějících (a vlastně i lepších kapel)
našli požehnaně. A v tom mám problém.
Pokud bych si měl vybrat v obrovské záplavě
konkurence, pravděpodobně bych sáhl po
jiné kapele. Nicméně "Programmized Earth"
každopádně stojí za zvláštní pozornost. 
Autor: -las- 4,5
Redakce: -mih- 4,5 / -K- 5

HENYCH 666
Psychonaut
2011, Alfedus 

Upřímně, Vlasta Henych nebyl v minulosti 
v kapele hudebním tahounem, takže nová só-
lová dráha může vzbuzovat nedůvěru, ale
musím uznat, že jeho nový projekt Henych
666 má grády, spád a hlavně - hlavu a patu.
Bál jsem se totiž toho, že zůstane anachro-
nicky stát někde na přelomu osmdesátých 
a devadesátých let a bude se pohybovat na
vlně laciného black metalu, ale vůbec ne. Je
to moderní, šlapavý a zajímavý metal s nety-
picky henychovským vokálem a samozřejmě
českými texty. Prostě by se dalo “jen” říci -
Henych 666 rovná se tvrdá koncertní muzika.
Debutové EP “Psychonaut” obsahuje čtyři
rychlé (nebo někdy až hodně rychlé)
krátké,úderné a všeříkající songy, z nichž bych
asi nejvýše postavil poslední věc “Magické
noci” (i jako video jako bonus tohoto EP). Ta
je hudebně velmi zajímavá, trochu to kazí ref-
rén “My žijeme v Praze, to je tam, kde se jed-
nou zjeví, duch sám...”, od kterého trochu bolí
prsty. Nicméně sama o sobě patří k historic-
kým artefaktům (Plastic People Of The Uni-
verse). Na druhou stranu, o co vlastně jde...
Celkově jde ale o velmi povedené dílko. Jsem
zvědav, co připraví Vlasta na debutové album.
Autor: –las– 5
Redakce: -mih- 4,5 / -K- 6

CHIMERA
Chimera
2011 TdB Records

Ti z vás, kteří by dokázali zapátrat v paměti,
případně i ve svém hudebním archivu a našli
by sampler Masters Of Czech Metal 2 z roku
1995, tak jim jméno Chimera zaručeně něco
říká. Skladba „Always“ již tenkrát byla součástí

této komplice a silná pozice českotěšínských
náladotvůrců byla v dané době neodmysli-
telná. Jenomže ono to nedopadlo a slibné na-
kročení po dvou demech z roku 1995 a 1996
kapelu poslalo šmahem do krajiny zapomnění.
Jméno Ryszarda Kowalczyka bylo bezesporu
dobře známé a v době rozletu českého 
undergroundu se stávalo vcelku běžně, že se
za kde kým symbolicky zavřela voda a za pár
okamžiků vás svým metalovým přívalem obla-
žoval někdo jiný. 25 let od založení Chimery
uplynulo a dočkali jsme se vlastně debuto-
vého CD této kapely! Neuvěřitelné, čtvrt sto-
letí někomu trvá než se dočká vlastně svojí
prvotiny – to je snad na Guinnessovu knihu
rekordů! Zajímavé je určitě složení: od zalo-
žení v něm působí bratři Ryszard a Arek, jejich
letitého spoluhráče Bohdana před časem vy-
měnil Ryszardův syn Wiktor a posléze přibyl 
i druhý syn Janik. Rodinný stroj je připraven
na nahrávání ve svém stejnojmenném studiu
a představuje se nám kombinací gotiky, rocku
a psychadeliky... A i s odstupem, kdy se
vlastně na albu představují skladby z celého
působení kapely, oblečeny do nového hávu,
se setkáváme s velmi vyspělou kompozicí 
a citem pro hudbu jako takovou – deviza jako
hrom pro Chimeru. I když svého času byli pá-
nové házeni do koše s názvem doom metal,
dnes je můžeme s klidem zařadit spíše do roc-
kového podhoubí, ale těch škatulek bych se
tolik nedržel. Chimera dokáže zaujmout kaž-
dým tónem a striktně ji zařadit do určitého
ranku by bylo snad holé šílenství. To co je nad
míru skvostné (hudba), kazí dojem především
z celkového pojetí, zpracování obalu a skladby
Chimery by si zasloužily i lepší studio, které by
dodalo kapele výraz. Horko těžko mám co
dělat s tím, abych album jako takové spíše ne-
zařadil do kategorie promo / demo. Závěrem
je určitě potěšitelné, že se setkáváme s trojja-
zyčnou (čeština / polština / angličina) sklad-
bou textů a ty jsou silně astrální a procítěné.
Navíc umožňují zaujmout posluchače na obou
stranách hranic a do Polska je to z Třanovic,
coby tři piva vypil. Snad se tedy s produkcí
Chimery nesetkáme za dalších 25 let. 
Autor: –K– 5,5
Redakce: -mih- 3,5 / -las- 5,5

MASTER'S HAMMER
Vracejte konve na místo
2012, vlastní náklad

Druhá deska po překvapivém návratu Master's
Hammer, potažmo především Františka Štorma,
byla na rozdíl od trochu tajuplnějších a kolísa-
vějších „Mantras“ důkladně probrána na vše-
možných frontách zinů, webzinů i časopisů, 
a dokonce též zevrubně rozebrána v řadě roz-
hovorů – což je také příčinou, proč Metal
Breath nakonec od této eventuality, byť velmi
zvažované, ustoupil… Proto už na tomto místě

jen heslovitě shrňme, co „Konve“ obnášejí.
Především je to deska, která působí mnohem
kompaktnějším dojmem. Ubylo bizarních expe-
rimentů – intermezzo s chrápajícím psem lze ak-
ceptovat, stejně jako jeden poněkud
redundantní remix v závěru. Bez nich by sice
deska měla jen cca 40 minut, ale fungovala by
možná ještě koncentrovaněji. Tahle víceméně
„technická“ okolnost ale není hlavním jádrem
předchozí poznámky o celistvosti. Zvukově 
a náladou má celý materiál jasně daný směr, za
který (myslím si) vděčíme dvěma figurám, které
dostaly příležitost nasměrovat mistra Štorma 
a jeho osobitou kreativitu k výborně fungujícímu
celku. Jednak je to oddaný kladivářský učedník
Honza Kapák, který výrazně přispěl vyznění
desky svými živými neprogramovanými bubny,
a vzhledem k jeho rozsáhlé studiové praxi ho
„podezírám“ rovněž z určitých zásahů a návrhů
producentského charakteru. A v neposlední
řadě je tu vliv Blackoshova masteringu, jehož
významný podíl na řeřavém razantním soundu
protagonista Štorm opakovaně potvrdil. Ve
světle řečeného se zdá daleko méně podstatná
nepřítomnost většiny tradičních členů „orkestru
komorního a promenádního“ – ostatně i Necro-
cock, jenž přítomen je, přispěl spíše symbolicky
(ony specifické kastrátské linky a fistulky si ten-
tokrát principál ve většině pořídil svépomocí).
Vznikla typicky chytlavá nahrávka zcela ctící mile
staromódního ducha kapely: po stránce kom-
poziční, zvukové i svérázně poetické (temně
úsměvné texty, mistrovský obal). Album „Vra-
cejte konve na místo“ možná nejiskří skladatel-
skou vynalézavostí prvních dvou klasických alb
a v dílčích momentech může svádět k pocitu
monotónnosti, nemluvě o dobové překvapivosti.
Občas i díky neodmyslitelným kouzelným rýmo-
vačkám stavba melodií lehce připomíná kolovrá-
tek. Přesto si myslím, že jde o zcela legitimní
pokračování obou kultem opředených kolekcí.
Autor: -mih- 6
Redakce: -las- 6, -K- 7

MORGUE SON
Decadence
2010, IFA Music

Že by nějaké nové a zásadní jméno na české
scéně v ranku dark / black / doom metal?
Možná. Morgue Son mají na svém kontě dvě
dema, tento debut z roku 2010 a druhá deska
právě vychází. Upřímně, nahrávka je to slušná,
instrumentální výkony a zpěv dobré (jak muž-
ský, tak ženský vokál), ale to ostatní tak pře-
svědčivé není. Mám především na mysli
originalitu, přitažlivost, chytlavost, zkrátka
něco, co by mě chytlo, bavilo od začátku do
konce a začal u toho mlátit hlavou. A to se ne-
děje. Poslouchám poměrně jednoduché
(spíše pomalejší) skladby a laciné refrény,
účelové rychlejší pasáže, nesedící vokály 
a klávesové omáčky. Zkrátka zvukově a pro-
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dukčně dobré, ostatní atributy spíše průměrné
až podprůměrné. Není tu nic, co by mě pře-
svědčilo jít na koncert nebo si koupit desku.
Doufám, že dvojka bude daleko lepší. K zají-
mavějším momentům desky patří náladová věc
„Spattered By The Fog“.
Autor: –las– 3,5
Redakce: -mih- 3,5 / -K- 4

NEOSOUND
NeoSound
2011, vlastní náklad

Bez okolků se přiznám, že tahle kapelka bude
pro mě oříšek! Crossover opravdu není mojí
doménou a navíc asi ani nepatří do fanzinu na-
šeho typu. Budu-li se ale držet motta „Víc než
metal“, které doprovází logo Metal Breath
plátku již nějaký ten rok, musím zabojovat a jít
do toho po hlavě! Zkusím to, asi by byla škoda
NeoSound hodit přes palubu jenom proto, že
se s takovouhle tvorbou nesetkávám každý
den. Tenhle „urban crossover“ nadějní Pražáci
sází do našich uší vcelku povedenou a zábav-
nou formou. Podobnost především s Audio-
slave není náhodná, ale dokážu v této pestré
funky směsici vyčíst například rukopis Waltari
nebo Pain Of Salvation. Asi nedokážu s abso-
lutní přesností určit, zda se tvorba NeoSound
nachází na špici českého „míchání“, ale určitě
nebudu daleko od pravdy, že tento zábavný
veselý mix všech možných stylů je určitě jeden
z nejlepších v ČR a možná za blízkými hrani-
cemi. Bez okolků se nemusíte bát zaskočit na
koncert a poslechnout si Neo produkci – vřele
doporučuji především otevřeným myslím, bez
předsudků a ochotným se posunovat v hu-
debním rozhledu ve velké perspektivě. Asi
byste neměli být zklamání. Konkrétně toto CD
nese známky již velké vyspělosti, jak hudební
tak i zvukové – ne nadarmo členové 
NeoSound čerpají z předcházejích angažmá 
v Nukleárních okurkách nebo Simple Muffin.
Autor: –K– 5
Redakce: -mih- 4 / -las- 4,5

SECRET OF DARKNESS
(In)Humanity
2011, MetalGate

Debutové album „(In)Humanity“ zachycuje
varnsdorfskou pětici (k naplnění optimálního
stavu se už nějaký čas shání druhý kytarista!)
Secret Of Darkness ve fázi vzestupu. Od svého
vzniku v roce 2005 ušla kapela poctivý kus
cesty, od prvního EP, které se prý neslo 
v dark/doomovém duchu zbytelnila sound do
načernale deathové podoby, dostavila se
značná řemeslná jistota, ale vyhráno zdaleka
není. V úvodu se deska jeví jako poněkud prů-
hledné a snad až moc přímočaré cvičení na bázi
stylových jistot a standardů. Songy mají pevnou 
a stabilní kostru, všechno celkem šlape, ale bez

výraznější pointy.  Zhruba uprostřed alba začí-
nají přebírat vládu kusy klenutější a melodicky
silnější (nikoliv přes míru) a death metal Secret
Of Darkness konečně naplno těží z hutného 
a celkově povedeného zvuku, temně problikává
i ona načernalá blacková přísada (spíš nálada,
než zřetelné prvky). Narazil jsem na přirovnání
ke God Dethroned, osobně cítím spíš inklinaci
k hymnickým eposům Amon Amarth, zvláště
když se nad valivě dusavou rytmikou sejdou ky-
tary opisující melodické sinusoidy a hrubý vokál
(na pomezí murmuru a precizně intonované de-
klamace) a jedou takřka v unisono režimu to-
tožné linky. Tu a tam se s trochou fantazie
můžou připomenout i Ex Deo, což podpoří i ti-
tulní výjev na digipacku, který notně zavání sy-
rovou antickou atmosférou. Druhá půlka alba už
má opravdu něco do sebe (viz třeba devítka
„Self Insurrection“), jenže zároveň se těžko
ubránit pocitu, že by to chtělo něco skladatelsky
a výrazově rafinovanějšího. Celkově muzika na
tomto debutu působí jako poněkud okoukaná
záležitost, která má ovšem sympaticky zdravý
motor a pokud kapela vytrvá ve svém úsilí 
i nastoleném směru, třeba se jednou na tohle
CD bude vzpomínat jako na veskrze sympatický
začátek. –mih– 
Autor: -mih- 4
Redakce: -las- 4,5, -K- 4

SMASHED FACE
Misanthropocentric
2010, Shindy / Radiation Noise / Cosmopolite Age

Smashed Face zamířili do výšky a do dálky. Je-
jich muzika se od nahrávky k nahrávce vyvíjí
takřka skokově a tentokrát se už tváří opravdu
světácky. Prvotřídní sound od Grapowa, skvěle
vyladěný digipack s pěti panely a dvojitý
česko-anglický booklet, k tomu trendy (nic ve
zlém) death core, kterým Fred a spol. vyfutro-
vali svůj dosavadní brutal death metal… Na
první pohled je to deska bez slabiny. Tlačí,
kope, seká, zasekává… Neskutečná rychlovka
– 26 minut a je po všem. Fred huláká a chroptí
jako o život, kytary „džnkají“, vyhrávkují, hado-
vitě se svíjejí – energie a brutální chytlavost by
byly, potud bez výhrad. Spřízněnost s veliči-
nami typu Despised Icon, Suicide Silence nebo
Beneath The Massacre lze brát jako danost,
cesta k osobitosti je dneska v každém žánru
trnitá. Ostatně jestli se nabízí něco albu „Mi-
santhropocentric“ vytknout, potom zřejmě to,
že je tu všechno snad až moc podle populár-
ního žánrového manuálu. Po dalších a dalších
posleších se vkrádá dojem, jestli by nepomohlo
méně „stylové“ disciplíny a naopak trochu skla-
datelské nekázně. Zdravě motivující návnadou,
kudy se eventuelně vydat, je totiž závěrečný
song „Architects Of A New Aeon“ s pestřejší
paletou nálad a spletitější dynamikou; přitom
pořád ten nastolený deathcorový mazec ne-
ztrácí ksicht a drive. Abychom ale nekřivdili –

vedle několika mladších angažovaných kolegů
ve zbrani  se zdá u Smashed Face výhodou je-
jich brutal deathové pozadí, které prodávají
skrze všudypřítomnou surovost. PS: Pokud pa-
tříte k fanouškům agilního frontmana Freda,
nepřehlédněte další kapelu, ve které se aktu-
álně angažuje – a vydává desku, neboli Noo-
strak. 
Autor: -mih- 5
Redakce: -las- 3,5, -K- 5

SUFFOCATE WITH YOUR FAME
The New World Order
2011, MetalGate Records

Už první tóny napoví, že tohle bude zajímavé.
Někdy stačí pár sekund a buď vás produkce
té které kapely zaujme a nebo ne. Suffocate
With Your Fame je česká kapela, která má
tímto debutem sakra dobře nakročeno. Za-
ujala mne a hodně. A čím konkrétně? Dvěma
důležitými momenty. Moment první: deska se
pyšní velmi kvalitním zvukem a produkcí. Je
nasnadě, že pokud kapela chce a umí, dokáže
i u nás udělat sakra dobré dílko. Moment
druhý: i když je deska deathmetalová s prvky
metalcore, všiml jsem si, že je vlastně celá pro-
tkána velmi melodickou linkou, která je mi
blízká a která mě baví. A přitom jsou tu všu-
dypřítomné deathmetalové podladěné kla-
sické postupy, brutální vokál, na straně druhé
ale se vlastně deska nese v příjemném a klid-
ném melodickém duchu. Sypačky zde až na
výjimky nehledejte. Zkrátka zaujalo mne pro-
pojení death metalu s melodickou kulisou.
Nicméně i debut Suffocate With Your Fame
trpí mladickými excesy. Všiml jsem si několika
málo rytmických nepřesností a pár aranžér-
ských chybiček, ale žádný učený z nebe ne-
spadl. “The New World Order” je setsakra
dobře povedený debut. Kdybychom jich tako-
vých měli více, naše scéna by byla v očích ci-
zinců zase o něco přitažlivější. Těším se na
dvojku, s tímhle se dát pracovat, jen neusnout
na vavřínech! 
Autor: –las– 5,5
Redakce: -mih- 4,5 / -K- 4

TORTHARRY
Beneath
2011, MetalGate

Východočeští deathoví veteráni Tortharry ne-
dávno oslavili kulatou dvacítku a už několik let
jedou zdárně na vlně znovu nalezeného kla-
sického masivního rukopisu, který jim nakonec
sluší asi nejlépe. Osobně bych sice neřekl proti
experimentálnějšímu období (zhruba před de-
kádou) a deskám „Unseen“ i „White“ nic špat-
ného, ale počínaje následující „Reborn“ jsou
to prostě zase ti Tortharry, kteří se evidentně
cítí nejvíc ve své kůži. Navíc je na místě pozna-
menat, že na jednotlivých řadovkách jim to od



Metal Breath ’zine # 47 (červen 2003) strana: 42Metal Breath ’zine # 54 (srpen 2012) strana: 23

té doby (alespoň subjektivně) jde čím dál líp.
S „Beneath“ jsem ze všech jejich CD zatím
strávil s přehledem nejvíc času a fazóna pořád
„drží“, jak má… Můžete namítnout, že jde
především o tradiční deathový klokotající „ka-
femlýnek“ v různých tempových obměnách,
ale na tom se v tomto případě nezdá být nic
špatného. Prostě zkušená parta, která ví, co
je potřeba, a jede suverénně svůj vysoký stan-
dard. Přiměřeně melodický i nekompromisní,
možná by se přece jen sneslo trochu víc drob-
ných radostí typu technické basové vyhrávky
v „Request“ nebo napsychlého, jakoby voivo-
dovského rozjezdu „Request“. Velmi slušně
nazvučená a nadupaná půlhodinka uběhne
jako nic a vyčítavé úvahy např. o jednotvár-
nosti vokálních poloh na tak úsporné ploše
nehrají významnou roli. Zajímavé bude, jak se
zbylá odhodlaná trojice popasuje s velmi ne-
libě přijatým odchodem kytaristy Mácy. 
V rámci obligátních záseků na časové ose už
brzo nastane chvíle pro další zahřmění.
Autor: -mih- 5
Redakce: -las- 4, -K- 5,5

X-CORE
Life And Stuff
2011, vlastní náklad

Metalcore znojemských X-Core nás provází
14 let a lze jej rozdělit na dvě období: 1998 –
2006 byly roky rozjezdu s myšlenkou hrát
především pravověrný hard core s fixací
především na domácí scénu. To jak to X-Core
tenkrát šlo, je otázkou spíše na hudební profil
než recenzi na jednotlivé CD.  Období 2006 –
nynějšek odstartoval velký personální třesk 
a tím pádem i změna přístupu a orientace na
potenciální posluchačský trh. Prvotní záměr
hrát pravověrný hard core se vším všudy je
potažen látkou zapomnění a především před-
poslední album „In Hell“ a novinkové „Life and
Stuff“ odhodily X-Core do role melodických
míchačů stylů s velkým potenciálem líbivosti 
a melodičnosti – zaujmout především co nej-
širší počet posluchačů. Souhlasím, asi je to ten
pravý cíl, kterého chce dosáhnout snad každé
seskupení, ale u X-Core mě zaráží, že ta líbi-
vost je až příliš umělá. X-Core se vydali cestou,
která má minimálně dva pohledy: nelze kapele
upřít novátorství a snahu dosáhnout maximál-
ního výsledku (produkční dohled Rolanda
Grapowa - Masterplan, ex-Helloween; hosto-
vání vokalisty Derricka Greena ze Sepultury 
v songu „I Love My Schizophrenia“) včetně
opravdu „světového“ zvuku a celkového pojetí
desky. Ale na ten  druhý pohled mě zaráží ta
umělost a v neposlední řadě velká možnost
záměny X-Core s kdejakou uhlazenou melo-
dickou partičkou, kterými je teď celosvětová
metalová scéna přímo zahlcená. Určitě musí
každého českého metalového fandu těšit, že 
i u nás lze „vypěstovat“ kapelu, která může

dosáhnout alespoň částečného celosvěto-
vého ohlasu (dvě turné s Pro-Pain), ale za
jakou cenu? Cestou relativně nejmenšího od-
poru a bohužel i „světové průměrnosti“, která 
z nahrávky „Life And Stuff“ chtě nechtě prostě
vystupuje. Nelze pánům z X-Core upřít snahu
a maximální nasazení, které je opravdu pří-
kladné a na české poměry až nečekané, ale
to je trošku málo. Nasazení a přístup je na
100%, tvůrčí schopnosti na 50%. Aritmetika je
v tomto případě neúprosná.
Autor: –K– 5,5
Redakce: -mih- 5,5 / -las- 6

xXXx
My Live My Pride
2011, Alfedus

Debut pražského kvinteta xXXx by se dal 
označit za přímo modelový případ metalcoru.
Hutná metalová riffárna s masivním groovem,
obligátními breakdowny, lehkou skandináv-
skou příchutí v podpalubí, střídáním nabrou-
šených nařvaných slok s pronikavě
melodickými refrény… Hraje to velice dobře,
produkce obstojí bez výhrad a vezmeme-li 
v potaz, že jde o albovou prvotinu, působí na-
hrávka velmi celistvě a celkově vyspěle. 
A když kapela „chytne“ patřičnou dynamickou
vlnu (jako třeba v hitovce „Broken Promises“),
táhne to opravdu parádně. Nepříjemným ota-
zníkem v pozadí při poslechu zůstává, jak 
z toho všeho vytřískat opravdu osobitý výraz,
díky němuž by kapela nejen zručně vyplňovala
standardy dnes hojně rozšířeného žánru, ale
obstála skutečně sama za sebe. Všechno vy-
padalo poměrně slibně – nedávno se do-
konce objevilo čerstvé EP, na němž se „Xka“
(už s novým kytaristou) představila s částečně
inovovaným  přístupem. Navzdory ne tak vy-
broušené a masivní produkci znějí songy na
minialbu pestřeji a plastičtěji, přibylo elektro-
niky, éteričtějších pasáží, jednotlivé kompo-
nenty zvuku se jakoby zvýraznily, ale pořád
drží směr a patřičný rámec. O výrazné origi-
nalitě se stále nedá mluvit, ale zdravá snaha
něco s tím dělat je znát. Uprostřed velkých
plánů a nadšení ovšem v půlce července při-
šel náhlý zvrat, ze kterého fanoušci nebudou
úplně moudří – na webovém profilu se obje-
vilo oznámení o okamžitém konci kapely, poz-
ději korigované poznámkami (nepříliš
konkrétními) na facebooku. Osobně si myslím,
že se chlapi buď nějak pohádali, nebo chystají
radikální zvukovou proměnu – možná směrem
ke zmíněné elektronice, možná také zvažují
nový název… Ale to je pouze spekulace na
základě momentálně dostupných indicií. 
Uvidíme.
Autor: -mih- 4
Redakce: -las- 5,5, -K- 4,5
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AMETHYST
Time Of Slaughters
2010, promo CD-R

Pompézní intro se slibným nábojem 
a zdobně trylkující kytarou… Technika by
byla, cit pro dramatičnost rovněž. Když se
ozve frackovitý deklamační vokál jak z 80. let, 
akcie italských Amethyst poněkud zakolísají,
ale za to už je aspoň všechno jasné. Obsta-
rožní thrash/speed s hodně vintage patinou
a bez kdovíjaké invence, ale v tomto případě
by bylo chybou se unáhlovat v závěrech.
Všemožné tradičně pojaté variace thrashe
zažívají v posledních letech výraznou rene-
sanci a na úrovni hojně rozbujelého potěru,
který se hlásí ze všech představitelných i ne-
představitelných končin, si tato partička 
z Palerma nedělá žádnou ostudu. Suverénně
kočíruje delší stopáž songů (částo hodně
přes šest minut), pořád si hlídá patřičný
drive a stylovou rošťáckou eleganci. V úvodu
chválená hráčská zručnost se během svižné
třičtvrtěhodinky ještě několikrát zřetelně pro-
jeví, ale není to žádné předvádění. Materiál
zní hodně odhodlaně, ujasněně - nic neutíká
mimo funkční rámec, ani neschází. Amethyst
si vystačí s tím, co mají a hlavně co chtějí, 
a víceméně není důvod cokoliv zásadního
namítat. Buď se vám tahle muzika líbí, nebo
ne. Ale špatně provedené to tedy opravdu
není. Napřed mě trochu překvapilo, že si
tuhle nahrávku nakonec vzali pod křídla řečtí
Sleazsy Rider - tedy relativně zavedený a re-
spektovaný label. Po bližším prozkoumání už
není důvod k reptání. Žádná revoluční salva
z Palerma nezaznívá, na první ligu to nebude
ani v rámci celého toho retro-thrashe. Ale
definitvně jde o kousek solidní práce bez
hořké či zatuchlé pachuti. 
Autor: -mih- 3
Redakce: -las- 3,5, -K- 2,5
www.myspace.com/officialamethyst

ANTARES
Resurrection
2011, CD-R

Slovenští kovotepci z Martina  po šesti le-
tech od posledního počinu „Mind Collec-
tors“ nabízejí novinkové „Resurrection“.
Vlastně bych byl rád tento materiál zařadil
mezi CD s oficiálním vydavatelem. Ale
podle našich pravidel, když dostaneme vy-
pálené CD, materiál zařazujeme do promo

/ demo sekce, musím 
i Antares bez okolků šoupnout mezi de-
máče. Ale to neubírá nahrávce na atrakti-
vitě. Většině z vás určitě Antares něco
říkají. No jak by ne, vždyť se s jejich tvorbou
setkáváme od roku 1997 a to už je relativně
dlouhá doba. Dva demosnímky („Demo
97“ / „Promo 98“) a následný CD debut
„Sad Hope“ (2001) u CCP Records sliboval
rychlý vzestup pro deathmetalové nad-
šence. Ale už následující „Made In Fear“
(2003) a výšše zmiňované „Mind Collec-
tors“ (2005) byly vydány ve vlastní režii.
Zřejmě nespokojenost z prací vydavatele
nuceně ochromila chod kapely. Ale je
dobře, že se Antares po šesti letech vzcho-
pili a pokusili se nám naservírovat novin-
kové „Resurrection“. A já smekám
pomyslný klobouk dolů. Dlouho jsem ne-
slyšel tak nápaditý death metal s příměsí
black metalu, sem tam i heavy vstupy.
Navíc s tak dobrým zvukem z Room Sto-
odios (i když minulá nahrávka byla poří-
zena v Exponentu) se málokdy setkáme.
Bez okolků tvrdím, že jde o světovou kvalitu
a u tak technicky náročné muziky, jakou
nás Antares oblažují, to je jenom a jenom
potěšující - rozhodně nepřijdete ani 
o jeden tón! Skvostné. V dřívějších dobách
Antares dávali apel na klávesové táhlé
party, které zbytečně muziku roztahaly 
a výsledný dojem nebyl takový. Klávesy ka-
pele zůstaly, ale už s nimi dokáže nakládat
velmi rozumně a dodávat efekt jenom tam,
kde jej očekáváme, případně nás příjemně
překvapí. Celkové provedení je nutné
těmto melodikům pochválit, na někoho by
mohli Antares svými náhlými změnami
tempa působit chaoticky, ale výsledek je
výtečný a rozhodně nedochází k „roz-
tržení“ skladeb. Je vidět, že chalani z Mar-
tina nedrží nástroje poprvé. Škoda, že
tento materiál nedostál renomovaného vy-
dání u celosvětového labelu. Antares jsou
podle mě na špici slovenského death me-
talu a tenhle potenciál by se měl rozhodně
využít.
Autor: –K– 5
Redakce: -mih- 3 / -las- 3,5
http://bandzone.cz/antares

CLAWED FOREHEAD
The Promise Of Morrow
2011, CD-R

Tahle jedna z českých odpovědí na Apoca-
lypticu nabízí svoje již druhé demo (nebo
promo, dle libosti) a třináct skladeb vlastními
slovy kapely popsaných jako „hudba, která
v sobě mísí prvky vážné hudby, severského
folku a progressive metalu s reminiscencemi
v psychedelii 60. let, minimalismu a taneční
hudby“. No, jak to nazvat a přitom neurazit.
Určitě je dobře, že je nejenom naše scéna
obohacena o další (alespoň trochu) výji-
mečný ansámbl, ale na druhou stranu právě
tohle už Apocalyptica hrála před patnácti
lety. Ale ať zase nejsem hned skeptický,
sama kapela se k odkazu finských filharmo-
niků hrdě hlásí, tak proč jí hned nasazovat
psí hlavu. Já vidím problém v něčem jiném.
A to je především kompozice skladeb. Ná-
pady Clawed Forehead nemají špatné, ale
prozatím je nedokáží poskládat tak, aby dá-
valy lepší smysl. Určitě by přispěla i lepší se-
hranost, Clawed Forehead místy působí
trochu ve smyslu „rád si hraju na vlastní
triko“ a to vnímavému posluchači může
vadit. Na mě to působí příliš profesorsky 
a nahrávce chybí živelnost a snaha vtáhnout
posluchače do děje. Nepřispěje tomu ani
kvalita nahrávky, celkově je demo velmi plo-
ché a některé z nástrojů přebíjí ostatní. Dy-
namika projevu je skoro nulová a jediný
nesymfonický nástroj (bicí) se v této sněti fil-
harmonických kudrlinek jenom ztrácí. Proza-
tím nemůžu Clawed Forehead chválit, asi
bude ještě chvíli trvat, než budu moci napsat
jednoznačně pozitivní slova o tomto sesku-
pení.
Autor: –K– 2,5
Redakce: -mih-  2 / -las- 2,5
http://www.clawedforehead.com

DAWN IN PARADISE
Dawn In Paradise
2011, CD-R

Dawn In Paradise z jihomoravského Lanž-
hota je nové jméno, sestavené ovšem ze
zkušených muzikantů, kteří se nebojí 
poprockové chytlavosti, ale nedají dopustit
na (hard)rock těch nejryzejších tradic. Ka-
pela se v průvodním info-listu hlásí 
k osobnostem typu Richieho Kotzena,
Glenna Hughese nebo Joa Bonamassy, 
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z čehož už je evidentní, že nepůjde o žádné
školácké etudy. Z hybných, melodicky sil-
ných kompozic vyzařuje řemeslná suverenita
- songy jsou střižené jak podle žánrové
učebnice, což může být pochopeno jako po-
klona, ale taky lehký šťouchanec, protože to
silně zavází všemi stylovými klišé (zvláště ve
spojení s patetickým vokálem a příslušně ne-
obratnými “závažnými” texty). Pokud máte
nastíněný styl v oblibě, eponymní prvotinu
Dawn In Paradise rozhodně doporučuju,
protože objektivně je to opravdu svěží jízda
se silnými nápady a prakticky bez vaty. Jestli
jste ovšem z jiného těsta, radši zbytečně ne-
riskujte kulturní šok. Za všechny příklady
poslouží balada “Voayeur a Večernice”, která
v jistém smyslu téměř dosahuje epických pa-
rametrů á la “Země vzdálená” od BSP (tak
jako na celé desce základnímu výrazu har-
drockového tria notně pomáhá zvuk kláves),
odkudsi z podpalubí ale prolíná závan toho
nejzprofanovanějšího tancovačkového ba-
lastu, který všechno to dobré záludně kon-
taminuje. Je to škoda, protože si osobně
myslím, že Dawn In Paradise by mohli mít na
podstatně vkusnější představení. S takto pů-
sobivými refrény, schopností vystavět úderné
songy, s takhle vydařeným zvukem a (když
na to přijde) autentickým bluesrockovým fe-
elingem, by při modernějším uchopení celé
látky mohli klidně působit jako přesvědčivá
domácí odpověď na moderní alternativní
hard rock typu Alter Bridge. Aktuálně se už
schyluje k přípravám čerstvého materiálu 
a v řadách kapely se objevuje zpěvačka
Martina, což předznamenává zřetelné
změny, tak se nechme překvapit… 
Autor: -mih- 2,5
Redakce: -las- 3, -K- 4,5
www.dawninparadise.cz

GLOOM
…Bless You All
2012, CD-R EP

Madridská smrťácká pětice si zvolila dost
banální jméno, ale po hudební stránce je to
podstatně zábavnější příběh. Svou verzi 
deathu kapela podbarvuje přívlastkem “cos-
mic horror metal”, což vyvolává určitou zvě-
davost a samotná muzika naplňuje tato
podnícená očekávání hned několikrát. Jed-
nak nepostrádá určitou špetku tajemna, jed-
nak je lehce dráždivým způsobem teatrální
a vůbec celkově trochu zvláštní. Je v tom kus
kýče, kus rafinované elegance, hodně melo-
dií, ale pořád i patřičná surová energie. Kok-
tejl, který Gloom míchají, působí přes určitou
vlezlou líbivost sympaticky a poměrně nepr-
voplánově. V souvislosti se zmíněnou nálep-
kou nečekejte hned něco jako Bal-Sagoth,

spíš mírně technický melodický death s ná-
dechem orchestrálního blacku, díky čemuž
se feeling nahrávky posouvá do atmosfé-
rična, občas taky grindové sypanice, hop-
sandy a skřeky. Chvílemi můžete dokonce
zaslechnout (byť z docela velké dálky)
ozvěny Septic Flesh, starších Cradle Of Filth
nebo Depresy. Když třeba v “Dark Side Of
The Desmodronic Pantheon” nastoupí zdán-
livě krkolomně zpřeházené rytmy, které při-
dají k tajemnu taky trochu dynamických
intrik, kapela až nečekaně roste. Není to tak
bohužel pořád, minialbum s pěti novinkami
a dvěma přetočenými staršími tracky není
úplně vyrovnané, ale začátečnicky nepůsobí.
Tahle půlhodinka určitě nepředstavuje ztra-
cený čas. Až se Gloom naučí v tom ještě
lépe chodit po aranžérské stránce a sáhnou
si na špičkový zvuk (bicí zatím “chutnají” po-
někud nepříjemně plechově), můžeme se
těšit na opravdu slibné věci. 
Autor: –mih– 3,5
Redakce: -las- 3,5, -K- 3,5
www.myspace.com/gloomdeath

IMMENSE DECAY
From Ashes Till Remains
2011, Killing Force Records, CD-R Advance

Fakt, že se pravověrný thrash v posledních
letech vrátil na výslunní, je na jednu stranu
příjemný, na druhou někdy spíš k pláči.
Nemám nic proti tomu, když se klasické ka-
pely staré třeba dvacet i více let vrací k tomu,
co kdysi samy přinesly a objíždějí s tím opět
úspěšně svět. Mám však výhradu ke kape-
lám novým. Poláci Immense Decay vznikli te-
prve nedávno, na trh uvedli už druhou svou
desku. „From Ashes Till Remains“ je kompi-
lací klasických thrashových odrhovaček 
z poloviny osmdesátých let. Nového nepři-
nášejí zhola nic! Proč něco takového vůbec
nahrávat. Tohle je úplně zbytečná deska 
a ztráta času. Já bych pochopil, že kluci mají
rádi klasický thrash, ale proč ho neobohatí
něčím novým – produkcí, vynikajícím zvu-
kem, aranžemi, jinými prvky, prostě něčím
zajímavým? Poslechnu si raději prověřené
fláky od Slayer, Kreator a dalších. Tahle nová
kapela má šanci jen někde v malém polském
klubu s posledními zoufalci ve tři ráno po de-
seti pivech. Omlouvám se. 
Autor: –las– 1
Redakce: -mih-  2 / -K- 3,5
http://www.myspace.com/immensedecay

NO LOVE LOST
Sleep For A Thousand Years
2011, promo CD-R

Britští No Love Lost se v průvodním dopisu
snažili tvářit jako příští světová senzace a je-
jich biografie nabídne pár mihotavých záble-
sků atraktivity - například basák Adam
Richardson v předchozí dekádě nějakou
dobu působil v řadách kdysi přestižních
Cancer. Kvinteto z Birminghamu hraje po-
nurý gothic/doom metal, v nejlepších oka-
mžicích připomene (hlavně u těžkých
kytarových riffů) My Dying Bride nebo starší
Anathemu, ale celkově je to poměrně šedivá
hostina. Zpěvačka Laura není úplně marná,
drží rytmus i tón a otravně kňourá jen občas,
nicméně ani na chvíli nemá šanci, abyste si
ji zapamatovali. Místo aby kapele přidala po-
myslné body navíc, díky kterým by stálo za
to zbystřit, jenom se veze a odškrtává si, co
všechno už zvládla nepokazit. Poměrně
dlouhé songy tak ztrácejí napětí a navzdory
povedenému zvuku (Greg Chandler z Eso-
teric) a solidně “tlačící” kapele vyznívá efekt
do ztracena. Avizované hledání labelu asi ne-
dopadlo, protože čtyřskladbový materiál pre-
zentovaný na rozesílaných promáčích jako
“album sampler” k chystanému plnometrá-
žnímu debutu nakonec byl šířen v nezmě-
něné podobě jako EP a za poslední rok
nejeví kapela známky další aktivity. Škoda,
něco na té muzice určitě je, i když narážky
na prog rock ve výše zmiňované ambiciózní
biografii mají trochu velké oči, naopak za-
huštěnější deathová pasáž v “Into The Dark”
hned hodila náladu na slibnější kolej.  
Autor: –mih– 2,5
Redakce: -las- 2,5, -K- 2,5
www.myspace.com/nolovelostdoom

OCTAGONE
Proelium
2010, CD-R Advance

Jo, tyhle moderní technické záležitosti mám
rád. Zvlášť, pokud se jedná o českou kapelu.
A navíc z Plzně! Octagone nám zaslali do re-
dakce čtyřskladbovou ochutnávku z celkem
osmiskladbové připravené desky. Jedná se
o technicky zdařilou nahrávku, která v sobě
nese prvky technického death metalu 
s prvky industrialu. Samotná produkce sice
není originální, hned vás napadne několik
kapel, kterými se Octagone nechali inspiro-
vat - v čele s Meshuggah, ale na české po-
měry je to hodně dobré. Jak náhravka
(Hellsound), aranže, tak instrumentace jsou
kvalitní. Je to úderné, skvělé. Tak proč to
hned nevydat? No, pokulhává to právě na té
originalitě. Tohle už tu mnohokrát bylo.
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Zvlášť když se to dá zaměnit s kapelama
zvenčí. Možná bych se snažil do téhle pro-
dukce vnést něco vlastního, nápaditého, ne-
držel bych se striktně nalajnovaných
mantinelů. Přesto všechno klobouk dolů, 
i v našich končinách umíme už něco takého
splodit. Kluci mají obrovskou šanci se chytit!
Ještě o nich uslyšíme.
Autor: –las– 3,5
Redakce: -mih-  2 / -K- 5
http://www.bandzone.cz/octagone

PORTA  INFERI
Another World
2011, CD-R Advance

Vždycky jsme si zakládali na tom, že hodno-
tíme alba nebo dema i podle toho, jak celé
dílko vypadá, tzn. nejen samotnou hudbu,
ale i například grafické zpracování obalu
desky nebo dema. Když jsem vzal totiž do
ruky CD, otřásl jsem se. Pokud by tohle mělo
prodávat, tak potěš. Přešel bych obal 
a vybral něco jiného. Tady je všechno špatně
- nesmyslná laciná koláž nebo tuctové fonty,
celkové zpracování nemohlo grafikovi zabrat
více než půl hodiny a to vím, o čem hovořím.
Oproti tomu kontrastně působí samotná
hudba. Tady rozhodně není špatně nic. Na-
opak. “Another World” je příjemná směska
progresivního metalu a melodického heavy
až speed metalu. Dokonce třetí věc má kom-
binovaný mužský vokál s ženským, “Black
River” mi hodně připoměla tvorbu Night-
wish. Ale v dobrém, to ten ženský zpěv.
Ostatní skladby jsou bez ženského elementu
(s výjimkou drobné vsuvky do “Fear”) s čis-
tým, ale kvalitním mužským vokálem. Na
české poměry se takto kvalitní vokál neslyší.
Líbí se mi skloubení melodiky s tvrdým zá-
kladem (rytmika a beglajty).  Většina věcí je
ve svižnějším tempu při zachování melodiky,
rytmika šlape výtečným tempem a musím
ocenit i kvalitní produkci a zvuk. Tohle na-
prosto nemá chybu. Kapela by se určitě
měla porozhlédnout po zahraničních vyda-
vatelích a “Another World” nabídnout tam,
kde vydávají podobně znějící kapely. Kvalitu
celého počinu potvrzuje svižnost alba, pest-
rost skladeb a moderní pojetí. Tohle hovoří
za vše. Těším se na další nahrávku a přeji ka-
pele, aby ji ulovil brzy nějaký dobrý label. Na
to, že je to v oficiální diskografii pouze druhý
zářez, pak pánové klobouk dolů! Nakonec
dávám půl bodu dolů za obal, jinak by to bylo
za 4,5.
Autor: –las– 4
Redakce: -mih-  3 / -K- 4
http://www.portainferi.com

PROGLAS
Horizonty světovlády
2011, CD-R

Slovenské thrash / black metalisty 
z Trenčína hned na začátku ctí dvě věci: zpěv
v rodnej slovenčině a relativně krátká stopáž
materiálu „Horizonty světovlády“. Ponejvíce
se délka 25 minut v rozpětí šesti skladeb po-
dobá demo snímku, ale buďme upřímní,
doba, kdy se demo nahrávkám říkalo krásně
česky demáč, je taky dávno za námi. Dnes
rovnou každý vyběhne ze studia, v ruce drží
CD-R s tím, že má minimálně materiál na dvě
plnohodnotná CD a milý fanoušku zblázni se,
teď to do tebe narveme ať chceš a nebo ne!
Zkrátka když už jsme v tom studiu, tak toho
nadělám víc, ať se to vyplatí néé? Ááááá, je
mi z toho někdy až spíše blivno. No nic, toť
moje soukromá malá glosa na téma délka
demo / promo materiálů. A proto si u mě
Proglas šplhli po- druhé právě optimální dél-
kou materiálu, který bohatě stačí na před-
stavení kapely na rozumné ploše. 2001 je
rokem zrodu kapely, která v době boomu
black metalu na Slovensku neváhala svojí
troškou přispět do mlýna. Naštěstí uhnula 
z cesty sebezkázy v podobě záplavy stejných
„kohoutů na jednom smetišti“ a přidala do
své tvorby melodičnost a to zřejmě pomohlo
k její záchraně do dnešní doby. „Horizonty
světovlády“ nabízí materiál plný poctivé kom-
pozice a čistého metalového umu momen-
tálně nejlepší úrovně muzikantů. Nejde 
o kousek, který se balí do zlatého hávu a
stává se TOP 10 pro daný rok, ale poctivost
a upřímnost napomáhá mít tyto thrash /
black metalisty na zřeteli a jejich tvorbu spo-
jovat s lepším solidním průměrem, který
může být za určitých okolností to nejlepší, co
může daná odnož metalu v dané zemi na-
bídnout. Není žádná hanba se hlásit ke svým
vzorům a i když momentálně nejsem „zapro-
dán“ tendenčním vlivům pro danou dobu,
tak to automaticky neznamená, že jsem
horší. Proglas teží z historie a poctivé práce
svých učitelů metalu. Já osobně navíc při-
dám o stupeň víc za tu slovenčinu, která tím
pádem Proglas posouvá o úroveň výš.
Autor: –K– 4
Redakce: -mih- 3,5 / -las- 2
http://bandzone.cz/proglas

PSYCHOPATH
Avaritia
2011, CD-R

Varšavští thrasheři Psychopath vznikli v roce
2008, hned následující rok natočili prvotinu
“Compulsive Submission” a v rychlém sledu
pak tento počin “Avaritia”. Původně rovněž

svépomocí šířený materiál k nám dorazil jako
skromně nenápadný promo výpalek, ale me-
zitím (v roce 2011) stihl vyjít oficiálně na pol-
ském undergroundovém labelu Killing Force
Records, takže reálně můžeme mluvit o řa-
dovém albu. Čtveřice hraje vcelku běžný
thrash metal, ve kterém se prolínají rysy
hned několika typických žánrových větví -
místy se odkudsi vynoří lehká připomínka
starší Sepultury, jindy štiplavost německého
pojetí, občas mám pocit, že by rádi zněli jako
Metallica plus minus v období “…And Jus-
tice For All”  (viz “Constant Agony”).
Všechno to však v podání Psychopath zní
tak nějak na jistotu a průhledně. Poslech ma-
teriálu se určitě dá bez újmy přežít (když už
to nějakou dobu posloucháte, uvědomíte si,
že jste se vlastně s kapelou naladili na po-
třebnou vlnu), ale upřímně řečeno tu není
zase tolik momentů, kdy se čtveřice vy-
škrábe do nadprůměru - nejčastěji ze všeho
se chlapi dost nadřou, aby to jakž takž ne-
byla nuda. A je jedno, jestli hrají rychle, po-
maleji, nebo zrovna (relativně schopně)
budují napjatou atmosféru ve středních tem-
pech. Ale aby mělo smysl se k podobným
záležitostem vracet, chtělo by to nějakou
nadstavbu, která by desku aspoň trochu vy-
táhla z nekonečného šedivého davu podob-
ných solidních, ale v důsledku nevýrazných.
Přitom třeba finální (před bonusovým cove-
rem) instrumentálka “The Point Of No Re-
turn” má docela slušný groove a výraznou
melodickou linku. Ale přichází to pozdě 
a není toho dost… 
Autor: –mih– 2,5
Redakce: -las- 1,5, -K- 4
www.myspace.com/psychopathmetal

SKLEPMASTER
The Unforgiven Sin EP
2011, CD-R

Hurá do nás! Pěkně svižný death metal hru-
bého, ale technického zrna švédského ra-
žení se na nás vyřítí z tohohle
čtyřskladbového EP podpořeného stylovým
intrem a outrem. Upřímně mě nejprve vyle-
kal název kapely, Sklepmaster ve mně evo-
koval víno spíše nekvalitního ražení
Sklepmistr (hrůzou mě polil pot) a název
opavského kvintetu spíše evokuje úsměv na
rtech, ale jestliže se pánům líbí, tak proč ne.
Grafické zpracování obalu mě na druhu
stranu příjemně překvapilo, ale po zjištění, že
jej má na svědomí Jaromír „Deather“ Bezruč,
zase uklidnilo, protože na jeho osobu je to
standard. Ale standard vysoké úrovně. Sa-
motné čtyři skladby jsou velmi razantní,
dobře nahrané (neznámé, ale kvalitní Help-
ness studio) věci s hlavou a patou. Na plný
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plyn, bez okolků a výmluv - tak je to správné,
tak to má být! Netřeba nám servírovat dva-
náct věcí, raději čtyři kousky, ale poctivě při-
pravené a nabízející kvalitu. Za to patří
Sklepmasteru velké díky z mé strany. Neza-
pomnělo se ani na textovou stránku věci 
a EP je vlastně malým koncepčním sci-fi pří-
během o dvou národech jedné rasy. Po de-
butu „A Taste Of Demonology“ se tohle EP
jeví jako velmi kvalitní výplň na připravovaný
další kousek. A věřím tomu, že i živě budou
Sklepmaster velkou šlehou! Jsem příjemně
překvapen a doufám, že entuziasmus jim vy-
drží i do budoucna.  
Autor: –K– 4,5
Redakce: -mih-  3,5 / -las- 4
http://www.sklepmaster.cz

UNLEASH THE ARCHERS
2011 Promotional Demo
2011, CD-R

Třískladbové promo demo může a nemusí
napovědět na otázku, o jakou kapelu se
jedná. Unleash The Archers jsou kanadskou
kapelou, kde na postu frontmana působí
přitažlivá dívčina. Docela by mě zajímalo, jak
si kapela poradí i s živými koncerty. K demu
v podstatě jen krátce. Představte si směsku
melodického heavy metalu s rychlejšími pa-
sážemi, které jsou spíše thrashové. K tomu
melodický (ale rockový) zpěv zpěvačky. 
V řadě míst ji doplňuje drsný mužský dea-
thový vokál. Slušelo by se, kdyby kluci a
holka přitvrdili, hráli třeba i neoriginální
thrash s ženským vokálem a měli bychom tu
něco zajímavého. Takto to padá do šedivého
průměru, i když její zpěv není vůbec špatný...
Takto to vyznívá jako průměrný heavy metal
byť s kvalitním vokálem. Nic víc, nic méně.
Autor: –las– 2
Redakce: -mih- 2,5 / -K- 1,5
http://www.unleashthearchers.com/

VALINOR
Hidden Beuaty
2006, CD-R

Slibně vypadající obal, slibné intro, slibných
několik úvodních tónů a pak již jen zklamání.
Když už slyším od poloviny skladby typické
rytmické kydliky kydliky, vím, že je zle. Často
si říkám, že to bude jen a jen jedna skladba,
ale musím říct, že jsem se nikdy nenechal
příjemně překvapit. Pokud to nešlape, ne-
šlape to celé. Neklape to rytmicky, hapruje
to po stránce aranžérské. V zásadě to je
autorsky celé strašně podprůměrné. Polští
Valinor sice nejsou úplnými začátečníky, za
svou kariéru mají na kontě tři oficiální zářezy,
zato jsou ale mistry nechytlavého, pomalej-

šího a melodického thrashe s klávesami 
a drsným vokálem. Hmm, a co říci více. Bo-
hužel asi nic. Méně náročný posluchač bude
mlátit hlavou ostošest, já ne. Tohle není zají-
mavé v podstatě v ničem. Práce kvapná,
málo platná.
Autor: –las– 1,5
Redakce: -mih- 2 / -K- 3,5
http://www.valinor.com.pl

WOJTYLA
Vnitřní peklo
2011, CD-R

Zvolit si jméno kapely po bývalém nejvyšším
představiteli Církve svaté je opravdu rouhačství
nejvyššího kalibru. Desetileté tvůrčí období li-
bereckých antikřesťanů korunuje prozatím třetí
půlhodinový materiál „Vnitřní peklo“ a předsta-
vuje se s výrazným nádechem thrashmetalo-
vých okázalostí. Sami zkázonoši svůj projev
označují black punkem, ale podle mých kritérií
se kapela výrazně řadí do škatulky, kterou
pevně ve svých rukách desetiletí třímají ame-
ričtí Slayer. Ale s definicí samotných aktérů lze
taktéž souhlasit. První tóny tohohle po čertech
našlapaného materiálu ujistí, že se nebudeme
romanticky objímat, ale naopak nazujeme ka-
nady a připomeneme si, jak se „tančí“ pogo.
Svoji sílu pánové ukazují v přímočarosti a svojí
poctivostí daného žánrového ztvárnění nene-
chají nikoho na pochybách, kam spěje Wojty-
lův krok. Nebudeme si zde nalhávat, že se
setkáváme s neobyčejnými muzikanty. Určitě
by uskupení sneslo nepoměrně více zkoušení
a vyhranost by získali i častějším koncertová-
ním. Ani české texty neoplývají výrazným ta-
lentem, rozhodně v nich nemůžeme čekat
revoluční myšlenku hodnou génia. Ale upřím-
nost a neoblomnou chuť hrát svoji tvorbu nelze
kapele rozhodně upřít. A to je deviza, kterou
často demo materiály tohoto charakteru vý-
razně postrádají. Typicky koncertnímu tělesu
lze do budoucna popřát ustálení sestavy, pro-
tože ta fluktuace členů je až příliš častá a sa-
motnou kapelu to nutí začínat stále odznova a
to rozhodně nedodá sil potřebných k sebez-
dokonalování. Určitě bych na příští materiál
zvolil lepší stu-diové prostředí. Liberecké stu-
dio Spin není tím pravým ořechovým. Zvuk
není vyloženě špatný, ale rozhodně by Wojtyla
potřeboval nabrat na síle a razanci, které se
momentálně nedostává. Kdybych měl čistě pa-
rafrázovat, tak mi přijde, jako by pánové byli
„po nemoci“ a nedokázali ještě nabrat plně sil.
Autor: –K– 2,5
Redakce: -mih- 2,5 / -las- 2
http://bandzone.cz/wojtyla

SKLEPMASTER
The Great Apocalypse
2012, DVD + CD

“Jak může málo známá kapela Sklepmaster
vydávat DVD k pěti letům své existence”,
ptal jsem se sám sebe. “Vždyť profesionální
DVD tu má jen velmi malá hrstka kapel. A to
ještě po 10, 15 či možná 20 letech existence.
Jak si může tak mladá kapela dovolit tako-
výto počin?”, dodal jsem. Může. A proč
vlastně ne. Před vložením DVD do počítače
se modlím, abych nestrávil večer nicneříka-
jím a debilním záznamem. Opak je ale nako-
nec pravdou. DVD tvoří záznam 45-ti
minutového koncertu a průřez toho nejlep-
šího z tvorby kapely. Ta se pohybuje na
death / thrash / blackmetalovém pomezí 
a vcelku slušně jim to šlape a jede. Posuďme
však kvalitu DVD. Když prozradím, že kyta-
rista Sklepmasteru Ondřej „Scyther“ Šebes-
tík není nikdo jiný než autor metalového
pořadu Reactor, v současné době jediného
pravidelného kvalitního a poměrně s nadhle-
dem tvořeného metalového pořadu, jistě
nemá daleko k video produkcím. Záznam je
vskutku kvalitně zpracovaný a na naše po-
měry zatím vysoce nadprůměrný (v rámci
undergroundu). Střih je totiž tvořen pěti růz-
nými kamerami z různých úhlů pohledu. Už
jen tento fakt zvyšuje podstatně úroveň ce-
lého DVD. Další vysoce nasazenou laťku
tvoří zvuk. Ten je totiž natolik super, že se mi
nechce ani v některých momentech věřit, že
je pořízen naživo a že tak kvalitně kapela
koncertně hraje. Kapelu jsem totiž podezří-
val, že některé části zvukové stopy dodělá-
vala nakonec ve studiu. Dalším plusem DVD
je určitě grafické zpracování, za kterým není
nikdo jiný než Mr. Jaromír “Deather” Bezruč,
vydavatel kultovního fanzinu In Deed Hell, či
dnes již více známý jako dvorní grafik mnoha
světových kapel. DVD doplňují bonusová
videa - dvě studiové session a starší video-
klip Sklepmaster. A to ještě není vše. Vedle
DVD totiž naleznete v krabičce bonusové
dvanáctiskladbové CD, které obsahuje EP
“The Unforgiven Sin” (recenze na jiném
místě tototo čísla Metal Breath), dva songy
z roku 2009 a čtyři živé skladby. Myslím, že
kluci si DVD zpracovali podle svých nejlep-
ších představ a obsahuje přesně to, co má
a co nejlepšího bylo k dispozici (možná bych
jen vypustil kouřové dýchánky, ale to je
otázka vkusu). Za undergroudovou cenu
dostat kvalitní DVD a CD? Proč ne. Dobrý.
Autor: -las- 4
Redakce: -mih- 4




