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ČLENOVÉ

OLIN ŠKRABAL – zpěv a texty. Zakládající člen skupiny.

MILAN ŠKRABAL – bicí a zpěv. Zakládající člen skupiny.

JiŘÍ JAGOŠ – basová kytara. Ve skupině od roku 2006.

LUKÁŠ LANGER – kytara a klávesy. Ve skupině od roku 2006.

O SKUPINĚ
Skupina POWER 5 hraje melodický heavy metal s českými texty. Specifickou součástí jejich hudby je použití kláves, které v mnoha případech hrají vyrovnanou roli 
s kytarou a nejsou tak jen nástrojem doprovodným, ale také nástrojem sólovým.

Skupina prošla hudebním vývojem od prog metalu přes power metal až po současnou tvář a vlastní pojetí heavy metalu. Jádrem hudby Power 5 byl však vždy 
melodický heavy matal a důraz na písničku jako takovou. Skupina se při své tvorbě nebála na jednotlivých deskách  reflektovat současné hudební trendy a 
výsledkem bylo nahlédnutí tu do prog metalu (album Progres Time), tu do power metalu (album Minuty večnosti) a jindy blíže k rocku (album Power 5). Skupina se 
však vždy snažila o to, aby si zachována vlastní tvář a charakteristické rysy.

Texty, které píše zpěvák Olin Škrabal, jsou typické použitím češtiny, které se skupina vždy držela. Texty nejsou prvoplánové, v mnoha případech jsou přemýšlivé a 
vyžadují posluchačovu pozornost.

HISTORIE

Skupinu založil zpěvák Olin Škrabal v roce 1996 kdy také odehrála skupina Power 5 první veřejné vystoupení. Repertoár byl v té době převzatý a skupina hrála v 
regionu na festivalech, motorkářských srazech a zábavách. Narozdíl od podobných skupin obsahoval setlist POWER 5 výrazný podíl tvrdě rockových a metalových 
skladeb, čímž si skupina naklonila na svou stranu přízeň metalových fans, kteří za skupinou cestovali po celém kraji. Výjimkou nebyly akce s návštěvností i 1000 
lidí. 

Už v prvním roce se objevují ambice zařadit do koncertních setů vlastní tvorbu. Vše je završeno v roce 1997 první deskou „Progres Time“, která se nese v duchu 
kapel Queensryche, Fates Warning nebo Dream Theater. Texty jsou v češtině a rodnému jazyku zůstává skupina věrná po celou karieru. Nahrávalo se ve studiu 
Poličná, které dalo desce zvuk za který se nemusí stydět ani po 25 letech. Skupina pomalu opouští převzatý repertoár a více se zaměřuje na hraní festivalů a 
koncertní činnost. 

V roce 2001 následuje druhá deska „Cesta Proti Času“  Hudebně se  Power 5 odklání od prog metalu a posunují k tehdy nastupujícímu power metalu, který se 
nebojí obohatit o art rockové ingredience. Desce dominují tvrdé kytarové riffy, vzletné klávesové party a melodické zpěvové linky. Deska je natočena v  pozměněné 
sestavě. V tu dobu se začíná skupina propracovávat i na větší koncertní pódia a festivaly.

Skupina postupně skládá materiál na třetí desku ovlivněnou tehdejším fenoménem finskými Stratovarius. Kapela nabízí skladby na rozhraní power a speed metalu 
s českými texty a je na domácí scéně značně originální. Deska se jmenuje „Minuty Věčnosti“ (2003), Křest proběhne ve Zlínské sportovní hale, kde skupina 
předskakuje skupině Helloween! Z tohoto koncertu je také pořízen videozáznam, který záhy vydává na DVD s názvem Novesta Live. Po intenzivním koncertování, 
kdy kapela přeskakuje dalším hvězdám, američanům W.A.S.P. dochází k osobním neshodám a ze skupiny odchází kytarista, basák a po pár měsících i zakládající 
člen klávesák Zdeněk Putala.

Zakládající bratrské duo Olin a Milan Škrabalovi nechce činnost kapely ukončit, a tak se pustí do dlouhého hledání nových spoluhráčů. Po čase se objevuje 
kytarista Lukáš Langer a baskytarista Jirka Jagoš, kteří jsou v sestavě dodnes. Nově zkompletovaná skupina nahrává album „Symbol“ (2007). To se pohybuje na 
rozhraní power a heavy metalu s méně výraznými klávesami (hostuje Petr Palacký) a na živo hraje skupina se samplerem. Power 5 se v tomto období dostávají na 
na hlavní stage festivalů Masters Of Rock či Noc Plná Hvězd, v září 2009 jede mini turné s brazilským zpěvákem André Matosem (ex Angra, Avantasia) a v říjnu s 
španělskými Dark Moor. V březnu 2010 vyráží na samostatnou klubovou šňůru s kapelou Ascendancy.

Noví členové se úspěšně zařadili do bandu a vytváří páté řadové album s názvem „1751 Tvoje Zem“ (2010), to obsahuje přímočarý soudobý heavy metal poprvé 
bez kláves. Album je koncepční a pojednává o vzpouře Valachů proti vrchnosti v roce 1751. Power 5 koncertuje na Metalfestu v Plzni a na Noci Plné Hvězd a 
předskakují Accept ve zlínské sportovní hale. 

V roce 2012 jde čtveřice opět do studia, kde natáčí nový materiál, který se i nadále drží v mantinelech moderního heavy metalu opatřeného výrazným soudobým 
zvukem. Deska se jmenuje jednoduše „Power 5“. Poté si skupina připisuje další účast na mnoha festivalech včetně Metalfestu a Masters Of Rock.

Skupinu čeká v roce 2016 výročí 20 let na scéně a k této příležitosti připravuje nové CD Talisman. Skupina se vrací se k plnohodnotnému angažmá klaves. Hudba 
dále pokračuje v duchu heavy metalu, ale je oproti předchozím deskám propracovanější, pestřejší s výrazným podílem kláves a částečně dává vzpomenout na 
období prvních třech alb. Jako bonus je vydáno druhé CD ,,Best of Power 5“.

Kapela vyráží na klubovou šňůru se slovenskou skupinou Anthology, střídá festivaly a kluby a znovu se dostává na hlavní stage Masters Of Rock (2018). V témže 
roce POWER 5 jedou turné s další slovenskou skupinou Eufory. A díky výborné atmosféře tohoto turné si toto Polsko - Slovensko - České turné zopakují v roce 
2019. Po turné opouští kapelu klávesák. Skupina se nechce znovu kláves vzdát a pokračuje se samplerem. V roce 2021 oslavuje kapela 25. výročí svého vzniku
a 23.9. vydává nové řadové album Adrenalin.
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PROGRES TIME / 1997

01. Hvězdná brána
02. Progres time
03. Bezejmenná
04. Na smetišti světa
05. Zeď vzpomínek
06. Balanc na hranici
07. Myšlenky
08. Zapomněl
09. Znám já znám

Olin Škraba - zpěv
Milan Škrabal - bicí 
Ivan Strnad - kytara
Karel Paciorek - basa
Zdenek Putala - klávesy

Studio: Poličná
Produkce: Power 5 a Mejla Basel
Vydavatel: Power 5

CESTA PROTI ČASU / 2001

01. Cesta
02. Digitální město
03. Faust
04. Posel zpráv
05. Cesta proti času
06. Kde se skrýváš
07. Oheň v souhvězdí
08. Nechci
09. Žoldnéři
10. Film
11. Všechno chce svůj čas
12. Láskám neláskám

Olin Škraba - zpěv
Milan Škrabal - bicí 
Zdenek Kopeček - kytara
Richard Filák - basa
Zdenek Putala - klávesy
Studio:    Poličná
Produkce:  Power 5 a Mejla Basel
Vydavatel: Power 5 

MINUTY VĚČNOSTI / 2003

01. Tisíc let
02. To se musí stát
03. Minuty věčnosti
04. Roztrhni mě
05. Vstávej, sílu máš
06. Se vším počítám
07. Orient opiát
08. Oheň a žár
09. Neber k tomu srdce
10. Před svítáním

Olin Škraba - zpěv
Milan Škrabal - bicí 
Zdenek Kopeček - kytara
Richard Filák - basa
Zdenek Putala - klávesy

Studio: Poličná
Produkce: Power 5 a Mejla Basel
Vydavatel: Power 5

SYMBOL / 2007

01. Symbol
02. Spousta jmen
03. Drsný kraj
04. Stoupej vzhůru
05. Zlé věty
06. Protihráč
07. Led plný brázd
08. Mračna jdou
09. Teď, jen teď
10. Zachovat styl
11. Protihráč - Instrumental

Olin Škraba - zpěv
Milan Škrabal - bicí 
Lukáš Langer - kytara
Jiří Jagoš - basa

Studio: Pro Marts
Produkce: Power 5
Vydavatel: Power 5

1751 TVOJE ZEM / 2010

01. 1751
02. Ďábelský vůz
03. On a tvoje zem
04. Už jdou
05. Vatry
06. Tys mi scházela
07. Skála
08. Zrada
09. S větrem
10. Nocí dál
11. Vzpoura
12. Půjdem do pekel
13. Zvon zvoní
14. Valaši

Olin Škraba - zpěv
Milan Škrabal - bicí 
Lukáš Langer - kytara
Jiří Jagoš - basa
Studio: Pro Marts
Produkce: Power 5, Vydavatel: Power 5
Vydavatel: Power 5

POWER 5 / 2012

01. Upíří noc
02. Hvězda
03. Vítr se opřel
04. Power 5
05. Chci žít live
06. Divocí, zuřiví a mladí
07. Jsem bleskem
08. Nechám tě spát
09. Jsi strašná

Olin Škraba - zpěv
Milan Škrabal - bicí 
Lukáš Langer - kytara
Jiří Jagoš - basa

Studio: SoundTormentor
Produkce: Power 5 + Libor Kukula
Vydavatel: Power 5

TALISMAN / 2016

01. Triumf
02. Talisman
03. Destruktor
04. Legie
05. Obzory
06. Do vrchů táhnem
07. Rebel
08. Bouře
09. Už je podzim
10. Planety

Olin Škraba - zpěv
Milan Škrabal - bicí 
Lukáš Langer - kytara
Jiří Jagoš - basa
Martin Valčík - klávesy

Studio: Metalgate
Produkce: Power 5 + Libor Kukula
Vydavatel: Power 5

ADRENALIN / 2021

01. Vzdálenosti
02. Noční ulice
03. Poslední den
04. Okovy a mříž
05. Adrenalin
06. Retro klub
07. Tuto noc
08. Anděl v záhrobí
09. Sto dní

Olin Škraba - zpěv
Milan Škrabal - bicí 
Lukáš Langer - kytara, klávesy
Jiří Jagoš - basa

Studio: Libor Kukula
Produkce: Libor Kukula + Power 5
Vydavatel: Power 5



Booking
Koncerty, booking, tour manager:
Olin Škrabal
tel:+420 604 237 053
mail: management@power5.cz

Media a promo
Pavel Vaculík
tel:+420 737 917 827
mail: info@power5.cz

Poštovní adresa
Power 5,Na Vyhlídce 789, 763 31 Brumov -Bylnice, Česká republika

Kontakty

Internetové adresy

Web - http://www.power5.cz/

Facebook - https://www.facebook.com/power5band/

YouTube - https://www.youtube.com/channel/UC7OlOkK-AgZCZ-soZi-ncdA

Instagram - https://www.instagram.com/power5_band

Kupit CD v MP3 - https://power5.bandcamp.com/
Koupit CD - https://www.metalgate-eshop.cz/Power-5-c11_367_3.htm

Spotify - https://open.spotify.com/artist/6Mn1gNb98lsDXyCSUDi00N
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