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TRACK LIST 

1. Zodiac (Intro)  

2. Circle, Circle (Mystery of Zodiac pt.I)  

3. Look To Reality  

4. Face Of Liar  

5. Fuck Me Baby Tonight  

6. Danger Zone (Mystery of Zodiac pt.II)  

7. Wish To Heaven  

8. Test Of Time  

9. Living On My Own  

 

LINE UP 

Kytara, zpěv: Jan Šotkovský  

Kytara: Oldřich Volný 

Bass: Petr Caputa 

Bicí: Robert Mišun 

 

 
RECENZE 

Witch Hammer jsou metalová skupina z české Republiky, která má se "Zodiakem" na startu už 

druhé album. Nabízen je tradiční heavy metal s nádechem old school, který je kromě toho 

inspirovaný několika vzory. Vlivy skupin jako Iron Maiden, Dio a Grave Digger se místy nedají 

přeslechnout. Presto nevystupuji Witch Hammer (všimněte si odděleného psaní nazvu skupiny, 

která se tímto odlišuje od jiných skupin s názvem Whitchhammer) v žádném případě pouze jako 

kopírovači! Nechají se sice inspirovat, ale vnáší do hudby také své vlastní nápady. 

Když nad některými přehmaty, jako například nervní techno připomínající intro "Zodiac“ anebo 

několik zmatených vstupních rifu, přivřeme oči, prezentuji tito Češi přímou a jednoduchou 

metalovou stravu, která jde rychle do ucha."Circle, Circle (Mystery Of Zodiac Pt. I)", "Look To 

Reality", "Wish To Heaven" a emocionálnější "Living On My Own" se vyznačují zvláštními typy 

narážek. Tyto songy zpravidla staví na silném rytmovém zakladu a jsou vedeny různorodými 

ústředními motivy a jsou zušlechtěny mnohostrannými rify a sóly. Vrcholy jsou dobře vypracovány, 

tak že trůní nad konstrukcí songu. Technicky výkon je bezvadný. Zpěv Jana Šotkovského mi tak 

trošku v jeho zdrsnělé povaze připomíná Chrise Boltendahla, i když se nedostává do takových 

stresových výšek. 

V celku je "Zodiac" nadějnou vizitkou od Witch Hammer. Snad by ještě měli vyvinout o něco málo 

víc vlastních charakteristických znaků a na metalovou zvěř vypustit jeden nebo dva metalové top 

hity, ale fanoušci tradičního heavy metalu určitě neudělají chybu, když si toto album pořídí. 

 

http://www.witchhammer.cz/
http://www.myspace.com/truewitchhammer
http://www.amazon.de/exec/obidos/redirect-home?tag=adlonline&site=home&link_code=ur2&creative=9494&camp=2514
http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=138753&site=1382&type=text&tnb=23&prd=yes&srchdesc=Y&itf=0&category0=&minprice=&maxprice=&query=Witch%20Hammer

