
1995 – na podzim tohoto roku zakládá 
Olin Škrabal  společně s několika 
talentovanými rockery z valašského 
Brumova a jeho okolí kapelu. Začíná 
život skupiny, které je vtisknuto jméno 
Power 5.

1996 – 16. února absolvuje Power 5 
první veřejné vystoupení ve Valašských 
Příkazech. Dostává se do povědomí 
posluchačů rockové hudby jako region-
ální zábavová kapela. Získává popu-
laritu především v rodném Valašsku. 
Kapela má bohatě obsazený diář, 
přitahuje fanoušky a je jednoduše v 
„laufu“. Zatím ovšem prezentuje pouze 
cizí skladby.

1997 – uspokojení členů z prezen-
tace cizích skladeb mizí a Power 5 ve 
složení Ivan Strnad – kytara, Karel 
Paciorek – baskytara, Zdeněk Puta-
la – klávesy, Milan Škrabal – bicí, 
Olin Škrabal – zpěv, dávají dohro-
mady materiál ke svému prvnímu CD 
Progres Time. Materiál se vyznačuje 
zcela odlišným hudebním stylem od 
zábavového hraní. Art rock-metal 
obsažený na tomto albu označuje 
známý český kritik Peter Korál za 
velký objev.

 V následujících letech kapela prochází 
několika personálními změnami z 
různých důvodů. Odchází Ivan Strnad 
a Karel Paciorek. Následně skupinou 
prošli Radek Plšek – kytara, Ondra 
Jalůvka – kytara, Jiří Paciorek – 
baskytara, Mirek Plášek – baskytara. 
2000 – s příchodem kytaristy Zdeňka 
Kopečka a basáka Rícharda Filáka, 
spoluvytváří novou podobu Power 
5 a společně se zakladatelem Oli-
nem Škrabalem u mikrofonu, Mila-

nem Škrabalem za bicími a Zdeňkem 
Putalou za klávesovým nástrojem se 
začíná odvíjet novodobá koncertní his-
torie kapely.

2001 – skupina má připraveny sklad-
by na nové CD Cesta proti času. Na 
této desce je již naznačeno jakým 
hudebním  směrem se Power 5 bude 
ubírat. Styl není vyhraněn, ale lze 
nepřeslechnutelně cítit předvoj desky 
Minuty věčnosti. Je zcela jasné, že 
natočením Cesty proti času skupina 
postoupila výrazově dál a definitivně 
opouští zábavové hraní. Se stejnojmen-
ným programem se prezentuje nejen 
na Valašsku, ale také ve vzdálenějších 
koutech republiky.

2002 – Power 5 poprvé hraje před 
zahraničními hosty. Na Slovensku 
vystupuje před hvězdami večera Kre-
ator a Edguy, následuje další stejně 
úspěšný koncert ve Zlíně. Power 5 
vystupuje před Crystal Ball a U.D.O., 
pro kapelu jsou tato vystoupení ob-
rovskou zkušeností a prožívají jedno z 
nejskvělejších období.

2003 – Power 5 pokračuje v koncer-
tování a pilně pracuje na  přípravě ma-
teriálu pro novou desku. Kapela dostává 
prestižní pozvání na Třinecký festival 
Noc plná hvězd, kde opět předvádí s 
velkým úspěchem sílu metalu, který 
hrají.
Přichází nabídka na vystoupení v 
Německu, Frankfurt n. Mohanem na 
festivalu Eich – kult. Zde se potvrzuje, 
že to, čím jsou úspěšní doma, má plat-
nost i v zahraničí.
Skupina pracuje na skladbách nové 
desky Minuty věčnosti.
Úspěšně zvládají i předskakování 

Helloween a Rage ve Zlíně spojené s 
křtem nového CD na kterém jsou rockeři 
doprovázeni 40-členným dívčím sborem.

2004 – Power 5 vystupuje na mez-
inárodním pódiu na slovenském festivalu 
More than fest, skupina hraje po boku 
Destruction, Freedom call, účastní se 
festivalu Masters Of Rock, kde vystu-
pují skupiny takových jmen jako Europe, 
Stratovarius, Helloween...
Tento rok se vrací kapela zahrát ještě 
jeden koncert  na Slovenko. Vystupuje 
mimo jiné s Timem Kotipeltem (Strato-
varius) s jeho sólovým programem, dále s 
Dragonforce a Shaman. Česká skupina 
Power 5 se zde bezproblémově zařazuje 
mezi evropskou metalovou scénu.

2005 – 2006 Toto období se stává časem 
stagnace. Kapela odehrává několik 
úspěšných vystoupení před Wasp a ab-
solvuje miniturné s Masterplan.
Opět dochází k personálním změnám. 
Odchází Zdeněk Kopeček, Rich-
ard Filák a Zdeněk Putala.Tato ses-
tava se společně s Olinem a Milanem 
Škrabalovými zasloužila o jedno z vr-
cholných období Power 5.
Následuje vyhledávání nových  nových 
spoluhráčů. Skupina získává manažerku 
Alenu Bohuslavovou. Probíhají různé 
chvilkové záskoky co se týče hráčů, až se 
objevuje nadějný 18 letý kytarista Lukáš 
Langer a přivádí s sebou baskytaristu 
Jirku Jagoše.

2007 – nová sestava Power 5 pracuje 
na materiálu pro novou desku,  hostem 
za klávesami se stává Petr Palacký a v 
tomto roce je také nové album s názvem 
Symbol dokončeno. Opět se rozjíždí 
koncertování např. na Basinfirefestu ve 
Spáleném Poříčí.

2008 – Kapela začala znovu fungo-
vat naplno, rok je ve znamení velkých 
festivalů, jako Noc plná hvězd v Třinci 
a kapela se po 4 letech vrací na scénu 
vizovického Masters Of Rock. Zde ka-
pela prodává rekordní počet CD, čímž 
mnohonásobně předčí i zahraniční 
hvězdy festivalu. Rozvíjí se také orga-
nizování akcí s agenturou Old&Hary, 
které nejsou zaměřeny pouze na met-
alovou scénu. Za zmínku stojí např. 
koncerty Olympic, Dogy, Ewy Farné a 
první ročník Brumovských Rockových 
Hradeb.

2009 – Kapela s již stabilní čtyřčlennou 
sestavou pokračuje v koncertování, 
představuje se publiku na turné 
společně se brazilskými hosty Andre 
Matos Band a později se španělskými 
Darkmoor. Dokončují se skladby na no-
vou desku. Kapela se usazuje ve stylu 
melodic metalu a skladby aranžuje více 
kytarově v rockové syrovosti a dravosti.

2010 – Vychází album 1751 Tvoje zem.
Zde kapela provází posluchače sklad-
bu po skladbě tématem středověkého 
života na Valašsku a oslavy života na 
pomezí smrti.

Power 5 je kapela, která dosáhla a stále 
dosahuje na regionální poměry mnoha 
pomyslných vrcholů jako předskokan 
známým jménům české i sloven-
ské hudební scény.Účastní se také 
předních festivalů a předskakuje také 
zahraničním hvězdám. Na její název 
generace rockových fanoušků jistě ne-
zapomene…
Do týmu Power 5 také nezbytně patří 
Alan Pelant, Luboš Měřička, Tomáš 
Zimáček a fotograf Mirek Bednařík.

15 let s POWER 5



První oficiální nosič 
moravských POWER 
5 objevuje pro českou 
scénu nepříliš probáda-
nou půdu progresivního 
rocku, či chcete-li met-
alu v podobě, jakou mu 
třeba dodávají DREAM 
THEATER, pro naše 
kapely pro příštích pár 
let nedostižní. Jeden z 
prvních pokusů zasadit 
tento styl napevno do mo-
zaiky tuzemského rocku 
však ani tak nezní zle.

Taky se vám zdá, že domácí rockové 
scéně chybí nějaké nové tváře, jež 
by přežily jedno album a přitom 
dokázali být inovativní a moderní? 
Zdá se vám, že v rámci mainstreamu 
neuslyšíte nic kromě hospodského 
rocku nebo hraničních popovo-
tanečních mutací? Mám pro vás 
špatnou zprávu – nezdá se vám to. 
Přesto však určitá naděje je. Jenom 

peních garážového rázu, bez šance 
zahrát si před hodně lidma na slušnou 
aparaturu a to se změnilo hozením 
lana od jedné z nejvýznamnějších 
skupin v našem okrese tvrdého 
zaměření. Tam jsem získal přehled, 
co jak chodí a začal skládat skupinu, 
které v tomto bude pokračovat s 
předsevzetím vyhranění stylu vlast-
ních skladeb. „ Od roku 1995, kdy 
POWER 5 v Brumově vznikli, se 
sestava kapely několikrát změnila. 
Tím vysvětluje frontman i pozici, 
kterou kapela chce v rámci širokého 
spektra žánrů zaujmout. „ Na začátku 
jsem chtěl skupinu s vyhraněným 
čitelným stylem, ale pak jsem zjis-
til, že při personálních změnách to 
není udržitelné, dá se jen korigovat 
směr, abychom neztratili tvář. Každý 
člen skupiny má individuální cítění, 
a to se promítá na jeho vkladu do 
skupiny. Za novou deskou „Cesta 
proti času” si všichni stojíme a 
cítím z nás kompaktnost, která není 
vzdálená progresivnímu rocku. V 
době vydání CD „Progres time“ , 
jsme byli silně infikováni skupinami 
QUEENSRYCHE, FATES WARN-
ING, DREAM THEATER, příchodem 
nových členů se to rozšířilo o RUSH, 
STRATOVARIUS“. Ani se dvěma 
alby a stabilní návštěvností vys-
toupení v regionu si kapela nemůže 
stěžovat na přílišnou popularitu a do 
světa se jí startuje podobně těžko, 
jako všem začínajícím partám. „ My 
jsme z Valašska, hranice se Sloven-
skem, jsou několik kilometrů a z této 
pozice je těžké startovat., dávat o 
sobě vědět, plánovat turné oslovovat 
promotéry, ale snažíme se a jsme při 
tom na zemi. Přesto si neodpustím 

poznámku, že bych někdy rád stál na ste-
jném pódiu s finskou skupinou STRATO-
VARIUS.“
Na otázku, jestli nemá dojem, že současná 
hudební scéna postrádá talenty, a proto je tak 
jednotvárná, odpovídá Olin Škrabal obecně 
známým a hořkým konstatováním: „Kapel 
je jak sraček a přitom netalentovaných, kdo 
říká opak, ať přijede k nám na Valašsko. 
Na této scéně spíš vítězí ten, kdo dokáže 
prodávat největší počty nosičů, a k tomu 
je potřeba, aby do něj bylo investováno, 
byl v rotacích rádií a ne vše je pro vyda-
vatele z pohledu prodeje zajímavé a pro 
dramaturgy rádií hratelné. Co je zaběhlé, 
funguje, a nové těžce bojuje o život.
Album „Cesta proti času“ vyšlo ve vlast-
ním nákladu. „ Nepokoušeli jsme se os-
lovit firmu. Myslím, že je hodně naivní 
sednout do auta a bez kontaktu se vydat 

Cesta proti času zpět

Přátelé progresivity všeho druhu 
pozor. Jak napovídá titulek, ka-
pela POWER 5 je jednou z prvních 
vlaštovek onoho „stylu pro zaslíbené“ 
u nás, a přesto, že pro srovnání je nut-
né sáhnout do zahraničí, shledávám 
je slušně usazenými na své židli. 
Muzikantské předpoklady, základní 
to stavební kámen jsou s vysokým 
hlasem zpěváka Olina Škrabala 
splněny do posledního puntíku, a 
tak není divu, že se slušnou dávk-
ou skladatelského umění přichází 
devět skladeb hodných titulku 
„progres“. Úvodní vesmírné intro 
vypouští zřejmě nejlepší kousek 
„Hvězdná brána“, v němž hned 
na začátku můžeme vypozorovat 
to nejdůležitější z POWER 5, tedy 

ostré riffy ve spojení s melodičtějšími 
pasážemi, napětí prostupující jednot-
livými úseky a především onu prokla-
movanou progresivitu, vyčnívající z 
každého okamžiku. Titulní „Progress 
Time“ pak pokračuje v nastartované 
prohlídce neznámého, které znovu 
vygraduje štiplavou kytarou v „ Balanc 
na hranici“. Kapela neopustí plachet-
nici ani v samotném závěru kazety, 
kde je předestřena hutnou náladou 
podpořená „Zapomněl“ a celkem 
zemitá balada „ Znám já znám“. I ve 
finále tak drží poprvé vztyčený prapor 
pevně a s rozvahou. Snad ji tak v moři 
českého rocku nepřehlédneme.

Spark 1996

Nápadité melodie na 
variabilním „spodku“ 
vytvářejí hudbu, jež klesá 
očarovných kliček, aby 
se posléze znovu vyp-
jala do ústřední melodie. 
Nemohu se nezmínit o in-
strumentálních výkonech 
sympatické pětice, z 
nichž nejvyzráleji působí 
baskytarové bublání 
páně Pacioreka a rovno-
právné postavení kláves 
vůči ostatním nástrojům.
I přes některá hluchá 

místa drží ma-
teriál kompaktně 
při sobě a nezbývá, 
než držet chlapcům 
palce, aby nesklou-
zli do tancovačkového 
marastu, který vystrku-
je růžky právě v oněch 
slepých prolukách.
S radostí registruji ús-
vit progresivních časů 
novodobé podoby 
českého rocku.
ROCK REPORT

Úsvit progresivních časů?

POWER 5 dělá první krůčky

ji musíme vykopat z podzemí a ukázat 
široké veřejnosti.
V kontextu tohoto uvědomění nás 
oslovilo album „Cesta proti času“ 
valašské kapely POWER 5. Přesto, že 
za albem nestojí kapitál major labelů, 
má vysokou úroveň, jež svědčí o 
určité a docela vyhraněné vizi jejího 
„kápa“ Olina Škrabala. „ V začátcích 
svého hraní jsem se pohyboval v sesku-

2



za někým do Prahy, v ruce jen 
CD. Věřím ale, že s trochou 
štěstí nás může někdo vlivný 
v budoucnu vidět na našich 
vystoupeních a pokud to s ním 
zahýbá, pak se něco změní. 
Můj sen je být v pozici hudeb-
ního moderátora na ČT, mít sku-
pinu a urputně odmítat kontakt s 
jedním z největších vydavatelů 
u nás. Musíme vydržet! Jen ti 
nejsilnější vydrží a snad přijde 
to, že budeme objíždět re-

Kapely, které se v naší republice 
věnují progresivnímu metalu, můžeme 
spočítat na prstech jedné ruky. V 
záplavě všemožných doomových 
truchlivců a blackových rarachů je pak 
nová fošna obsahující něco na naše 
poměry zcela nového vítaným zpe-
střením. "Cesta proti času" je teprve 
druhou deskou kapely POWER 5. Jde 
o bandu pěti lidí z valašského Bru-
mova, vzniklou již v roce 1995. Tuto 
desku lze brát jako pokus přiblížit 
se metalu v té skutečně technické a 
chcete-li umělecké podobě, jakou znáte 
například z desek americké kapely 
DREAM THEATER.
Upřímně řečeno, všichni víme jak moc 
je "Divadlo Snů" pro české bandy 
technicky i zvukově zcela nedostižné 
a ani poměrně kvalitní deska POWER 
5 není vyjímkou z tohoto pravidla.Co 
říci o desce samotné? Výkony všech 
muzikantů jsou velmi slušné. Na 
každém z nich je znát zkušenost zís-
kaná mnohaletým sbližováním se svým 
nástrojem. Především klávesové party 
bych chtěl vyzdvihnout, protože Zdeněk 
Putala se staví přesně do služeb 

publiku. Naše předskakování 
TUBLATANKA, ARAKAIN, 
METALINDA, TURBO, GLADI-
ATOR, HARLEJ mělo regionální 
charakter, ale přesto umožnilo 
vyzkoušet, jaký máme „tah na 
branku.“ Hodně mě mrzí, že 
se nám nepodařilo dostat na 
předvánoční šňůru Citronu a 
teď čekáme, jestli náhodou Izzi 
nezavadí o naše CD pro Třinec.
Ambice a odhodlání, stejně tak 
i název má skupina ve složení 

Příjemný start pro další cestu
trošku cenzurovat.
Kluci se snaží seč můžou udržet vysok-
ou úroveň, ale nutno říci, že ne vždy se 
jí to daří. Instrumentální pasáže zní větší 
hrací dobu skvěle a monumentálně, i 
když nikdy nejde o mohutné orgie typu 
DREAM THEATER, ale občas nastane 
výkyv a na pár chvil se kapela dostane 
do jakýchsi pochybných tancovaček. 
I když se POWER 5 snaží působit co 
nejprogresivněji, do opravdového umění 
to má většinou ještě daleko.
Album se však dobře poslouchá a je 
to zase v našich poměrech krok dál 
k poznání taje prog metalu. Vysoká 
hráčská úroveň muzikantů by se dala 
krásně zužitkovat pro komplikovanější 
a techničtější pasáže. Pokud od tohoto 
alba však nebudete čekat příliš, měli by 
ste být spokojeni. Kapela má na víc a 
věřím, že se posune ještě dál, "Cesta 
proti času" je příjemným startem pro 
další cestu. 

Olin Škrabal (zpěv), Zdeněk Kopeček 
(kytara), Zdeněk Putala (klávesy), Rich-
ard Filák (baskytara), Milan Škrabal 
(bicí) dostatečné na to, vymohla oslovit 
příznivce kvalitního rocku. Z toho co jsem 

se ale dosud dozvěděl mám dojem, že si zvolila 
těžší cestu. O to víc mám tendenci držet jim ve 
snažení palce. Po tom, co jsem slyšel jejich CD, 
věřím, že se jim povede naplnit sny a představy.

Petr Sládeček - Spark

kapely. Poradil si se všemi skladbami 
výtečně a jeho prsty kouzlí na klap-
kách jak monumentálnější aranže, tak 
pasáže označitelné za jemné jazzové 
piáno. Zpěvák Olin Škrabal se pohy-
buje v obrovských výškách, na desku zv-
ládl nazpívat i dobře a s citem umístěné 
sbory. Teď bych se chtěl trošku zmínit o 
textové stránce alba. Texty jsou napsány v 
češtině a i když jsem tomu ze začátku moc 
nevěřil, do progresivního metalu je lze za-
sadit velice slušným způsobem, jak nám 
Olin názorně ukazuje. Pracuje s jazykem 
mateřským kvalitně a čeština v tvorbě 
kapely zní až podivuhodně přirozeně.
Hned první skladba po intru, nazvaná 
"Digitální město" se zajímavým 
způsobem rozjíždí, často se mění rytmus, 
nápady se střídají v poměrně rychlém 
sledu. Na desce nalezneme i pomalé 
rockové balady, mezi které lze zařadit 
například song "Žoldnéři". Škoda jen, 
že ne každý refrén a ne každá pasáž 
skutečně zapadá do celkového pro-
gresivního pojetí kapely. Některé re-
frény vyzní trošku "hospodsky", i když 
jsou kvalitně vytvořeny a nazpívány. 
Kapela by některé nápady měla občas 
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Z věčnosti do budoucnosti
Skupina  POWER 5 sice není na 
domácí scéně až takovým nováčkem, 
ale zatím největší pozornosti se jí dos-
talo až v loňském roce, kdy úspěšně 
předskakovala ve zlínské hale Noves-
ta legendárnímu německému power-
metalovému duu RAGE a  HELLOW-
EEN. A protože jejich poslední deska 
„Minuty věčnosti“ stojí opravdu za 
poslech, rozhodli jsme se, že se tomu-
to kvintetu pořádně podíváme na zoubek.

vat v současnosti. “V tomto období vznikla 
první nahrávka na hony vzdálená tomu, 
co jsme dělali po okolních sálech, měla 
příznačný název „Progress Time“ , byla 
zpívána česky a my se snažili o jinou 
„hloubavější“ tvář skupiny,“ doplňuje 
Olin a připojuje vzpomínku na dob-
ovou pochvalnou recenzi Petra Korála 
z Rock Popu a tehdejší vlivy – DREAM 
THEATER, QUEENSRYCHE a  FATES 
WARNING.
I když se ani POWER 5 nevyhnuli per-
sonální změny, dělo se tak pouze na 
místech kytaristů a baskytaristů, až se 
vykrystalizovala současná sestava. 
Co se týká změn v hudebním vkusu a 
v tom, co kapelu ovlivňuje dnes, Olin 
upřesňuje: „ Každý si přinesl to své od 
QUEENSRYCHE přes DIMMU BORGIR 
až po NIGHTWISH a stylověd čistíme 
dodnes, ale směr už je jasný.“
POWER 5 dosud vydali tři nosiče, 
prvním byl už zmíněný „Progress 
Time“ (1997), další CD dostalo název 

POWER 5 hrají od přelomu let 1995 a 
1996, jejich první veřejné vystoupení 
se datuje na 16. 2. 1996. Dokonce si z 
tohoto data udělala kapela narozeniny 
a slaví je pravidelně jak jinak než kon-
certem. Zpočátku za tím vším nestály 
žádné velké ambice, ale jak přiznává 
zpěvák Olin Škrabal, nakonec se to 
vyvíjelo docela zajímavým způsobem: 
„Chtěl jsem se hudbou seberealizovat 
a podařilo se mi kolem sebe soustředit 
pár stejně smýšlejících spoluhráčů. 
Zpočátku se hrálo na zábavách, ani 
nám nevadilo hraní coververzí jiných 
skupin. Musím přiznat, že jsme si to 
hodně užívali. Kdo to pamatuje, ví, 
že jsme v té době válcovali region.“ 
Ale nakonec se z těch tancovaček a 
předělávek vyloupla první vlaštovka, 
podle které můžeme kapelu identifiko-

LOWEEN. Mimochodem, kapela si 
desky i DVD vydala sama, případné 
námluvy s vydavatelskou firmou Olin 
stručně komentuje: „ Nic určitého v 
rukou nemáme. Proběhla setkání, ve 
kterých nám byla podána pomocná 
ruka, vše ukáže čas. Teď je to na nás 
a skládáme nové věci.“
Zato k několikrát zmíněnému kon-
certu s RAGE a HELLOWEEN 
podá výklad téměř vyčerpávající: 
„Konečně rockový fanda v republice 
zaznamenal, že nějaký POWER 5 ex-
istuje… Bylo to naplnění a zážitek. 
Pocit, že kdyby po tomto vystoupení 
vše skončilo, tak mi nikdo nevezme, 
že jsme tam stáli. Pocit satisfakce, 
protože my se fakt snažíme nejen 
po stránce hraní, ale celkově včetně 
propagace. Myslím, že nikdo dnes 
nemá šanci a z garáže na dobré 
pódium se skvělým zvukem se nikdy 
nevyšplhá bez vidiny reálného, 
i když vzdáleného cíle. Chce to 
trpělivost a skromnost.“ Vše vlastně 
začalo 8. 11. 2002 na Slovensku, 
kde POWER 5 v Detvě ve sportovní 
hale předskakovali KREATOR  a ED-
GUY, to vše díky agentuře EPG, se 
kterou dodnes spolupracují. „ Tam 
vše začalo, vím, že následkem toho 
jsme pak byli doporučeni agentuře 
PRAGOKONCERT. Zaslali jsme CD, to 
byla ještě „Cesta proti času“, signály 
nasvědčovaly schválení, tak jsme 
to ještě podpořili oznámením, že je 
možné tam křtít nový materiál. Co 
následovalo – nahrávací mazec ve 
studiu, sezpívání s dívčím sborem, 
dopisování textů, tvorba obalu, výro-
ba… a vyšlo to,“ pochvaluje si Olin 
období, které kapelu pozvedlo i v 
očích širší metalové veřejnosti. Navíc 
se k tomu přidala po hraní s CRYS-
TAL BALL a U. D. O. i další příjemná 
zkušenost se zahraničními hvězdami. 
„Bubeník Milan tam (ve Zlíně) zažil 
velmi pěkné gesto, kdy mu po naší 
zvukové zkoušce s úklonou dával 
svůj pár paliček bubeník od HELLOW-
EEN  Stefan Schwarzmann. Srdeční 
byli Markus Grasskopf a Sascha Ger-
stner, zbytek jsme viděli až těsně 
před vystoupením,“ dokládá výbor-
nou atmosféru Olin. Přestože se te-
hdy nestačili blíže seznámit s RAGE, 
kteří přijeli později, to nejdůležitější 
je čekalo až na večer. „Hlavní ohlas 
nám připravili lidé v hale. Ještě dnes 
díky všem.“
Příznivý fanouškovský ohlas se odra-
zil i na zatím posledním počinu „Minu-

ty věčnosti“. „Reakce jsou výborné, 
je to náš nejprodávanější titul a lidé 
si na základě jeho poslechu doku-
pují i zbytek naší diskografie,“ dok-
ládá rostoucí popularitu skupinu její 
zpěvák, ale samozřejmě neopomene 
zdůraznit, že se zatím nedá dělat 
bez časových a hlavně finančních 
kompromisů. Otázkou zůstává, 
co na malé české scéně dělat pro 
úspěšný rozlet dál? Olinova odpověď 
je jednoznačná: „Cítíme, že budeme 
muset oslovit renomované lidi v 
oblasti nahrávání, aby byla šance 
zařadit se mezi první českou rocko-
vou ligu. Jinak je k nezaplacení vše, 
co jsme dosud vyzkoušeli, sami ve 
vlastní režii a produkci.“
Ke svým dosavadním úspěchům 
si POWER 5 mohou od konce lis-
topadu přiřadit i další povedené 
předskakování trojici DRAGON-
FORCE, KOTIPELTO a SHAMAN v 
Martině. Kromě toho pětice doufá, 
že fanouškovská podpora a větší 
průnik skupiny do metalové obce 
časem přinese i samostatné turné, 
ale vše ještě musí uzrát. Stejně jako 
případné zahraniční štace: „ Vše 
ponecháme na individuálním poz-
vání. Plná spokojenost by byla jezdit 
po republice a vědět, že všude nás 
znají a volají po vystoupení. My jsme 
si vyzkoušeli Německo, festival EICH-
kult u Frankfurtu nad Mohanem do-
padl úspěšně, ačkoliv cestování na 
takové vzdálenosti by vzhledem k 
našim zaměstnáním asi nešlo dlouho 
provozovat. Ale s hudbou tam nebyl 
problém, víme, že by šlo obstát i tam. 
Němci nám to alespoň tehdy dali 
dostatečně najevo,“ nastiňuje tuto 
problematiku Olin Škrabal. 
Ano, hudebně to u POWER 5 opravdu 
neskřípe. A tak stejně jako u jiných 
perspektivních českých a sloven-
ských kapel by nebylo alespoň 
částečně vyslyšet vzkaz mluvčího 
kapely: „ Poslouchejte a podporujte 
svou hudbu, ať ji nezadusí to mod-
erní všudypřítomné vykecávání do 
mikrofonů. Drzost těchto lemplů je 
bezmezná. Slyšeli jste nás? Ne. Po-
mozte ke zprostředkování vystoupení 
ve vašem okolí. Prozatím !!!“ Myslím, 
že poslední věty jsou bez komentáře.

Jan Kozák - SPARK

„Cesta proti času“ 
(2001) a bylo 
pokračovatelem 
p ř e d c h o z í h o 
alba a zároveň 
přechodem od 
čistě progresivní 
tváře skupiny k 
heavy projevu 
a zvuku. Podí-
lela se na něm 
už současná 
sestava, která 
loni stvořila za-
tím poslední 
desku „ Minuty 
věčnosti“ (2003), 
která docela 
jasně ukazu-
je, kam budou 
chtít POWER 5 
směřovat dál. Do 
úplného výčtu 
patří ještě DVD 
Novesta (2004) 
se záznamem 
už zmíněného 
předskokanského 
vystoupení před 
RAGE a HEL-
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Celý powerspeedový večer 
zahájili domácí POWER 5 
pro mě dost překvapivě en-
ergickým a suverénním vys-
toupením. Pětičlenná kapela 
(kytara-klávesy) se nechala 
evidentně inspirovat a naka-
zit tím nejlepším z z evrop-
ské powermetalové scény, 
což potvrdila i závěrečná 
předělávka o d STRATOVARI-
US, aby se poté vydatně křtila 
nová deska za asistence AZ 
Rádia, šampaňského a čtyř 
ňader.

SPARK

HELLOWEEN, 
RAGE, POWER 5

Prolog k pondělnímu večeru ob-
starali domácí POWER 5, kteří za 
poslední rok své jméno podpořili 
opravdu mohutným koncert-
ním zápřahem. V golemu se 
představili ve stejné formě , jaká 
je zdobila při předskakování HEL-
LOWEEN i SHAMAN. Více, než 
hodinový příspěvek byl proložen 
hlavně skladbami z poslední 
desky a POWER 5 opět předvedli, 
že powermetalová cesta vede 
i českými bory a lučinami. Do-
konce bych řekl, že Moraváci už 
potřebují větší pódium, aby pro-
dali vše, co za ta léta nastřádali. 
Ve Zlíně se na malém pódiu dost 
tísnili

Na turné s 
MASTERPLAN

V jakémsi rozvrhu hodin, který se v kul-
turáku dal tu a tam objevit, stálo, že začátek 
je stanoven přesně na 20.00 hod. A taky 
že ano. Úderem osmé večerní nastou-
pili valašští POWER 5 a přednesli několik 
ukázek ze své  progresivně - power met-
alové kuchyně, nejčerstvěji zastoupené 
albem „Minuty věčnosti“ (2003). Nechci 
tuhle kapelu nijak výrazně blahořečit, ale 
mám pocit, že se pro tuzemsko stává vel-
mi zavedeným pojmem, dávajícím záruku 
dobré hudby a ještě lepšího zážitku z 
ní. Shon, který se strhnul u pultíku s je-
jími nahrávkami hned po vydařeném 
vystoupení mě v tom ostatně jen utvrdil. 
Po kouscích jako „Oheň a žár“ , „Digitální 
město“ či titulní „Minuty věčnosti“ ve mě 
zůstal pocit příjemného průvanu v tuzem-
ské melodické sekci a komu to nestačilo, 
mohl si ještě chvilku trápit mozkové závity 
nad tím, jak mohl bubeník Milan Škrabal 
dosáhnout na činely, umístěné skutečně 
tak vysoko, že se to běžně nevidí.

Stejně svižně, ale tentokrát 
melodičtěji se zakousli do 
druhého festivalového dne i 
POWER 5 a chtě nechtě jsem si 
představoval, jak tahle šikovná 
powerspeedová partička budí 
v našem zcela nemetalovém 
mediálním prostoru a za chvilku 
bude potřebovat přesadit nejlépe 
do nějakého zahraničního 
skleníku, aby neuhynula. Dívám 
se, dívám, třeba takový MAS-
SACRE by potřebovali po vydání 
některých „zaručeně nejlepších 
nováčků“ dobrý skutek jako sůl, 
což takhle zkusit POWER 5?

Masters of 
Rock 2004

POWER 5, vždycky live
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Po časech, kdy jich bylo všude plno, se 
POWER 5 poměrně vytratili, až letos 
jsem na ně narazil na Basinfire festu 
a překvapili mě obměněnou sestavou a 
tím, že i přes personální rošády natočili 
novou desku. Na předchozím počinu 
„Minuty věčnosti“  se od progresivních 
prvků vrhli k přímočařejšímu power-
metalu a s deskou „Symbol“  se na této 
snaze nic nezměnilo, spíše se pow-
ermetalové postupy ještě prohloubily. 
Přispívá k tomu i nový kytarista Lukáš 
Langer, jehož technika je opravdu 
mimořádná a jeho bleskurychlé prsty 
a deleko agresivnější projev přispěly 
nejen živému provedení, ale i desce. U 
nás není moc kapel, které by se držely 
čistě powermetalová práce, aniž by 
tíhly k hardrocku nebo k bigbítu, a jsem 
rád, že POWER 5 odolali všem těmto 
schůdnějším svodům a zůstali věrni 

svižnějšímu pojetí. Jestliže jsem je tro-
chu podezříval, že ovlivnění ze strany 
především STRATOVARIUS je až příliš 
velké, albu „Symbol“ se jim podařilo 
vtisknout opravdu svůj projev, který se 
drží v přesně takové vzdálenosti od 
dalších vlivů, že není možné mluvit o 
žádném kopírování. Velice se mi zam-
louvá i to, že POWER 5 omezili i aranže, 
jejich projev je především prodchnutý 
kytarami, klávesy se sice do skladeb 
zapojují, ale opravdu jenom decentně v 
podobě krátkých melodických vyhrávek 
nebo sól či jemného dokreslení. Jinak 
se však žádná bombastika nekoná a to 
desce „Symbol“ dost prospívá. POW-
ER 5 se rozhodli, že nebudou zbytečně 
vymýšlet už vymyšlené, zvolili přímý 
směr a myslím si, že s jejich novinkou je 
třeba dost výrazně počítat.

Jan Kozák SPARK

SYMBOL 2007

Na novou placku jsme čekali 
téměř čtyři roky, a to čekání se, 
musím říct, vyplatilo. Po posle-
chu Symbolu mohu jen uznale 
říci, že hudba party kolem 
bratří Škrabalů se s každým al-
bem zlepšuje...

K POWER 5 jsem se dostal v 
roce 2003, a to úplnou náhodou. 
Kapela tehdy dělala předskokana 
dvojkoncertu Helloween-Rage 
ve zlínské Novestě. Patrně by 
pro mě tehdy skončili (ač se mi 
jejich set zdál povedený), nebýt 
toho, že se nám s přáteli podařilo 
ukořistit jejich pokřtěné CD Minu-
ty věčnosti vhozené do publika. 
Kapela mě uchvátila svou netuc-
tovostí a po čase jsem si pořídil 
celou diskografii, čítající tehdy tři 
desky a jedno DVD (právě záz-
nam ze Zlína).
Na novou placku jsme čekali 
téměř čtyři roky, a to čekání se, 
musím říct, vyplatilo. Po posle-
chu Symbolu mohu jen uznale 
říci, že hudba party kolem bratří 
Škrabalů se s každým albem 
zlepšuje – od slabšího debutu 
(ale i na něm je pár zajímavých 
momentů) přes desku Cesta pro-
ti času, kde již byla většina much 
vychytána, a přes hudebně vyz-
rálé a nápady oplývající Minuty 

taristy Lukáše Langera. Z momentů 
které mě zaujaly nejvíce, bych vyzd-
vihl pozoruhodný bridge v písni 
„Stoupej vzhůru“, španělsky znějící 
overturu k ďábelské hokejové spee-
dovce „Led plný brázd“, celá sklad-
ba „Zachovat styl“… mohl bych 
pokračovat i dál. 
Symbol není nějaká kopie finského 
speedu, je to ryze český (pardon, 
moravský) produkt zahraný se zau-
jetím pro muziku, převyšující své 
severské příbuzné – mluvím o svém 
pohledu na věc, milí obdivovatelé 
tolkkiovců a jiných - minimálně o 
třídu. Hudba je navíc podtržena orig-
inálním zpěvem Olina Škrabala a 
jak už tomu je na každé desce POW-
ER 5 i jeho výtečnou a jen těžko 
čitelnou „holanovskou“ lyrikou. Pro 
mě králové českého power/speedu 
přišli s deskou, která v mém osobním 
žebříčku aspiruje na titul alba roku. 
Uznalé pokývnutí a potlesk, přátelé. 
Jen tak dál… 

ROCKMAG

Album roku?

To Power 5 dali hned najevo, že to bude 
úplně něco jiného. Hlavně kytarově. 
Lukáš Langer s kytarou čaroval, a když 
vezmeme v potaz, že za bubny stále 
sedí perfektní Milan Škrabal, jsou Pow-
er 5 instrumentálně špičkou v českém 
metalu. Power 5 zahráli největší hity, 
které stihli vydat za více než deseti-
letí na svých čtyřech deskách. A že se 
natáčí deska pátá, připomněli Power 
5 dvěma novými kousky. Překvapivě 
zazněl uprostřed setu v posledních 
akcích před velkými kapelami nepříliš 
často hraný cover skupiny Stratovarius 
Hunting High And Low, který si s chutí 
zaběhl na pódium zapět Vojta Šimoník 
společně s Olinem. Power 5 by slušelo 
předvést více ze svého umění, ale na to 
je potřeba více času.

METALSWAMP

ANDRÉ MATOS, 
POWER 5, EAGLE-
HEART TOUR 

Power 5 nabídli přesně to, co jsem od 
nich očekával. Power metal s českými 
texty a výbornými instrumentálními výko-
ny. Bubeníka Milana Škrabala není třeba 
znovu chválit. Jako vždy perfektní výkon, 
se kterým by se neztratil u žádné světové 
skupiny. Zajímal mě spíš nový kytarista 
Lukáš Langer. Naživo jsem ho zatím 
ještě neviděl, přičemž mě svým výkonem 
překvapil a velmi potěšil.

METALSWAMP

věčnosti až k Symbolu, na kterém 
jsou již všechny mouchy elimi-
novány. Upřímně řečeno, deska má 
mnohem větší kouzlo než jakýkoliv 
počin finských STRATOVARIUS, 
jimiž, jak sami tvrdí, se POWER 
5 inspirovali. Hned úvodní sklad-
ba „Symbol“ je kupředu ujíždějící 
power/speedový vlak okořeněný 
profesionálním kytarovým sólem – 
výborný tah angažovat na post ky-
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Power 5 se po desce “Minuty věčnosti” podařilo 
rozvířit kolem sebe značnou pozornost. Kromě 
vydařených vlastních i předskokanských 
koncertů tu byla opravdu deska, která nedělala 
ve skromných českých poměrech power metalu 
ostudu. Místo dalšího růstu však přišla doba ti-
cha, kapela se stáhla do ústraní. Až letos přišla se 
čtvrtou deskou “Symbol” a zdá se, že obměněná 
sestava by mohla pokračovat v tom, kde “Minu-
ty” skončily. K situaciPOWER 5 se vyjádřil hlavní 
tahoun, zpěvák Olin Škrabal,i novic, kytarista 
Lukáš Langer.

S předchozí albem „Minuty věčnosti“ jste celkem 
dost koncertovali a předskakovali jste známým 
kapelám. Byla to zatím nejlepší část vaší kariéry?
Lukin: Když jsem nastoupil do kapely, tak jsme sice 
ještě hráli převážně skladby z Minut, ale už se tolik 
nekoncertovalo, jako když toto CD bylo novinkou. 
Soustředili jsme se hlavně na tvorbu písní pro nové 
CD.
Olin: Ano s albem Minuty věčnosti to prozatím 
byla nejvrcholnější pozice POWER 5. Teď se opět 
snažíme abychom měli dobře našlápnuto.

Zůstaly vám po tom nějaké kontakty či zkušenosti, 
které se budete snažit rozvinout po nové desce?
Lukin: Samozřejmě. Zkušenosti se sbírají pořád a 
neztrácí se. Stejně je to i s kontakty.
Olin: Víc a víc  poznáváme mechanizmy metalové 
scény u nás. To se týká promotérů ,médií a skupin. 
V některých případech toto hlubší poznání vyvolává 
hořký pocit a frustraci a současně je výzvou k ještě 
urputnějšímu snažení v rámci všeho kolem POWER 
5.
Hodně vztahů – kontaktů s lidmi z branže je spontánně 
srdečných no a je tu i protiváha těch co nás nemusí. 
Ale tak je to všude a ve všem. Tým POWER 5  se 
rozrostl o další lidi kteří nám nezištně pomáhají. 

Zaznamenali jste nějaký výrazně větší zájem o 
vaši hudbu po předchozí etapě k desce „Minuty 
věčnosti“?
Lukin: Po vydání CD se lidé a média zase začali 
více zajímat o naši kapelu, která o sobě nějakou 
dobu nedávala moc vědět. Těší nás, že lidé mají 
pořád zájem a sledují naše další kroky.
Olin:  Ti co poslouchají melodický metal a jsou tro-
chu hledači, si nás už našli. Teď nás objevuje tak 
říkajíc zbytek a doplňuje stavy.  Návštěvy našich we-
bových stránek ukazují, že každý týden jsou prohléd-
nuty jedným tisícem lidí. Víme, není to individuální 
návštěvnost ale i tak myslím, že je to velmi slušné. 
Tyto součty mají narůstající tendenci. Zájem o naši 
hudbu je, ale když každý druhý ji chce stáhnout 
zdarma, všeobecný trend. Dnes kupují originální 
nekomerční CD opravdu jen skalní fandové.  Tahle 
realita staví nahrávky hudebníků do pozice propa-
gace a reklamy něco jako ochutnávka před kon-
certem, už ne jako zdroj příjmů k další tvorbě, nah-
rávání, nakupování technologií a nástrojů. Uvidíme 
jak se to vyvine. To co společně děláme je pro nás 

natolik poutavé, že budeme pokračovat  i za těchto ne 
moc příznivých podmínek.

Odmlčeli jste se, co se přihodilo? Vím, že z kapely 
postupně muzikanti odcházeli, co bylo pak?
Olin: Bylo to velmi složité období. Kapela jako celek 
neměla chuť dál něco dělat. Atmosféra ve skupině byla 
napjatá. Vytratil se vzájemný respekt a v tomto ovzduší 
nešlo dál tvořit. Z dnešního pohledu to co se zdálo v tu 
dobu špatné – odchod členů, nás nastartovalo a měli 
jsme nové plány a cíle. 
  
Bylo těžké znova rozjet kapelu a dopracovat se k 
další desce?
 Lukin: Myslím, že složité bylo najít ty pravé muzikanty 
do kapely. Když jsme byli kompletní, byli jsme nadšení 
skládáním nových skladeb.
Olin: Chtěl jsem  vzhledem k cílům skupiny dosáhnout 
co největší její stability v sestavě v dlouhodobém 
měřítku. Nový členové ani netuší jak moc jsem v tomto 
směru přemýšlel abychom si tak říkajíc nenasadili veš 
do kožichu. Další výměny by byly nežádoucí . I tak naše 
pověst dík některým byla asi taková že s námi nejde 
lidsky vyjít.  Vybavení,  zvládnutí nástroje na velmi do-
bré úrovni a porozumění si v hudebním směřování, 
nebylo toho málo co jsme chtěli. Myslím ,že se s ob-
rovským štěstím zdařilo tyto lidi najít. Chtěli jsme ještě 
klávesáka ale mám téměř strach aby nám naši chemii 
nepokazil, tak to ani teď nějak neřešíme. Host na desce 
byl klávesák Petr Palacký, ten na stálo s námi nemůže i 
tak jsme rádi co pro nás udělal. Máme sampler a Petr v 
rámci svého diáře na větší  pódia jede.  

Desku jste si nakonec stejně vydali sami. Je to pro 
vás jednodušší?
Lukin: Jednodušší určitě ne. Rozhodovali jsme na 
základě finanční situace.
Olin: Rozhodování bylo těžké. Po hovorech s jinými 
kapelami které měli vydavatele volba padla na inter-
netové šíření.  Chtěli jsme a pořád chceme dosáhnout 
maximálního zpětného  výnosu z prodeje CD bez 
zprostředkovatelů. Počet těch, kteří mají rádi heavy 
metal s melodiemi ,celkově tento žánr a jsou ochotni ku-
povat nosiče,  má své meze….  Natáčením a výrobou 
Symbolu vznikl dluh, který není ještě vyrovnán.

Má název desky nějaký hlubší význam, je ta deska 
symbol například nového startu?
Olin: Ani ne nového startu, spíše stability.  Nechci aby to 
znělo nafoukaně ale moc bych byl spokojen kdybychom 
v našem žánru a v ČR, byli pro metalisty symbolem. V 
mnoha proměnách aby u nás nacházely prvky hudby- 
stylu který se jim líbí. Jinak tento název má i úvodní 
skladba . 

Texty píšeš výhradně ty, jak tvoříš? Vybereš si 
nějaké téma nebo ti třeba naskočí pár slov a pak je 
rozvíjíš?
Olin: Problém je  s tématy ke skladbám. Kapelu pobízím 
k inspiraci na základě pocitu při hraní.  I nesmyslná sou-
vislost rozjede jadernou reakci ve tvorbě textu. Nejhorší 
je když se takříkajíc zaseknu. Může to u jedné skladby 

trvat i dva měsíce a výsledkem je roztrhání třeba pat-
nácti rukopisů. Na Symbolu se mi to stalo u skladby 
Stoupej vzhůru, do nekonečna jsem čistil.  Teď jsem s 
ní spokojený. Naopak když to sedne druhým rukopisem 
mám i frázování a pocit ,že je to fakt výstižné.

Neuvažovali jste o nahrání nějakých skladeb s an-
glickými texty?
Olin: Jsem komunistickým režimem vychováván a 
ovlivněn. Takže spíš rusky.  Necítil bych se ani dobře 
při překladu. Slyšel jsem několik verzí českých desek 
v angličtině nikdy jsem nebyl spokojen. A přitom výsad-
ními vzory jsou pro mě zahraniční zpěváci.

Proč jste se po druhé desce rozhodli kráčet cestou 
přímočařejšího power metalu?
Lukin: Myslíme si, že toto přímočařejší podání osloví 
větší škálu posluchačů. Navíc i mě je tato přímočarost 
bližší.
Olin: Ze sebezapřením nic nejde dělat dlouho,  aktuál-
ní sestava POWER 5 vždy  určila  směr . A je třeba si 
uvědomit, že jsme se za ta léta trochu naučili  kompozici 
skladby. Což není málo. Dost schopných muzikantů 
instrumentalistů vymyslí nápaditý kytarový riff nebo 
údernou linku ale nedokáže v rámci skladby to napětí 
udržet do konce. No a posluchač si řekne skvěle se 
to rozjelo tuto část mám rád ale škoda, že tam nedali 
zbytek jinak. Snad máme v tomto směru vypěstovaný 
cit. 

Jak ty osobně vnímáš pozici power metalu na české 
scéně? Někdy mi připadne, že kapely jako jste vy, 
jsou některým lidem neprávem stále pro smích…
Lukin:  Myslím, že pro smích to je pouze lidem, kteří po-
slouchají úplně jinou muziku a nejsou schopni přijmout 
něco, co není zrovna to jejich oblíbené.
Olin: Není to jistě ten masový Kabátovský proud ale gen-
erace skupin co jsou takto označovány je u nás poměrně 
mladá a ty nejlepší kusy- skladby z ní teprve vypadnou 
a bude se to šířit až se toho chytí velcí vydavatelé a 
bude to móda i do rádia. Nebo taky ne. Power metal své 
posluchače u nás  má  a fakt věrné, jezdí šílené kilome-
try na menší koncerty v nacvaklých klubech. Když někdo 
něco dělá opravdu dobře, tak budí u okolí uznání a ten 
smích nejspíš patří těm jejichž kompozice jsou hloupě 
amatérské a hlášení se ke stylu je slaboduchá póza. Ji-
nak ať se každý směje čemu chce…..já například těm 
zpěvákům-vypravěčům stylu hip-hop.  

Které kapely vás inspirují. Posloucháte třeba i něco 
mimo rock a metal?
Lukin: Jako kytarista mám obrovský vzor ve Victoru 
Smolskym z Rage. Jeho hudba mě hodně inspiruje. 
Mimo metal mám rád například soundracky z filmů jako 
Piráti z Karibiku, Gladiator, Poslední mohykán.
Olin: U mě nezmizela letitá obliba progresivně metal-
ových a rockových seskupení .
Ale hlavně, já potřebuji energii, všichni chtějí a potřebují 
energii a tu mi dává jen metal! Tato hudba je jí plná!

Jan Kozák SPARK

Symbol stability
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Tož vitajte, ogaři, první otázka se 
sama nabízí. Co nového v kapele?
Jirka: Momentálně se připravujeme 
na jarní turné. Zapracovali jsme na 
vzhledu pódia a dáváme dohro-
mady koncertní playlist, aby postihl 
všechna období kapely a především 
nové album 1751 Tvoje Zem. Nově 
nacvičujeme podporu Oldova zpěvu, 
postupně začnu s Milanem zpívat do 
refrénů.

Vydání vašeho minulého alba 
Symbol předcházely personální 
změny v kapele a na desce je to 
znát. Nové album vzniklo ve stejné 
sestavě jako Symbol, posunula se 
od té doby kapela někam a nebo 
můžeme očekávat počin podobný 
úspěšnému Symbolu?
Olin: Jistě, skupina se stále zlepšuje, 
aranžmá jsou více sladěná a 
přizpůsobená nynějšímu nástro-
jovému obsazení. Upustilo se od 
klávesových ploch až na pár krát-

toupení v televizi by jistě kapelu ještě víc 
podpořilo.

Jirka: Klasická média jsou životně závislá 
na penězích z reklamy, proto musí mít 
kapela silné vlastní nebo agenturní eko-
nomické zázemí, aby se prosadila. Na 
internetu má kapela volnost, na druhou 
stranu musí vymýšlet neotřelé nápady, 
aby vynikla mezi záplavou konkurence. 
Největší úspěch je pokud si lidé mezi 
sebou posílají odkaz např. na videoklip, 
který je zaujal.

Jak hodláte své nové CD distribuovat, 
pouze klasicky jako fyzickou placku a 
nebo bude k zakoupení i přes internet 
ve formátu MP3? Má vůbec význam v 
době pirátského stahování vydávat 
klasická CD i za účelem zisku, nebo 
se již jedná jen o formu suvenýru pro 
fanoušky?
Olin: Nejspíš jako klasické CD za velmi 
přijatelnou cenu. Pro opravdového fandu 
tento formát jistě stále má hodnotu kvalitní 
nahrávky a sběratelskou.

Jirka: Po dlouhém rozmýšlení jsme 
dospěli k názoru, že s nižší cenou a 
vyšším prodejem dosáhne kapela mno-
hem většího efektu než prodejem de-

tím málem co má i bez stálého klávesá-
ka. 
Se Symbolem toho moc společného 
nemá. Album je posazeno hlavně na ky-
tarách, což u Symbolu tak stoprocentní 
nebylo, taky Olda probral svůj rejstřík 
hlasů a  namíchal vám ten správný kok-
tejl, který byste od něj určitě nečekali. 
I co se zvuku týče, vede nová deska 
nad Symbolem. Co se kompozice týče, 
neuslyšíte zde ani jednu pomalou sklad-
bu.

Z vaší tvorby je hodně cítit vliv fin-
ských Stratovarius, o Lukášovi vím, 
že velmi obdivuje Victora Smolského, 
Jirka má rád tvrdší věci. Dají se 
všechny tyto vlivy vůbec skloubit do 
jednotného projevu? A pokud ano, dá 
to hodně práce?
Olin: Pracujeme na skladbách jak 
intuitivně při jamu, tak i samostatně 
doma, kdy nosné části přináší jednot-
livec. Vše se ale podepisuje značkou 
POWER 5, protože až to společné 
souznění dělá finále skladby. Ovlivnění 
každého spoluhráče svým oblíbencem 
vnímám pozitivně a nijak nás to nesva-
zuje.

Jirka: Společně už máme určitou 
představu, jak má kapela znít jako 
celek a tomu přizpůsobujeme aranže 
skladeb. Zkoušíme několik verzí, kde 
se snažíme vcítit do pocitů běžného 
posluchače a vybereme tu podle 
převažujícího názoru členů. Často pro-
to vybereme melodii, která není až tak 
instrumentálně složitá, ale na poslech 
je snadno zapamatovatelná.

Lukáš: Problém by byl, kdybychom 
všichni měli oblíbenou stejnou kapelu. 
Právě v tomto případě by mizela roz-
manitá inspirace a ten zvláštní mix, 
který vznikne jen tou směsicí názorů. 
Skládání nám jde docela přirozeně a 
často skládáme skladby spontánně 
přímo na zkoušce.

K propagaci kapel se dnes ve velkém 
využívá internet. POWER 5 není 
výjimkou, máte vlastní web i stránky 
na myspace, bandzone, facebook, 
kanál na youtube atd. Toto jsou ale 
propagační nástroje i pro stovky 
dalších osob, myslíte, že se dnes dá 
v této oblasti vyniknout lépe, než v 
klasických médiích jako televize a 
rádio?
Olin: Tady je přednost hlavně v 
dostupnosti tohoto media a téměř 
nulové náklady. Cílená reklama-vys-

sítek kusů za cenu v řádech set korun. 
O prodeji ve formě MP3 neuvažujeme, 
protože si myslíme že naše cena 100 Kč 
za CD je přijatelná pro kohokoliv a kupu-
jící má pocit větší hodnoty za své peníze.

Lukáš: Já si myslím, že české publikum 
ještě není připraveno na nákup mp3. Mys-
lím si, že buď si CD koupí, nebo si ho za-
darmo stáhnou. Chce to ještě nějaký čas 
vytvořit v posluchačích to svědomí, aby 
zaplatili za něco, co můžou mít vlastně 
zadarmo. My se snažíme udělat takový 

příjemný kompromis. Už mi hodně lidí 
říkalo, že při ceně 250 korun by si CD 
stáhli raději načerno, ale že to kilo za to 
rádi dají. Uvidíme, jaká bude realita.

Jak se jako umělci díváte na aktivitu 
organizací, jako jsou po celém světě 
vznikající „pirátské“ strany, které se 
snaží o revizi autorských práv? Je 
podle vás vůbec možné nějak s feno-
ménem pirátského stahování nějak 
bojovat?
Jirka: Jediný možný boj s pirátstvím je 
poskytovat hudbu za symbolickou nebo 
dobrovolnou cenu a kapelu zajišťovat 
ekonomicky z koncertů a propagačních 
předmětů. Určitá forma ochrany 
duševního vlastnictví je potřeba, protože 
jak řekl Tomáš Baťa: „Co dáš lidem za-
darmo, toho si neváží.“ Naproti tomu, 
pokud si prostudujete zákon a stanovy 
OSA, zjistíte, že tato organizace má 
spoustu práv a málo povinností, navíc 
systém rozdělení peněz a finanční kon-
troly je nepřehledný a ušitý na míru.

K nové desce patří i propagační 
turné. Kde všude vás tedy v příštím 
roce uvidíme? A kde byste se chtěli 
vidět vy sami?
Jirka: Díky spolupráci s kapelou Ascen-
dancy vyjíždíme na společné turné po 
České Republice, Samozřejmě bychom 
se rádi vrátili po 2 letech na pódium 
Masters of Rock ve Vizovicích.

Vím, že kromě kapely, máte ještě 
spoustu dalších povinností, ať už 
studijních či pracovních, je těžké 
si v takovém vytížení najít čas na 
zkoušení a koncertování? Máte 
nějakou metodu, jak si plánovat čas?
Olin: Každý den je pro mě ve znamení 
toho co mám pro skupinu dnes ještě 
udělat: vyřídit, volat, mailovat, dořešit. 
Když fakt musím a jsem unavený, je to 
boj 

Jirka: Metoda je jednoduchá, pracovní 
i soukromý život se podřizuje kapele, 
zkoušky jsou většinou každý týden, a 
protože polovina kapely bydlí 40 km 
od sebe, tak trvají i 5 – 6 hodin, aby-
chom všechno stihli. Já jezdím pracovat 
do zahraničí a tak hledám volná místa 
mezi koncerty. Lukáš se snaží, aby 
měl všechny zkoušky ve škole hotové 
co nejdříve. Olda a Milan musí občas 
čerpat drahocennou dovolenou nebo po 
koncertě skoro nespí a jedou ráno do 
práce.

Lukáš: Zkoušení a koncertování bývá 
skoro vždy v pátek a v sobotu, to není 
až taková hrůza, já mívám spíš problém 
najít si přes týden čas na cvičení a sk-
ládání. Pro mě byla ideální situace toto 
léto, když jsem měl prakticky tři měsíce 
jen na cvičení a pak se šlo do studia. 

kých pasáží. I co se týká každého 
hráče party jsou propracovanější 
ku prospěchu celku. Na tomto albu 
poprvé v historii POWER 5 jsou texty 
monotematicky zaměřené na dějinné 
dění na Valašsku

Milan: nové album už vznikalo bez 
klávesáka Petra, který nám byl ná-
pomocen jen u Symbolu. Tedy ne na 
novém albu s 1751 ON A TVOJE ZEM  
. Tentokrát jsme si vypomohli sami a 
na post klávesáka nám usedl kytarista 
Lukin. Už jen to je jakýsi posun sku-
piny vpřed že dokáže improvizovat i s 
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Ideální stav. Kdybych měl jít nahrávat 
teď, když mám zkouškové, nenahrál 
bych ani Kočka leze dírou.

Nové CD bude stát 100 Kč, to je 
méně než polovina ceny Symbolu, 
jak se vám podařilo dosáhnout tak 
nízké ceny?
Jirka: Hodně nám tentokrát po-
mohli sponzoři, ale zároveň nějaké 
prostředky plynou z pořádání akcí 
agenturou Old&Hary, založenou 
zpěvákem Oldou a naším kamará-
dem Ivem Haragou.
 
Lukáš: Sázíme také na to, že za nižší 
cenu prodáme nosičů víc.

Nové CD je tématicky pojaté, co 
nám můžete říct o jeho námětu?
Olin:Tyto texty se snaží zachytit v 
několika obrazech život na Valašsku 
v 18. století. Roku 1751 se datuje vz-
poura proti panskému útlaku, která 
byla krutě potlačena. Valaši usilovali 
o důstojnější a svobodnější život. 

A o jednotlivých skladbách?
Lukáš: skladby jsou, jak už se stává 
naším zvykem rozmanité a pro mě 
má každá svoje kouzlo. Postupně 

procházím obdobími, kdy je mým fa-
voritem jiná skladba. Momentálně je 
to Půjdem do pekel, Už jdou, Zvon 
zní a Zrada. Asi před měsícem to 
byly Ďábelský vůz a On a tvoje zem. 
Skladby jsou všechny poměrně 
svižné a technicky těžké. Není žádná 
sranda je všechny správně a přesně 
zahrát.

Olin: Mohl bych o tom popsat několik 
stran. Tento rozbor nabude ještě více 
zajímavosti pro každého posluchače 
až při poslechu našeho alba s book-
letem v ruce.

A poslední otázka. Plánujete už 
další album?
Jirka: Zatím jsme plní dojmů a pocitů 
z nového alba, ale věřím, že už 
během turné se objeví nové nápady.

Lukáš: Já jsem už se skládáním už 
pomalu zase začal. Skladba, ke které 
jsem si už doma nahrál pár nápadů je 
pěkně rychlá a tvrdá. Jirka říkal, že to 
je taková thrasovka. Tak uvidíme co 
se z toho vyklube.

Olin: Spíše dokumentární DVD 
POWER 5 – Ve čtyřech surově live!

26 .2. 2010 Valašské klobouky 

5. 3. 2010 Uh.Hradiště

6. 3. 2010 Ostrava 

13. 3. 2010 Val. Mez 

25. 3. 2010 Brno 

26. 3. 2010 Hradec Králové

1. 4. 2010 České Budějovice

2. 4. 2010 Jindřichův Hradec

3. 4. 2010 Plzeň 

10. 4. 2010 Křenovice u Kojetina

16. 4.2010 Vyškov
 

14. 2. 2009 Valašské příkazy

25. 4. 2009 Praha + Andre Matos 
(BR)

26. 4. 2009 Zlín + Andre Matos (BR)

27. 4. 2009 Brno + Andre Matos (BR)

15. 5. 2009 Valašské klobouky
 
13. 6. 2009 Brumov - Brumovské 
rockové hradby

27. 6. 2009 Třinec - Noc plná hvězd

10. 7. 2009 Jemnice

8. 8. 2009 Svojšice u Přelouče

15.8. 2009 Olbramovice u Znojma

5.9. 2009 Kůty - SR

23. 10. 2009 Praha + Dark Moor (SP)

25. 10. 2009 Ostrava + Dark Moor 
(SP)

24. 10. 2009 Brno + Dark Moor (SP)

21.11. 2009 Valašské klobouky + 
KREYSON

28. 12. 2009 Brumov - Brumovské 
rockové hradby

Koncerty 2009 POWER 5 & Ascendancy Tour 2010

Navštivte nás:

www.power5.cz

www.youtube.com/user/power5cz

www.facebook.com/pages/Power-5/141936540849

http://bandzone.cz/power5

www.myspace.com/power5metal

foto: Mirek Bednařík
         Zita Plišťáková
         Luboš Měřička
grafiky: Zdeněk Kopeček
tvorba portfolia: Lukáš Langer
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