
 

 

 

Jak dopadl MetalGate Czech Death Fest 2012? 

V pátek a sobotu 15. a 16. června 2012 se již tradičně uskutečnil v prostorách Autocampu Brodský v Červeném 

Kostelci metalový svátek MetalGate Czech Death Fest, aby nabídl posluchačům to nejlepší z české a slovenské 

metalové tvorby doplněné o několik zvučných zahraničních jmen. 

Přes 750 návštěvníků si pochvalovalo nespornou zvyšující se úroveň festivalu, laciné, přesto výborné pivo, magické 

prostředí Brodského rybníka i line-up třiceti kapel. Mezi nimi bezpochyby vynikli švédští hosté DARK 

TRANQUILITY, kteří bavili páteční osazenstvo svým melodickým death metalem. Páteční večer měl však vrcholů 

rozhodně více. Zmiňme alespoň famózní baviče ISACAARUM, kteří se svou masakrózní show plnou obscénností a 

tělních tekutin přilákali před pódium ten večer dost možná nejpočetnější publikum. Ani sobota však nepokračovala se 

slabším nasazením  –  tuzemské stálice jako precizní deathmetalisté GODLESS TRUTH, strážci říše TROLLECH 

nebo extrarychlí POPPY SEED GRINDER skvěle rozparádili dav pro vystoupení hvězd večera v podobě 

španělských hostů NOCTEM, ale zejména našich českých deathmetalových řezníků TORTHARRY. Ti předvedli i 

ve třech brilantní show, která si v ničem nezadala s následujícími americkými vrahy SUFFOCATION. Newyorkská 

pětice mimochodem přiletěla na otočku přímo z rodného kontinentu, aby už kolem šesté hodiny ranní stihla cestu 

zpátky. Vzhledem k zpožděnému letu z New Yorku pánové bohužel nestihli přestup v Paříži, takže přiletěli na 

poslední chvíli, a mimo to jim ve Frankfurtu ztratili veškerá zavazadla. SUFFOCATION však sobě ani stovkám 

fanoušků nenechali zkazit náladu a odehráli mimořádně energický a nesmírně sympatický set na kytaru španělských 

Noctem a spolupořádajících TORTHARRY. 

Kromě vypíchnutých jmen však festivalem provázely další takřka dva tucty kvalitních kapel zastupujících zejména 

tvrdší metalové subžánry. Báječnou, přátelskou atmosféru festivalu zdobila nejen parádní muzika a organizace se 

snahou o maximální komfort všech zúčastněných, ale také vítězství českého fotbalového týmu nad Polskem, které bylo 

možno sledovat z blízké hospůdky s výhledem na pódium. 

Děkujeme všem fanouškům za účast na festivalu a jako vždy již spřádáme plány na další ročník! 

www.metalgate.cz 

www.czechdeathfest.cz 
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