
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUTĚŽ METALGATE MASSACRE V POLOVINĚ ZÁKLADNÍCH KOL 
 
Soutěž metalových skupin s názvem MetalGate MASSACRE uzavře svým třetím 
podnikem v žižkovském klubu MATRIX, který se koná ve čtvrtek 10. prosince 2009, 
polovinu základních kol. Bude tak známo obsazení prvního semifinále. 
 
Ve dvou uplynulých kolech vybrali diváci jako vítěze pražskou kapelu Fire In The Hall a 
kapelu z Břidličné na Valašsku The Pant.  
 
Třetí soutěžní kolo otevře 10.12.2009 v 19:00 hodin kapela LEGION, od 20:05 hodin 
naváže kapela INVERTED a soutěžní část uzavře od 21:10 hodin kapela PERSONAL 
SIGNET. Profily jednotlivých kapel naleznete na stránkách pořadatele www.music-city.cz.  
 
Hostem třetího kola soutěže MetalGate Massacre je čtyřčlenná death metalová kapela 
PANDEMIA, která se v českých metalových vodách pohybuje od roku 1995. Má za sebou 
řadu nejen českých, ale i mezinárodních koncertů, v říjnu 2009 kapela vydala zatím poslední 
album "Feet Of Anger". 
 
Třetí kolo se koná v čase adventním, a proto pořadatelé a partneři budou nadělovat i divákům. 
Kromě toho, že vstupné na všechny soutěžní večery je zdarma, připravili organizátoři vánoční 
dárky pro nejudatnější posluchače a tanečníky. Po vyhlášení výsledků dostane několik diváků 
metalové tričko od Rock Fashion, festivalové tričko MetalGate, metalová CD a další příjemné 
drobnosti. 
 
Druhý den po soutěži, tj. 11.12.2009, budou zveřejněny výsledky na stránkách pořadatelů 
www.metalgate.cz  a na www.music-city.cz.  
 
Zároveň s živými vystoupeními kapel probíhá i hlasování fanoušků o Divokou kartu, tzn. 
kapelu, která postoupí do semifinále bez boje v základních kolech. Šanci na postup mají tedy i 
kapely, které ze základních kol nepostoupily nebo do nich nebyly porotou vybrány. Není tedy 
zdaleka nic ztraceno! 
 
O soutěž je zájem mezi diváky i kapelami. Na obou soutěžních večerech byla hojná účast 
diváků, každý večer hlasovalo více než sto příznivců metalové hudby. Do soutěže je 
v současné době přihlášeno přes třicet českých a slovenských metalových skupin. 
 
MetalGate MASSACRE má šest základních kol, dvě semifinále a finále. Soutěžící pro 
základní kola na základě zaslaných hudebních ukázek vybírá porota, postupující ze 
základních kol do semifinále vybírají diváci při soutěžních večerech.Vítěze semifinále i finále 
určí diváci společně s porotou v MATRIX klubu.  
 



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.  
 
Přihlášky do dalších základních kol soutěže je možné zasílat i nadále, nejpozději však 
do 1.2.2010.  
 
Na všechny zúčastněné kapely čeká odměna v podobě 10% slevy na nákup zboží dle 
vlastního výběru v MUSIC CITY, 5% slevy na nákup zboží dle vlastního výběru v gothic & 
metal shopu Red Raven a vstupenky na MetalGate Open Air festival. Celkový vítěz soutěže 
pak získá možnost vystoupit na letním MetalGate Open Air festivalu konaném 12. 6. 2010  
v areálu VOSTROV u Mnichova Hradiště a stane se sponzorovanou kapelou MUSIC CITY 
1. úrovně. Od MUSIC CITY pak dále získá ceny v hodnotě 45 000 Kc. Od MATRIX klubu 
získá vítězná kapela možnost uspořádání koncertu a sud piva. Dále poukázky na zboží v Rock 
Fashion Shopu a Red Raven v hodnotě 8000 Kc. 
 
Bližší a detailnější informace naleznete na stránkách: 
www.metalgate.cz a http://www.music-city.cz/html/music-city/souteze/metalgate-massacre-
soutez/ 
 

### 
 
 
O společnosti 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 posledních 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, 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  

 


