
 

MetalGate Massacre vol.5 – 16 smeček na startu.  

Verdikt je tu! Porota jubilejního pátého ročníku soutěže metalových kapel MetalGate 
Massacre rozhodla a vybrala 16 kapel do základních kol. A nebylo to vůbec jednoduché, 
vzhledem k tomu, že se letos přihlásilo rekordní množství kapel. Kromě postupujících jsou 
známy též termíny a místa konání jednotlivých soutěžních kol.  

Nejprve samozřejmě to nejdůležitější – do základní části soutěže postoupily následující 
formace: 

BREAK THE RULES / FROM DAY TO DAY / BEHIND OUR WALLS / DESIRE FOR 
SORROW / 1000 BOMBS / SKLEPMASTER / DRACO HYPNALIS / THE THRILL / 
FOURSQUARE / SELF DEFENSE / BIKKINYSHOP / ALL FRIENDS DEAD / THE 
REVOLT / SUFFER AGE / ASSESSOR / AGASSIZ 

Celkem se do 5. ročníku přihlásilo neuvěřitelné množství 108 kapel, z čehož 81 prošlo 
registrací. Tyto si následně vzala takzvaně do parády odborná porota, ve složení Jiří 
„BigBoss“ Valter (zpěvák kapely Root a zakladatel české odnože Církve Satanovy), Miloš 
„Dodo“ Doležal (metalový producent, zpěvák a kytarista), Jan „Johan“ Filip (šéfredaktor 
Fobia zinu), Luboš „Goro“ Gorgan (manažer kapely Tortharry a spolupořadatel festivalu 
MetalGate Czech Death Fest) a Ladislav Oliva (hudební publicista a spolupořadatel 
výročních cen Břitva), která vybrala výše zmíněnou šestnáctku. Zbylých 27 kapel se 
z různých důvodů odhlásilo nebo registrační proces nedokončilo, především z důvodů 
nedodání tří soutěžních nahrávek. Postupující kapely a jejich profily jsou uvedeny na 
soutěžním webu MetalGate Massacre.  

Letošní ročník doznal řady změn. Předně došlo k přesunu soutěže do jiných prostor, tudíž 
základní soutěžní kola se odehrají v klubu našeho spolupořadatele Music City na adrese 
Praha 9, Ocelářská 39, poblíž O2/Sazka arény (metro B stanice Českomoravská). 
Semifinále a velké finále pak budou na Nové Chmelnici (Praha 3, Koněvova 219). 
Původně plánovaný Storm club se po kompletní rekonstrukci ukázal být pro naše potřeby 
příliš velký a tak jsme jej s lítostí museli opustit a přesunout soutěž jinam. 

 

 



Termíny soutěžních kol jsou určeny takto: 

Základní kola - Klub Music City  
16.1.2014 1. základní kolo 
30.1.2014  2. základní kolo 
13.2.2014  3. základní kolo 
27.2.2014  4. základní kolo 
 
Semifinále a finále - Nová Chmelnice 
22.3.2014  1. semifinále 
5.4.2014  2. semifinále 
26.4.2014  velké finále 
 
Dále nám přibyly nové ceny pro soutěžící. Kromě nahrávání v MetalGate Studiu, 
vystoupení na MetalGate Czech Death Fest, poukázek na zboží od Music City a dalších 
cen se odměny rozšířily o vstupenky na Brutal Assault nebo o roční předplatné hudební 
aplikace MusicJet.  

A závěrem ještě připomeneme změny v systému soutěže, o kterých jsme vás již informovali 
dříve, tedy: 

Soutěž nebude mít Divoké karty, což v praxi znamená, že ze základních kol nebude do 
semifinále postupovat pouze jedna, ale hned dvě soutěžní kapely.  

Doposud hodnotila odborná porota soutěžní kapely pouze v rámci semifinále a finále, 
nicméně v rámci pátého MGM bude institut poroty ve hře již v základních kolech, čímž 
dochází k sjednocení systému hlasovaní pro celou soutěž. Divácké hlasování zůstane 
samozřejmě zachováno v podobě, v jaké ho znáte.  

Držte palce všem postupujícím!  

www.metalgate.cz  

  


