
 

MetalGate Massacre vol.II – před branami semifinále  

Ve čtvrtek 10.3.2011 proběhlo v pražském Matrix klubu čtvrté základní kolo druhého ročníku 

soutěže metalových kapel MetalGate Massacre. Tentokráte se o hlasy diváků a tedy o postup do 

semifinále ucházely kapely D.A.D., dISCORDANT, Interitus a Shadow Area. Post hosta večera 

patřil stálici české death metalové scény, hronovské formaci Tortharry.  

Stejně jako v případě třetího kola byl Matrix klub opět příjemně zaplněn, aby se kapelám dobře 

hrálo. Necelých 200 diváků rozhodlo takto:  

Vítězem a zároveň čtvrtým postupujícím do semifinále se s 59 hlasy stalo crossover-metalcorové 

uskupení Shadow Area ze Strážnice u Hodonína. Na druhém místě se umístili plzeňští gothic 

metalisté Interitus, kteří obdrželi 50 hlasů. Třetí místo připadlo metalcore-metalové kapele D.A.D. 

z Polné u Jihlavy, která získala 16 hlasů a konečné čtvrté místo obsadila metal-progressive formace 

dISCORDANT z Krnova s 9 hlasy.  

Tím ovšem postupové žně neskončily. Dále byla určena dvě tzv. nejlepší druhá místa, což 

znamená, že byly porovnány počty obdržených hlasů těch kapel, které se v základních kolech 

umístily na druhém místě, a dvě s nejvyšším počtem rovněž postoupily do semifinále. Které? Jednak 

již zmínění Interitus s 50 hlasy a jednak pražská metalcorová formace xXXx, která vystoupila 

v rámci třetího základního kola, se 78 hlasy.  

O půlnoci ve čtvrtek 17.3.2011 rovněž skončilo na stránkách soutěže online hlasování o dvě 

Divoké karty, které též garantují postup do semifinále. Boj to byl lítý, o čemž svědčí 2134 došlých 

platných hlasů. První Divokou kartu získala s 417 hlasy folk/pagan metalová formace Odraedir 

z Prahy a okolí, druhou pak metalisté R.A.W. z Kralup nad Vltavou, kteří obdrželi 313 hlasů.  

Tímto tedy máme pohromadě všechny semifinalisty. Kromě již zmíněných formací jsou to ještě 

kapely Area Core, Bad Victim a Suffocate With Your Vomitus. Line-upy jednotlivých 

semifinálových kol budou v dohledné době zveřejněny na webových stránkách soutěže MetalGate 

Massacre.  

Před námi je nyní první semifinále, které proběhne tentokráte v SOBOTU 2.4.2011, opět v Matrix 

klubu. Jako host večera se představí  metal-electronica formace LIVEEVIL z Hranic a Ostravy.     

Začínáme jako obvykle v 19:00. Klub bude otevřen od 18:30. V provozu bude opět přímý přenos 

celého večera prostřednictvím online streamu na stránkách www.jamstage.cz/jamstage-tv.  

Nyní už se tak zvaně začíná lámat chleba, a proto přijďte podpořit své favority!  

Těšíme se opět na Vás!     
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