
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moravské metalové smečky WITCH HAMMER a THE PANT spojily síly a vyrážejí na společné 
podzimní Turné 2013, propagující zbrusu nová alba obou zmíněných kapel. O tom, že se 
bude jednat o velice atraktivní sérii koncertů, svědčí jak nesčetné úspěchy obou souborů, 
tak i nadprůměrná kvalita hudebního materiálu a živelná divokost při živých prezentacích 
obou zúčastněných kapel. Jak Jablunkovští WITCH HAMMER, tak i THE PANT z Břidličné, 
patří beze sporu k tomu nejlepšímu, co lze na tuzemských pódiích vidět a slyšet!!! O tom 
že se skutečně jedná o mistry svého oboru hovoří jasně fakta. 

 
Z úspěchů obou kapel jmenujme namátkou:  

THE PANT:  

- Na šest set zdařilých živých vystoupení nejen u nás, ale i v zahraničí (SK, PL, 

BĚLORUSKO, RAKOUSKO, NĚMECKO), sdíleli společné podium např. 
s ARAKAIN, SLADE, BLAZE BAYLEY (ex-IRON MAIDEN), TUBLATANKA atd.  

- Na kontě 4 desky a 2 DVD  

- Vítěz soutěží ROCKA ARENA LÍHEŇ 2011 a MEETING ROCKOWY 2007 (PL) 

- V roce 2010 vychází kapele první singl v USA s celosvětovou distribucí 

WITCH HAMMER: 
 

- Nespočet energických koncertů po celé ČR, SK a okolních evropských zemích 
- Finalista soutěže o support IRON MAIDEN v Ostravě 2007 
- Sdíleli společné pódium např. se SOULFLY, NAZARETH, GAMMA RAY, EDGUY, 

PRIMAL FEAR, RAGE, SAXON, SONATA ARCTICA, KREATOR atd. 
- Na kontě 3 desky a 1 DVD 
- Hudba v celovečerním filmu “O dve slabiky pozadu‘‘ (SK) – produkce Jan P. 

Muchow 
 
 

Toto podzimní metalové tažení bude čítat 8 zastávek po moravských městech a bude 
probíhat v měsících říjen-listopad, prosinec. Nenechte si toto ztělesnění čisté Rock & 
rollové energie, s plynovým pedálem sešlápnutým až k podlaze, ujít ani vy! Staňte se 

očitými svědky velkého nástupu! Nástupu nových energických kapel, které nahradí staré, 
vyčpělé a stále se opakující kolovrátky české hudební scény. 

Budoucnost patří kapelám jako WITCH HAMMER a THE PANT!!! Buďte u toho! 


