
 

 
 
METALGATE MASSACRE ZNÁ PRVNÍ FINALISTY.  
 
Soutěž metalových kapel MetalGate Massacre již zná první dva účastníky finálového 
večera.  Ve čtvrtek 15. 4. 2010 se jimi staly kapely The Pant a Ascendancy. Druhé 
semifinále se koná opět ve čtvrtek 13. 5. 2010. 
 
V prvním semifinále se utkaly skupiny ASCENDANCY, LEGION, ELYSIUM a The PANT. 
O „diváckém“ postupujícím hlasovalo 101 návštěvníků, kteří rozhodli, že prvním finalistou se 
stává kapela THE PANT. V počtu hlasů u diváků se na druhé místě umístil LEGION, na 
třetím místě ELYSIUM a na čtvrtém místě ASCENDANCY. 
 
O druhém postupujícím hlasovala porota, která poslala do finále ASCENDANCY. U porotců 
pak na druhém místě skončila kapela ELYSIUM a se shodným počtem hlasů pak na dalším 
místě kapela LEGION a THE PANT. 
 
V druhém semifinále, které se koná ve čtvrtek 13. 5. 2010, se utkají o dvě postupová místa 
skupiny OBSCURO CORVUS (Divoká karta soutěže), INSANE , VENEFICA  a 
DYMYTRY.  
 
Systém hlasování je opět stejný - jednoho postupujícího vyberou diváci, druhého porota. 
Večer začíná v 19:00, ukončení hlasování ve 23:15, poté následuje vyhlášení výsledků. 
Vstupné je opět zdarma. 
 
Všichni čtyři finalisté se setkají ve finálovém večeru 3.6.2010, kde se mohou diváci těšit na 
ostré soutěžní klání a také na hosta večera, kterým je populární německá pagan-metalová 
formace EQULIBRIUM.   
 
Pořadateli soutěže jsou MUSIC CITY, MMC Praha a MATRIX klub, porotu tvoří známé 
osobnosti české tvrdé muziky – hudební publicisté Petr Korál a David Třeška, moderátor 
Standa Rubáš a hudebníci Miloš Knopp a Michal Samiec. 
 
Bližší a detailnější informace naleznete na stránkách: 
 
www.metalgate.cz  
http://www.music-city.cz/html/music-city/souteze/metalgate-massacresoutez/ 
 
 
 
 
 
 
 



 
O pořadatelích soutěže: 
 
O spole čnosti AudioMaster CZ s.r.o. – divize MUSIC CITY 
Společnost AudioMaster CZ s.r.o. (dříve Audiomaster s.r.o. – organizační složka) působí na 
trhu v České a Slovenské republice od roku 2005. Společnost se zabývá velkoobchodním 
a maloobchodním prodejem hudebních nástrojů, světelné a zvukové techniky. Od roku 2007 
provozuje Centrum pro muzikanty MUSIC CITY na adrese Ocelářská 937/39 v Praze 9 – 
Vysočanech a elektronický obchod na webových stránkách www.music-city.cz. 
 
O společnosti MMC Praha s.r.o. 
Společnost MMC Praha s.r.o. pořádá kulturní a dobročinné akce, hudební festivaly, 
společenská setkání, aj. Spolupracuje s řadou divadelních souborů, umělců, a kapel. Z akcí 
bychom upozornili na Lesní Slavnosti Divadla www.divadlovlese.cz, Rockový slunovrat v 
Řevnicích www.rockovrat.cz a metalový festival MetalGate www.metalgate.cz, na jejichž 
stránkách najdete i nově zprovozněný e-shop české metalové scény. 
 
 
S případnými dotazy se prosím obracejte na: 
Ing. Michaela Filípková, LL. M., MSc 
AudioMaster CZ s.r.o. – divize MUSIC CITY 
Ocelářská 937/39, 190 00 Praha 9 – Vysočany 
Tel.: +420 226 011 119, mobil: +420 724 134 618 
E-mail: michaela.filipkova@music-city.cz 
www.music-city.cz  
 
Mgr. Tereza Erbenová 
MMC Praha s. r. o. 
Novodvorská 994/138, 142 21,  Praha 4 
Tel./fax: 239 043142, Mobil: +420 731 629 979 
mailto: t.erbenova@mmcpraha.cz 
www.mmcpraha.cz 
 


