


POZDRAVY Z  RÁJE
od Vildy, Richarda, Dana a Milana

4 vroucné

Daniel Oravec hraje na EDEN: D115XLT, D210XLT, WTX500

Milan Broum hraje na EDEN: 

WTX500, D410XST, D115XST

Vilém Čok hraje na EDEN: 

D115XLT, D410XLT, WT550

Richard Scheufler hraje na EDEN: 
WP100 Navigator, WTX1000N, 2xD410XST
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NEWS@PMC, informační bulletin společnosti Praha Music Center spol. s r.o. 
Vychází 1x ročně. Počet výtisků 20.000. ZDARMA - distribuce vlastní. 
Zodpovědná osoba a šéfredaktor: Vít Bambas. 
Design, grafická úprava, sazba: Feri Ptáček.
Příspěvky: Vít Bambas, Robin Ondřich, Pavel Doležal, Dan Škrobák, Ondřej Pomajsl. 
Tisk: Tiskárny Maestro. Produkce V.I.T. services. Kontakt: www.pmc.cz.
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Na výstavě NAMM 2013 „odoficiálnil“ Marshall 
nové 5 Wattové kombo SL-5. Dvoukanálový 
Zabiják nese podpis Maestra Slashe, ale nezů-
stává pouze u podpisu...
Slash dotáhl zvukovou i designovou podobu do zdárného 
konce, do Slash konce. Kombo je, jak jinak než, celolampo-
vé. Je osazeno třemi ECC83 elektronkami v předzesilovači 
a jednou EL34 lampou v koncovém zesilovači. A5 není jen 
formát papíru, nýbrž i třída, do které tento Zvukobijec spadá. 
Studiovému nahrávání nahrává i vychytávka v podobě reduk-
ce výkonu na 1 Watt.

Specifikace:  2 kanály Clean & Overdrive přepínatelné foot-
switchem (součást balení);  Green / Red Channel LED status;  
EQ sekce;  funkce presence; digitální reverb spínatelný foot-
switchem; High/Low Sensitivity vstupy; • speaker Celestion 
Vintage 30; Dual Output - 5 watts or 1 watt - 8 & 16 Ohm. 

Marshall SL-5

Marshall 
Limitovaná edice 

PIN-UP GIRLS 
V Marshallu prostě umí. Nyní 

je to limitovaná edice 5-watto-
vého zesilovače na bázi slavné 

řady C5 spolu s reproboxem 
v parádní custom úpravě à la 

retro slečny.
Kdo by nechtěl Marshall tónem rozechvět 

tyto krasavice!?

Specifikace:
Custom 5W hlava inspirovaná řadou C-5, 
lampy EL84, sluchátkový výstup + retro-

bedna s G10F-15 speakerem.

Typy reproboxů: 
Greta - nožky směrem k nebi

Jane - ležící kráska
Betty - sedící krasavice

K dostání pouze jako celý
set, hlava + bedna.

Marshall DSL-5C
V poslední době mezi muzikanty slaví 
úspěch nízkowattážní celolampové aparáty.
Je to logický důsledek celosvětové miniatuarizace - čipy, 
dámské plavky, kombíčka...

Specifikace: 2 kanály Classic / Ultra Gain; výkon 5W;   
lampy: 3xECC83 + 1x12BH7/ECC99; EQ výšky, středy, basy; 
výkon 5W; výkonová brzda na 1W; funkce Tone Shift a 
Deep switch; výstup pro sluchátka; audio vstup; FX smyč-
ka; 10“ reproduktor Celestion TEN-30; footswitch součástí 
balení.
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Marshall
CUSTOM
JCM-1

Marshall Custom 
JTM1 OFFSET
A máme zde offsetovou verzi JTM 1wattového zesi-
lovače v nádherné custom úpravě.
Jde o model na celolampovém principu - v předzesilovači nalezne-
te dvě ECC83, koncový zesilovač produkuje typický JTM zvuk díky 
elektronce ECC82. Sousedi případně ocení přepínač Low Power, kdy 
se výkon zredukuje z 1 až na 0,1 Watt!  V ČR a SR je k mání pouze pár 
kousků, sběratelská hodnota je zaručena.

Vlastnosti: lampová hlava 1W: ECC83 + ECC82; kontrola TONE a 
LOUDNESS; redukce volume na 0,1W; váha: 6.8kg; rozměry: 290mm x 
455mm x 255mm

Reprobox: Celestion G10F-15 10“ speaker; váha: 8.5kg; rozměry: 
465mm x 455mm x 285mm

Marshall 
MX 112, 212, 412

MX112
Celestion 

Seventy 80; 
výkon 80W;

mono vstup: 
16 ohmů.

MX212
2 x Celestion Seventy 80; výkon 100W;
mono vstup: 8 ohmů.

Marshall přichází s řadou reproboxů MX, 
jež si mohou dovolit koupit 

opravdu všichni...
Poměr cena vs. zvuk mile překvapí.

Tyto reproboxy jsou ideální volbou pro spárování  
se zesilovači ze série DSL.

MX412  
4 x Celestion G12E-60 12“; výkon 240W;

vstup: 8/16 ohmů.

Další kousek ze 
série 1W krasavců 
britského dědic- 
tví v nádherném 
béžovém šatu 
Levant Cream...
Preamp ECC83, v konci 
ECC82; autentický tón 
legendárního JCM800; 
Master Volume, EQ; 
přepínač 1W>0,1W 
resp. Boost/Voicing; 
výstupy na 8 a 16 
Ohmů; 2x reproduktor 
Celestion G10F-15. 
Luxusní mini stack
Made in Great Britain.
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Marshall STANMORE Korigovat můžete klasicky 
výšky, středy a basy. Vypínač 
je analogový. Stanmore dále 
nabízí dva STANDBY mody a 
šetřič enerie. Můžete se při-
pojit bezdrátově nebo skrze 

RCA vstup. Anebo si prostě 
plugněte telefon přes 

3,5mm vstup. 

Malý velikostí, velký zvukem. Stanmore je kompaktní, aktivní 
stereo speaker, který 
hraje čistě a precizně 
i když je volume 
otočeno řácky 
napravo. 
Klasický design vás přesune 
zpět do zlatých dob 
Rock´n´rollu. Díky plně analo-
govým kontrolním knoflíkům 
máte custom tón na dosah 
ucha. Stanmore není jen hifi 
prostředek pro reprodukci 
oblíbené hudby. Je to vlastně 
i krásný kus nábytku. Je malý,  
můžete ho umístit tam, kde 
potřebujete vyplnit prostor.

Můžete vybírat ze dvou 
barevných variací - černá nebo 

krémově bílá:

Nejnovější a nejvychytanější sluchátka Marshall Monitor spojují 
vynikající zvuk s až robustním designem.
Jedná se o vůbec první circumaurální model společnosti Marshall, který poskytuje 
téměř dokonalou izolaci okolního hluku. Jistě potěší skládací konstrukce a do-
dávané pouzdro ke snadnějšímu přenášení. Signál je průchozí, takže můžete 
druhým plug-inem sdílet hudbu se svými přátely! Jednotlačítkové ovládání s 
mikrofonem na kabelu vám umožní telefonovat s širokou paletou mobil-
ních telefonů. Základem vynikajícího zvuku jsou vysoce kvalitní měniče 
se 40mm magnety. Vyrábějí vyvážený zvuk s hlubokými basy, jiskřivými 
výškami a naprosto přirozenými středy. Ultra-vychytávkou tohoto mo-
delu je systém ucpávek F. T. F. Pokud je necháte v mušlích, zvuk bude 
teplý a příjemný. Když je ale vyjmete, získáte až referenční sluchátka s 
analytickým zvukem - jako ve studiu! Zvuková charakteristika: frek-
venční rozsah 10-20 000Hz; impedance: 42ohmů; citlivost: 99dB při 
1kHz; měniče: 40mm.

Marshall MONITOR
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Marshall to umí 
nejen rozpálit...
ale také náležitě
ZCHLADIT!

Hatebreed:  
Waynovi a Frankovi se na BRUTAL ASSAULT 

festu fakt líbila…prý do ní půjdou…

Tři sestry: celá kapela se z ledničky raduje! 
A je zcela jasné proč…

Pro Praha Music Center objednává a 
pivko si vychutnává…

Takto se v hospůdce U Černínů 
s ledničkou spřátelila zpěvačka, 
Kaia Brown…

Marshall a Ota Váňa
- nerozlučná dvojka…
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Marshall CUSTOM SHOP
Jasně, MARSHALLovské typické křivky kreslí historii již po 5 dekád.
Muzikantova touha po ultra-vyjímečnosti ale vedla MARSHALL team k vytvoření CUSTOM SHOP dílny, kde si 
můžete nechat postavit hlavu, kombo či reprobox dle Vašich představ. Upravit se může např. piping (lemo-
vání), šasi, logo MARSHALL, rohy, ale hlavně si díky unikátní MARSHALL LAW technologii můžete na průzvuč-
nou tkaninu nechat natisknout v podstatě jakýkoli obrázek či fotku! „Zcustomizování“ se týká těchto řad: 
JVM, Hadwire, Vintage, Extension cabinets, Class-5.
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Daniel Krob kytarista, zpěvák a skladatel, 
ex. sólový kytarista skupin Arakain (prv-
ní řadové album Thrash The Trash, které 
se stalo nejen nejprodávanějším albem 
Arakainu, ale doslova kultovní záležitostí 
a nejprodávanějším českým metalovým 
albem všech dob. Za 150 000 prodaných 
kusů také získalo zlatou desku.) a ex. Krey-
son (album Anděl na útěku a Zlatej chlapec 
(prodáno přes 300 000 kusů). V roce 2012 
natočil retrospektivní rockové CD k 25 le-
tům na scéně s názvem DK kde byl hostem 
i Aleš Brichta. Jako kytarista hrající klasiku 
se  v roce 2013 posluchačům představil na 
svém autorském instrumentálním CD Ma-

Rozhovor s DANIELem KROBem (interview exkluzivně pro PMC)
gická kytara, kterou mu pokřtili naši uzná-
vaní kytaristi Radim Hladík a Štěpán Rak. 
Daniel Krob tím dokazuje, že je kytarista  
bez omezení žánru. V současné době chys-
tá se svojí kapelou, která nese jeho jméno, 
nové rockové CD  a koncertní  tour po ČR.
V poslední době zaujal tento umělec i nej-
větší MARSHALL stěnou z českých luhů a 
hájů. A tak jsme si tohoto MARSHALListu 
vyzpovídali.
Na co hraješ Dane??
Kytary používám Fender, Gibson a Ibanez, 
Struny síly 12 a vysílačku 2,4 GHz. Do stu-
dia  používám  speciální kytaru s True Tem-
perament laděním pražců, což je převratná 
novinka, kterou  používá i Steve Vai, Steve 
Morse, John McLaughlin a u nás také Petr 
Juračka.
Kdy jsi vlastně začal hrát na  Marshall?
Na Marshall jsem hrál už před  Arakainem, v 
té tobě to už byla rocková klasika a kdo ne-
měl Marshall jako by ani nebyl. Nejdřív jsem 
si koupil kombo Marshall a vzápětí jsem pře-
sedlal na standardní set 2 box 1960 a lampo-
vý JVM 800.
Pak ale přišla i doba experimentů..
Je to vždy osobní volba a chuť zkoušet něco 
nového, sám jsem si prošel experimetová-
ním se zvuky, měnil a zkoušel jsem postupně 
aparáty i reproboxy. Byl jsem jeden z prvních 
kdo u nás hrál na neznámého Engla. Také 
jsem  zkoušel i lampový zázrak ADA z USA na 
který hrál Paul Gilbert. Celá ta 25 letá cesta 
mě ale opět zavedla na začátek k Marshall-
skému zvuku.
Co nějaké krabičky??
Nepoužívám žádné zkreslovací krabičky, 

pouze kvákadlo a delay Marshall.  Každé 4 
boxy živí jeden zesilovač,  ty   jsou vzájemně 
propojeny.
A co současný aparát?
Na koncertech používám 4 sloupy  po 2 bo-
xech Marshall 1960 A/B, které někdy, když 
je menší podium rozdělím na 2 sloupy na 
každé straně. Každé 4 boxy živí jeden zesilo-
vač,  ty  jsou vzájemně propojeny. Zesilovače 
používám jen lampové Marshall JVM 410HJS 
100W (Satriani Signature model), JVM 900 
50W (1991) a svůj zakázkově vyrobený 50W 
od F. Rozdall.
Jak jsi se k všem těmto MARSHALL kous-
kům dostal, předpokládám, že ne přes 
e-bay?
(smích) Ne, přes e-bay rozhodně ne. Protože 
potřebuji plný servis a profesionální pod-
poru, obrátil jsem se na MARSHALL brand 
managera pro Českou a Slovenskou repub-
liku, Robina Ondřicha. S Robinem a dalšími 
chlapíky z Praha Music Center (hlavně s Mí-
rou Filipem) jsme i vymysleli a zrealizovali 
propojení reproboxů se zesilovači dle mých 
divokých představ. A vyplatilo se.
Jaké je hraní na podiu?
Na pódiu dostávám z celé stěny skvělý a plný  
zvuk, díky velké zvukové  ploše  mám  všude 
výborný poslech a můžu si užívat hraní. Ta-
ková stěna hraje kompaktně a oproti samo-
statnému boxu potišeji, ale naopak z ní jde 
obrovská dynamika a když se před ní posta-
vím  tak mě zvuk v sólech  neustále inspiruje. 
Ve studiu natáčím vše živě a k tomu je pro 
mne Marshall nejlepší volba…
A Tvoje životní motto?
Moje motto: ROCK ŽIJE! (www.danielkrob.cz)
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TORTHARRY
definuje tvář českého 

death metalu již 
od roku 1991. 

Za Praha 
Music Center 
jsme hrdi, že 
v současnos-

ti vzniká s 
kapelou užší 
spolupráce.

D́ ADDARIO 
...MESA BOOGIE

...MARSHALL 
...& TORTHARRY 

- to prostě šlape!
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Kombo poskytuje dostatek hlasitosti pro 
malé koncerty nebo malé jam sessions.

Design komba stlačuje rozměry a hmotnost na minimum 
aniž by byl obětován tón! Toto kombo dále nabízí rozšíře-

nou sadu funkcí, které můžete najít u mnohem dražších 
basových zesilovačů na trhu. K dispozici je i symetrický 

XLR výstup, takže lze kombo  použít ve spojení s mixážním 
pultem a PA systémem. Naskýtá se tedy možnost použít 
zesilovač při živých vystoupeních nebo prostřednictvím 

jiných zařízení k nahrávání vašich basových linek.

Vlastnosti:
výkon 180 W; samostatný vstup pro zesilovač a ovládání 

hlasitosti; 4-stupňový ekvalizér Bass, Mid, Mid Sweep 
a Treble s magickým knoflíkem „ENHANCE“ EQ sweep; 

kompresor s ovládáním úrovně; 3,5 mm jack vstup pro MP3 
nebo jiné zařízení; symetrický XLR výstup; 1/4 „sluchátkový 
jack výstup; vestavěná efektová smyčka; výstup pro externí 

reproduktor; 1/4 jack výstup pro připojení ladičky.

Eden EC210

Eden EC8

Nové kombo nabízí dokonalou rovnováhu mezi 
výkonem a rozšířenou sadou funkcí, která 
umožňuje hudebníkovi zlepšit interakci se 
svým zesilovačem bez přílišné složitosti.
S 50-ti watty výkonu a 10“ reproduktorem, stává se EC10 skvě-
lým a praktickým nástrojem při zachování rozumné velikosti 
a váhy.

Vlastnosti:
výkon 50 W; 10“ speaker; 3 Stage EQ Bass, Mid a Treble s ma-
gickým knoflíkem „Enhance“ EQ sweep; 3,5 mm jack vstup pro 
MP3 nebo jiné zařízení; 1/4“ sluchátkový jack výstup; vestavě-
ná efektová smyčka; 1/4‘‘ jack výstup pro připojení ladičky.

Eden EC10

Eden i90
Basový chorus EC8 a je fantasticky přenosné a kompaktní 

basové kombíčko. 
Kombinace mnoha let zkušeností v oblasti zesilovačů

s nadčasovým designem a s výjimečnou konstrukcí vrcholí 
nezaměnitelným EDEN tónem.

Vlastnosti:
výkon 20W; 
8“ speaker; 
single tone 

kontrola 
Eden magickým 

knoflíkem 
 „Enhance“; 
EQ sweep; 

3,5 mm jack vstup 
pro MP3 nebo jiné 

zařízení; 
1/4“ sluchátkový 

jack výstup.
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Legenda pokračuje! Veleú-
spěšnému basovému pedálu/
DI boxu WTDI přibývá stejně 
velký brácha - podlahový 
chorus I-90… 
Žhavá novinka pro basisty všech žánrů 
a stylů. Ovládání Speed, Depth, Low 
Cut filter a Mix Level na míchání čisté-
ho zvuku a efektu.



Ahoj Richarde, začnu posledním albem 
Krucipüsku „Rodinej diktát“. Je to hod-
ně přísná muzika, feelingem jakoby na-
štvaná. Byl to záměr? Chtěli jste vykři-
čet do světa, že je na čase aby diktovali 
muzikanti?
Myslím, že ne. Já osobně své party a feelingy 
hrál tak, jak jsem cítil. Reagoval jsem na to, 
co slyším kolem sebe a ostatní reagovali na 
mě. Záměr být tvrdý a naštvaný, hrát s tím-
to pocitem, jsem v sobě neměl. Chtěli jsme 
se především bavit. Nechali jsme věci volně 
plynout a vydat ze sebe maximum, co v nás 
v danném okamžiku bylo. Vypadlo z nás to, 
co jsme cítili. Záměrně diktovat nebo něko-
ho poučovat, či dokonce kritizovat, tu nebyl.

Jak vidíš současnou českou hudební 
scénu? Posun, pokles, stagnace? Ptám 
se, protože jsi jeden z nejpovolanějších 

k zodpovězení této otázky. Studuje u 
Tebe mnoho mladých umělců, hraješ v 
moderních rock´n´metalových operách, 
pořádáš basové workshopy - prostě jsi 
ve spojení s aktuálním děním.
To je sice hezký, co jsi řekl. Jenže s přibý-
vajícím věkem a nadhledem mě tyhle věci 
přestaly zajímat. Držím se stranou od tako-
vých posuzování a hodnocení. Zajímá mě to, 
abych lidem pomohl na jejich cestě zvlád-
nout nástroj a trochu se ponořit do jejich ni-
tra, aby našli kus svého vlastního hudebního  
světa. Při takové práci není čas na to, zabývat 
se zbytečnostmi a hodnotit hudbu svých ko-
legů. Ono totiž takto vyslané signály přijdou 
zpět k vysílateli. A tak dávám pozor na to, co 
zaseju.  Mohu snad  jen říct to, že z hlediska 
hudebního je mnoho zbytečné, nic neříkající 
hudby, která nemá žádný hudební  význam, 
no z hlediska metafyzického má význam 
každá hudba, jinak by prostě neexistovala. 
Osvobodil jsem se od toho posuzování a při-
bylo mi mnoho energie... 

A který hudební počin zpoza hranic naší 
české kotlinky Tě v poslední době dostal 
na kolena?
Víc, než CD-čka mě zajímají live koncerty. 
Na nich se není za co schovat a muzikanti se 
ukazujou ve své plné kráse. Užil jsem si J.A.R. 
na jednom festivalu, kde hrály po Kruci-
püsku. Baví mě hudební produkce a studiová 
práce syna. Kromě toho si Richarda užívám 

na našich sólových koncertech Scheufler 
Project a v Rock Opera Praha.

Teď něco málo o Tvém hudebním ar-
zenálu. Poslední rok hraješ na aparát 
značky EDEN. Co nám o něm můžeš říci?
Ano. Nejprve mě kontaktoval Pavel Plecháč 
s otázkou, zda mě aparát Eden zajímá. Řekl 
jsem mu, že se rád seznámím, no a pak už 
jsme jednali s Robinem Ondřichem a Lukem 
Grenem o podmínkách pro endorsery. Eden 
předčil moji zvědavost. Disponuje velkým 
komfortem a zvukem, kterému jsem neodo-
lal. Vlastním Preamp The Navigator (World  
Low Class) a hlavu TheNavigator  1000. 
Luke mi sehnal poslední kus někde po Ev-
ropě, bohužel se tento model již nevyrábí... 
Dva reproboxy 4x10 s tweeterem o vykonu 
1000Watt. Mám teď zvuk, který mě inspiruje 
a se kterým se dá pracovat do jemných nu-
ancí. Přenese z basy vše, co se v ní děje. 

Víme také, že jsi byl poctěn (a nebo byl 
poctěn EDEN?) zařazením mezi světové 
megastar endorsery. Jak se cítíš ve spo-
lečnosti jako je např. Daryl Stuermer a 
Mike Rutherford (Genesis), Mike Watt 
(Iggy Pop & The Stooges) nebo Johny 
Castle (Nighthawks)?
Asi jsme se tedy s Edenem poctili vzájemně... 
Je to fajn být mezi hudebníky, uznalými ve 
světě. Hudba nemá hranice. Jsou to takové 
drobné krůčky. Uvidíme, kam povedou...

Richard SCHEUFLER (interview exkluzivně pro PMC)
V srpnu jsi s Richardem jr. workshopo-
val na BRUTAL ASSAULT festivalu. Jak 
se Ti hrálo? Přeci jen, tento festival je 
ponořen do metalových barev. Jak Vás 
gotická stvoření přijala?
Někdo mi napsal na FB mail, že ho to potě-
šilo a povzbudilo. Přijel ze Slovenska a pro-
cházel kolem, když jsme zrovna hráli. Vydržel 
poslouchat do konce. Za dobu v Krucipüsku  
jsem si zvykl na ledacos. I na ty pokérovaný 
máničky s vyhraněným hudebním zaměře-
ním. Nechci to nějak komentovat. Každé pu-
blikum je specifické. Dříve jsem měl obavy z 
toho, jak mě publikum přijme. Dnes myslím 
na to, že jdu prostě hrát. Pavaroti měl také 
strach. Pak si řekl:“Jdu prostě zpívat, chci to. 
Jdu dělat, co umím. Není čeho se bát“. Strach 
nad námi nemá moc, když si ho uvědomíme 
a přijmeme. To je pro mě cesta, jek se dostat 
ze stavu obav před koncertem. Pomáhá mi 
to zůstat bdělý a disociovaný i v takových 
případech, kdy bych nejraději po nějakém 
zfetovaném hlupákovi, dole v publiku, tu 
basu nejraději hodil...   

Nyní otázka lehce ezoterická. Je známo, 
že snění je pro umělce důležité. Sny jsou 
příběhy z bezčasí, a když v bezčasí zved-
ne se po vodní pláni hřbet, tak… Sníš? 
Jsou pro Tebe tyto příběhy z bezčasí dů-
ležité pro tvorbu?
Člověk se musí dostat do stavu, kdy je uvol-
něný a připraven slyšet věci ve svém nitru. To 
se může stát na procházce po lese, u vody, 
nebo na ranní toaletě... Snění je důležité, a 
ne pouze pro uměleckou tvorbu. Ano, pří-
běhy z bezčasí jsou pro mě důležité. Z ticha 
vychází úplně všechno. Hudba, obrazy, vyná-
lezy, komlexní řešení životních situací. Stavy 
úplného ztišení mají pro mě i jiný význam. 
Hlava je v neustálém procesu myšlení, když 
vypne, je to úleva. Když si chci odpočinout, 
poslouchám ticho a ničeho víc nežádám. Je 
to nutnost, jak vyrovnat ten čas strávený v 
decibelech...  

Poslední dotaz. Co od Tebe coby sólové-
ho umělce a Krucipüsku jako domovské 
kapely můžeme v nejbližších měsících 
čekat?
Nechci se moc rozšiřovat o budoucích akti-
vitách. Jen informačně. Připravujeme novou 
desku s Krucipüskem, měla by vyjít 1. 11. 
2013. S Richardem jr. máme v plánu udělat 
něco se Scheufler Project a on sám je plod-
ným skladatelem, takže i od něho se může-
me dočkat nějakého hudebního počinu... 
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Krásné, znějící a cenově dostupné. 
To jsou nové kousky z řady DAMIEN PLATINUM.

K dostání jsou i 7mistrunné či 8mistrunné nástroje, s průvlačnými struna-
mi či s FLOYD ROSE tremolem. Ladící mechanika - Grover ROTOMATICS ® s 
převodovým poměrem 18:1 (102-18 SERIES) Původní Rotomatic® s vylep-
šeným poměrem převodu. Tento převod 18:1 umožňuje jemnější ladění a 

větší stabilitu. Jemnější převodové ústrojí poskytuje hladší ladění.

Hmatník palisandr
Nejpoužívanější dřevo

pro hmatník. Palisandr je 
přirozeně mastný, dobře 

funguje jako jakýkoli 
povrch, který sdílí častý 
kontakt s lidmi. Zvuk je 

bohatší než javor, 
neboť zbloudilé podtóny 

jsou absorbovány 
do pórů dřeva.

 

Schecter DAMIEN PLATINUM

Snímače 
EMG Active 81/85

Jedním z nejpopulárnějších 
snímačů je EMG 81. 

Ten, který odstartoval revoluci. 
Využitím výkonných keramic-

kých magnetů a clonových 
cívek byl tón vypointován do 

ideální intenzity, neuvěřitelné-
ho množství high-end nářezu a 

tekutého sustainu. 

Krk javor
Vyrobeno z 3 kusů javoru pro 

extra stabilní zvuk. 3vrstvé 
kusy vydrží zkoušku časem. 

Tam, kde standardní krky mo-
hou v průběhu let vykazovat 

vady z důvodu stárnutí, teploty 
a vlhkosti, 3-vrstvé kousky 

zůstávají rovné.
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Schecter BANSHEE
SCHECTER přichází s krásnými kousky. Řada BANSHEE 
byla představena na výstavě ve Frankfurtu nad Moha-
nem a vzbudila patřičnou pozornost.
A to nejen svým vzezřením. „Dobře to vypadá a ještě líp hraje..“,byla 
nejčastější věta pronášená po zkoušce těchto kytar.
Ladící mechanika Grover
Rotomatics® s převo-
dovým poměrem 18:1 
(102-18 SERIES) Původní 
Rotomatic ® s vylepšeným 
poměrem převodu. Tento 
převod 18:1 umožňuje 
jemnější ladění a větší sta-
bilitu. Jemnější převodové 
ústrojí poskytuje hladší 
ladění.
Hmatník eben
Eben má výstižný, ostrý 
atak srovnatelný s javoro-
vým dřevem, oproti javoru  
má ale eben nižší odpor 
při hraní, olejnatější póry 
a silnější základní tón. 
Má obrovské množství 
perkusních podtextů při 
trsátkových útocích. 
Snímače pro pasivní 
verzi: Seymour Duncan 
SH-4 JB/59 SH-1N.
Kobylkový snímač: 
světově nejoblíbenější 
humbuckery. Poskytuje 
výkon á la Slammin´ při 
zachování maximální 
zpěvnosti tónu, agresivní 
harmonie, a tu přesnou 
správnou kombinaci sus-
tainu a zkreslení. Přechází 
od sladkých teplých tónů 
po surový rock ‚n‘roll. 
Krkový snímač: univer-
zální humbucker typu 
P.A.F. Pozdní 50. léta, 
vintage zvuk kloubený 
s ostrostí humbuckera. 
Teplé až krystalické čisté 
tóny. Krásný sustain. 
Snímače pro aktivní ver-
zi: EMG Active 81/85.
Jedním z nejpopulár-
nějších snímačů je EMG 
81. Ten, který odstarto-
val revoluci. Využitím 
výkonných keramických 
magnetů a clonových 
cívek byl tón vypointo-
ván do ideální intenzity, 
neuvěřitelného množství 
high-end nářezu a tekuté-
ho sustainu. 
Krk javor a ořech. Vyrobeno
z 3 kusů javoru a 2  proužků 
z ořechového dřeva. Tato vyvážená kombinace pěčlivě vybraného dřeva dodává kytaře atmosférický hlas javoru s potemnělým 
šepotem vlašských ořechů. Tato kombinace se často používá pro stavbu kytar á la „Thru neck“. 

Hmatník Compound Radius (12 „-16“). Každý ví, jak pohodlné pro rytmus jsou  vintage kytarové krky. Hmatník Compound radius 
vám zaručí pohodlí 12-ti palcového radiusu v nižších polohách pro akordy a snadný přístup sólování na vyšších pražcích s 16-ti 
palcovým rádiusem.
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Schecter HELLRAISER C-1 FR S (S jako Sustainiac)
Společnost Schecter je americkou značkou, která se od roku 1976 dokázala probojovat do nepříliš 

početné řady výrobců, jenž se můžou považovat za etablované na trhu.
Na tomto modelu konkrétně najdete: 

Lepený krk zajišťuje pohodlný přístup k nejvyšším polohám hmatníku. Zároveň však zachovává příjemný a teplý zvuk díky kontaktu 
různých druhů dřev na přechodové patce mezi krkem a tělem; Aktivní snímače EMG poskytují nástroji vyšší výstupní signál, který 

se lépe vypořádá jak s různou impedancí vstupu kytarového zesilovače, tak s prakticky libovolnou délkou kabelu; Snímač EMG Acti-
ve 81/Sustainiac ® - silné keramické magnety a úzké clonové cívky rovná se neuvěřitelné množství high-end nářezu a konstantního 

sustainu. Sustainiac ®: Tento snímač produkuje překrásné tóny á la humbucker, pokud je Sustain spínač vypnutý.
Naopak při zapnutí pracuje jako Sustainiac driver. Sustainiac vytváří nekonečnou  vazbu.

Zamykatelný nultý pražec a tremolo Floyd Rose - dvojzvratné tremolo Floyd Rose spolu
se zamykatelným nultým pražcem umožňuje používat 

i „řezání“ do kytary beze ztráty přesného ladění. 
25 let používání můuví samo za sebe.. 

Vlastnosti:
tvar C-1, lepený krk, mahagonové tělo, překládané javorem, mahagonový 3-dílný krk,menzura 648 mm, palisandrový hmatník,  

24 pražců s profilem X-Jumbo, nultý pražec se zámky, orientační značky Gothic Cross, lemovka: hlava, tělo, krk (perleť), 
snímače: EMG Active 81/Sustainiac®, elektronika: 3 polohový přepínač,  2x Volume, Tone, 2x rozpínání snímačů Push/Pull 

potenciometrem Volume, kobylka: tremolo Floyd Rose 1000, 
ukotvení strun v tremolu, ladící mechanika Grover, 

hardware: černý chrom... 

Schecter 
HELLRAISER 
EXTREME 2013
Extrém co zašel ještě dále…
Peklo se slitovalo a opět se 
otevřelo… Toto nejsou kytary 
pro Rychlé Šípy. Toto jsou kytary 
pro Zelené Vesty!
Tělo se skládá z mahagonového základu, na 
nějž je dle Vaší volby nalepena vrchní des-
ka buď z kroužkovaného, nebo žíhaného 
javoru. Těžkému mahagonu dodává lehký a 
zvukovou průzračnost, rychlý atak a dlouhý 
sustain. Při použití transparentních laků je 
výhodou i viditelná atraktivní přírodní kres-
ba dřeva. Hlava je stejně jako tělo stylově 
zdobená perleťovým lemováním. 
Ladicí mechaniky s převodem 19:1 jsou 
sázkou na jistotu. Hmatník si můžete vybrat 
ebenový či javorový - záleží zcela na Vaší 
představě ideální kytarové zabíječky. 
Aktivní humbuckery EMG jsou srdcem 
elektroniky. U kobylky je instalován typ 81, 
tedy jeden z nejpoužívanějších snímačů 
pro osazování metalových kytar. U krku 
kytar najdeme model 89R. Je možné volit 
mezi single-coil a humbucker modem.
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Schecter KENNY HICKEY Signature

Schecter BLACKJACK ATX C-4

Tak Kenny se dočkal. Kytarista skupiny Type O Negative vzbudil 
zájem kytarového výrobce a ten mu ukul kejtru na míru.

Zelená víla vychází z klasického C-1 tvaru, osazena je ale 
snímači Seymour Duncan JB (SH-4)/Sustainiac® a má pár 

dalších vychytávek. Např. přepínače Volume/Tone/3-polo-
hový Toggle (snímače)/ On-Off , mini Toggle/ 3-polohový 
Normal-Mix-Harmonic Mode a neposledně i mini Toggle 

přepínač. Takže zelená víla bez absinthu…i to lze.

SCHECTER přichází s novými krásnými kousky – nyní v basové verzi. Žluté lemování okolo celé basy 
nenechá nikoho na pochybách, že jde o ATX řadu – spolu s HELLRAISER řadou nejoblíbenější sérií.

Ladící mechanika Grover MINI. Funguje s převodovým poměrem 20:1. Kryt je speci-
álně vyroben pro dosažení přesné tolerance, která zabraňuje prokluzování a umožňuje 
jemné ladění. Uzavřená „převodovka“ má trvalé mazání, což usnadňuje basistům život.

Hmatník -eben. Eben má výstižný, ostrý atak srovnatelný s javorovým dřevem, oproti javoru má ale 
nižší odpor při hraní, olejnatější póry a silnější základní tón. Má obrovské množství perkusních podtextů při 

trsátkových útocích. Snímače Seymour Duncan Blackouts Bass. Poskytuje zachování maximální zpěvnosti tónu, agresivní harmo-
nie, a tu přesnou správnou kombinaci sustainu a zkreslení. Přechází od sladkých teplých tónů po surový rock´n‘roll. 

Krk mahagon. Vyrobeno z 3 kusů pro extra stabilní zvuk. 3vrstvé kusy vydrží zkoušku časem. Tam, kde standardní krky mohou
v průběhu let vykazovat vady z důvodu stárnutí, teploty a vlhkosti, 3-vrstvé kousky zůstávají rovné.

Schecter NIKKI SIXX Signature Model
Motley Crüe, Nikki Sixx, Schecter…ale jo, to jde dohromady…

Baskytara vycházející ze tvaru 
Thunderbirda, který byl po léta 
Nikkiho baskytarou číslo jedna. 
Tělo je tím pádem samozřejmě 

z mahagonu s prů-
hledným 

plexi-
pick-

guar-
dem. 

Krk je z 
pěti kusů dřeva v kombina-
ci javor/ořech. Hmatník je 
palisandrový s 24 x-jumbo 

pražci. Nultý pražec je Graph 
Tech Tusq XL 42 mm. Masívní 
kobylka v černém chromu je 

od Schecteru, ladící mechaniky 
Grover. Snímače jsou od EMG 

v kombinaci P-style u krku a 
J-style u kobylky. Tři potenci-
ometry ovládají hlasitost pro 

každý snímač a tónovou clonu. 
Pro naprosté ticho v případě 

potřeby máte ještě k dispozci 
Kill switch přepínač.
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Schecter HELLWIN
Již po několik dekád si Schecter upevňuje pozici výrobce skvělých 
kytar a bas. Nedávno ale otevřel zcela novou kapitolu představe-

ním řady celolampových zesilovačů a také reproboxů.  
Tuto kapitolu ale nepíše nikdo jiný, než tvůrce světoznámých zesilovačů 5150 nebo 

JSX, Mr. James Brown. Schecter nabízí tři USA modely: 100W hlavu, kombo Hellraiser 
a taktéž 100W zesilovač Hellwin, o němž se zde rozepíšeme více. Aparáty se vyrábí buď v USA, nebo se dají 

pořídit levnější verze tzv. Stage Series. Ty ale nemají na zadním panelu štítek s nápisem Made In USA.

Nyní ale něco k čerstvě oceněné hlavě Hellwin. Platinovou cenu v sekci Sound Check magazínu Guitar World 
nezíská jen tak nějaký „zvukotvorec“! Čím tedy Hellwin kritiky zaujal? Kromě zvuku určitě i faktem, že na 

vývoji designu i zvuku se podílel již zmiňovaný James Brown spolu s kytaristou metalcorové kapely Avenged 
Sevenfold, Synyster Gatesem. Synyster hraje již dlouhá léta (stejně jako druhý kytarista Zacky Vengeance) na 

Schecter kytary a pod jeho dozorem vznikly i veleúspěšné signované modely Synyster Gates Standard, Synys-
ter Gates Custom a Synyster Gates Special (viz. foto). Bylo tedy logickým krokem přizvat si tohoto 

umělce k vývoji Schecter zesilovače. Hlavním cílem bylo vměstnat tón 
několika Synysterových oblíbených zesilovačů pod jedno šasi.

A povedlo se. Vznikl tříkanál s ohromujícím zvukovým arzenálem. 

 Hellwin USA 100 je tedy 100W hlava poháněna čtyřmi EL34 v koncovém 
zesilovači a čtyřmi 12AX7 lampami v předzesilovači. Přední panel přímo 

exploduje počtem knoflíků (celkem 20), které jsou logicky uspořádány 
do sekcí Clean, Lead1, Lead2 a Master. Kontrola každého zvukového 

kanálu je zcela nezávislá, s korekcemi výšek, středů, basů, gainu a volu-
me. Čistý kanál disponuje kontrolou Voicing, kde si můžete vybrat mezi 

červeným modem (U.K. zvuk), nebo modem zeleným (U.S.A. zvuk).
Master sekce poskytuje kontrolu nad knoflíky Master Volume, Presen-
ce, Boost, Midi Learn a Loop On/Off. Noise Gate, to je kapitola sama o 

sobě. Zde můžete vybírat ze 4 modů (Tight, Normal, VII a VIII) podle 
toho, kolikastrunnou kytaru právě používáte. Zadní panel nabízí kla-
sickou paletu funkcí a výstupů. 4-tlačítkový footswitch pro kontrolu 

zvukových sekcí je součástí balení. A jak to hraje? Zjistíte na: 
www.schecterguitars.com



Schecter CUSTOM SHOPSchecter HELLRAISER
Sestav si po svém: od divočiny po jemnost, 
od exotiky po extrém…
Málokdo ví, že Schecter nabízí možnost „postavit si“ svou kytaru. Přes-
ně podle vašich nejdivočejších snů a představ. Stačí navštívit www. 
schecterguitars.com a přejít na odkaz: Custom Shop Calculator. 
Vybočit můžete nejen výběrem tvaru těla či délce krku -  je zde mnoho 
variací intarzií, pražců, barev různých částí kytary, snímačů, kobylek, 
zdířek pro jacky, potenciometrů atd. Vaše kytara tak může být jediným 
kouskem na světě svého druhu!

Více informací u oficiálního distributora pro ČR a SR.

What the HELL !!? HELLRAISER STAGE 100
2-kanálový 100W celolampový zesilovač.

Sluhové jednoho pána 
4 x 12 HELLRAISER, 240W
4 x Celestion Vintage 30

Obušku z pekla ven!
HELLRAISER USA 100 2 x12

2-kanálové lampové kombo, 100W; 2 x Celestion Vintage 30
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Overdrive pedál, který produkuje variabilní 
směsici boostu v gainu s klasickou bump funk-
cí ve středních frekvencích 
(midrange).  
To napomáhá k obohacení mno-
ha herních stylů. Je to oprav-
dový „overdrive specialista“, co 
disponuje takovými nastavení-
mi, které mnozí špičkoví hráči 
považují za nejdůležitější, co 
se overdrive pedálů týká. Od 
sladkého, jemného tóno-
vého rozpadu po harmo-
nicky doutnající overdrive. 
Bodající i zpívající, Grid 
Slammer nasazuje novou 
laťku!
Vlastnosti produktu: 
navrženo a sestaveno 
Petaluma, Kalifornie, 
USA; True Bypass 
On/Off; Gain Control 
umožňuje sladit vintage 
break-up nebo klasický 
overdrive; Master Level Control 
naboostuje signál až o 20 dB; Tone Control 
vyvažuje vysoké frekvence; On/Off status LED diody.
Specifikace: rozměry 73mmx122mmx58mm; hmotnost: 
0,332 kg s baterií; typ baterie: 9V DC; spotřeba energie: 9VD-
C/15mA; vstupní impedance: 1M Ohm (500k Ohm minimum); 
výstupní impedance: 10k Ohm.

Zkreslení poslouží rockovým žánrům svou  
agresí, ale zachovává vřelou, až organickou 
zvukovou kvalitu. 
I když hlavní síla pedálu spočívá ve vyšších gain zvucích, 
připisuje si bod za všestrannost díky možnostem Low Gainu. 
Perfektní pro klasický rock nebo kvílivé blues party. Je také 
vybaven unikátní Mid Cut funkcí, 
která změní střední frekvence na 
patentovanou Boogie „V“ EQ-
křivku. Mnoho umělců přispělo 
k vytvoření nej-heavy kytarové-
ho tónu!
Vlastnosti produktu: 
navrženo a sestaveno 
Petaluma, Kalifornie, 
USA; True Bypass On/Off; 
Gain Control umožňuje 
smíchat klasický gain až 
po moderní hi-gain; Lo/
High Gain přepínač 
poskytuje rozsah od 
klasickéhio crunche 
až po moderní melt-
down; Master Level 
Control naboostuje 
signál až o 20 dB; 
Tone Control vyvažuje 
vysoké frekvence; Mid-Cut 
Control poskytuje mění střední 
frekvence podle potřeby; EQ-Boost přepí-
nač; On/Off status LED diody.  
Specifikace: rozměry: 73mmx122mmx58mm; hmotnost: 
0,393 kg s baterií; typ baterie: 9V DC; spotřeba energie: 9VD-
C/15mA; vstupní impedance: 1M Ohm (500k Ohm minimum); 
výstupní impedance: 10k Ohm.

Boost/Overdrive nabízí nebývale široký rozsah 
takového GAINu, jaký je obvykle spojován s 
tzv. „čistými“ boost pedály. 
Tone-Burst má ale dost gainu na to, aby naboostoval Vaši 
kytaru na práh thresholdu i trochu dále. Tento krásný kousek 
je neuvěřitelně výkonný při 
přidání boostu, drivu a / nebo 
EQ k jakékoli kombinaci kytary 
ze zesilovačem. Ať už použí-
váte Tone-Burst jako nástroj k 
posílení výkonu jednotlivých 
snímačů tak, aby odpovídaly 
síle humbuckerů, nebo jako 
decentní overdrive pro 
případy, kdy standardní 
overdrive může být příliš -  
je  zkrátka užitečný pedál, 
který dělá z nejlepších 
věcí věci ještě lepší!
Vlastnosti pro-
duktu: navrženo a 
sestaveno Petaluma, 
Kalifornie, USA; True 
Bypass On/Off; Gain 
Control umožňuje 
smíchat  boost nebo 
mírný overdrive; Master Level 
Control naboostuje signál až o 20 dB; 
Bass & Treble ovládání poskytne +/-12dB EQ naboostování či 
ořezání zvuku; On/Off status LED diody.
Specifikace: rozměry 73mmx122mmx58mm; hmotnost 0,364 
kg s baterií; typ baterie: 9V DC; spotřeba energie: 9VDC/15mA; 
vstupní impedance: 2M Ohm (500k Ohm minimum); výstupní 
impedance: 10k Ohm.

Mesa FLUX-DRIVE TM

HANDMADE IN USA
FROM MESA/BOOGIE

Mesa THROTTLE BOX TM

Mesa GRID SLAMMER TM

Mesa TONE BURST TM

Overdrive pro ty, co chtějí ze všecho 
nejlepšího to nejlepší. 
Tato krabička má více „tekutého“ gain-u a propracovaného sus-
tainu, což krásně nakrmí tón bohatým harmonickým podtex-
tem. Je to návykové a inspirující, 
obzvláště pro obohacení crunche 
nebo Gain kanálu u zesilovačů. 
Nabízí také úplnější tvarování 
tónu díky ovladačům Treble 
a Bass. Takto strukturovaný, 
Flux-Drive funguje coby 
kompletní a universální 
předzesilovač.
Vlastnosti produktu: 
Navrženo a sestaveno Pe-
taluma, Kalifornie, USA; 
True Bypass On/Off; Gain 
Control umožňuje sladit 
množství overdrivu a 
dynamiku sustainu; 
Master Level Control 
naboostuje signál až 
o 20 dB; Bass & Tre-
ble ovládání poskytne 
+/-12dB EQ naboosto-
vání či ořezání zvuku; On/Off 
status LED diody.
Specifikace: rozměry 73mmx122mmx58mm; hmotnost 0,364 
kg s baterií; typ baterie 9V DC; spotřeba energie 9VDC/15mA; 
vstupní impedance 1M Ohm (500k Ohm minimum); výstupní 
impedance: 10k Ohm.
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Mesa BASS PRODIGY

Mesa BASS STRATEGY

Konečně. Basový, celolampový přenosný zesilovač!
Masivní až návykový tón, který je možný pouze díky Mesa lampám,
konkrétně 4 x KT88 v konci a 3 x 12AX7 v předzesilovači. Prodigy nabízí dva výkonové mody díky přepínači Full/Half Power. 
Osedlat tedy můžete 4 koncové lampy žhavící zesilovač na 250 lampo-wattů, nebo můžete přitáhnout opratě na 125W přes 
2 koncové lampy. Klasiky potěší nastavitelný BIAS a volitelný vstup - Normal, Vintage, Active. Korigovat můžete výšky, středy, basy, 
5-tipolohový Mid-Voicing a Master Volume. Prodigy footswitch vám umožní nakopnout basová solíčka díky funkci SOLO - footswitch 
není součástí balení. V nožním přepínači dále naleznete knoflíky pro spuštění/vypnutí MID VOICE, FX LOOP a MUTE.
Sotva se narodil, už ohromuje svým basovým křikem - a váží pouhých 13,1 kg!

Bomba. Nářez. Nebezpečná šelma. Hromobití.
Pokud je po blesku slyšet hrom, už víme kde se onen hrom bere. Vychází z nové celolampové bestie Strategy. Hrom začíná třemi 

12AX7-mičkami a končí osmi (!!!) lampami KT88. Stejně jako u Prodigy, výkon se dá zkorigovat z ohlušujících 465 Wattů na stále ná-
řezových 250Wattů. To ale není konec sešupu! Zkrotit se Strategy dá i na 125 Wattů. Prostě univerzální mašina. Kromě výkonu se od 
svého menšího bráchy liší legendárním grafickým ekvalizérem, tolik známým z řady zesilovačů MARK či nové řady EXPRESS+. Tento 

ekvalizér se dá vypnout/zapnout přes nožní přepínač. Kdybyste jen tušili, kdo si pořídil rovnou 4 kusy tohoto mastodonta…

Mesa 
EXPRESS+ 

CUSTOM
Zakázková 

úprava populární 
Express 5:25-ky 

ve stylu výběrový
žíhaný javor.
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MXR M222 TALK BOX 

Dunlop FFM1, FFM2, FFM3 
MINI FUZZ FACE 

MXR M83 
BASS

CHORUS 
DELUXE

Tým MXR doladil Talk Box tak, aby byl „singer-
friendly“ pro koncertování a sochání tónu při 
zachování nezaměnitelného zvukového cha-
rakteru, který dodal efektu na legendárnosti.
Díky vlastnímu zesilovači a speaker driveru je Talk MXR Box  
kompaktní krabičkou. Navíc i díky sympatickým rozměrům je 
perfektní volbou pro váš pedalboard! Funguje to jednoduše. 
Nástrojový kabel „plugnete“ do zesilovače, průhledný talk-
kabel připnete k mikrofonu a zábava začíná. A tak s Volume, 
Tone a Gain kontrolou můžete tvarovat a přidávat texturu 
vašemu  hlasu.

„X-Over Mode“ 
nabízí sníženou  

modulaci v nižších 
frekvencích, určenou 

pro dosažení opti-
málních výsledků 

při hraní ve vyšších 
polohách. 

Knoflíky Bass a Treble 
umožňují nakopnout nebo 

naopak ořezat hloubky a 
výšky. Neobyčejný chorus…

Dunlop Fuzz face ufoni byly vždy oblíbení pro 
své nezaměnitelné šasi a hlavně pro svůj ty-
picky vypointovaný zvuk. Jedinou nevýhodou 
byly vždy lehce nadstandardní rozměry... 
Při průměru 17cm a výšce 5cm nelze mluvit o pedalboard-fri-
endly krabičce. Mini Fuzz „ksiftíci“ se rozhodly tuto nevýhodu 
zrušit. Průměr 11cm - to již každý pedalboard zvládne. True 
Bypass je samozřejmostí.

FFM1
Obsahuje silikonové tran-
zistory BC108 z legendár-
ních modelů á la 1970, 
potěší ledkovým status 
indikátorem a klasicky je 
napájen 9V baterií ( není 
součástí balení ).  

 
FFM2
Tento malý „ufon“ ze sebe 
vyloudí legendární tón à la  
Fuzz Face. Překvapí těmito 
vychytávkami: True bypass, 
LED status, možnost napá-
jení ze sítě a snadný přístup 
k 9V baterii. Germanium 
Fuzz Face Vás ohromí vře-
lým vintage fuzz zvukem, 
který vychází z germanio-
vých tranzistorů.

 
FFM3 
Tento kousek v sobě skrývá 
ten samý obvod, který žha-
vil Jimi Hendrix. Distortion, 
který hne srdcem.

MXR M89 
BASS OVERDRIVE 
Lampově vřelý, 
basový overdrive. 
Míchačka čistého tónu
a overdrive-u. 
True bypass.

Way Huge WHE 707 
SUPA-PUSS 

Kultovní Freak-out efekty 
Jeorge Trippse na dosah!

 
MXR M237 
DC BRICK
Nový DC Brick
překoná všechny 
zkraty a přetížení stejně jako 
DCB10, ale nyní je dvakrát 
tak silnější!
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Kompletní spektrum 
zkreslení od 
kousavého tónu 70´s 
rocku po moderní 
metal. 
Aktivní ekvalizace pro přesnou
tónovou kontrolu. 100% ana-
log. True Bypass.

MXR M75 
SUPER BADASS 
DISTORTION

MXR M69 PRIME
DISTORTION

Output, Tone 
a Distortion 

konktrola. 
Konkrétní, 

vřelý voicing, 
vintage 

zkreslení a 
skvělá dyna-
mika. 100% 

analog.

Cenově nejdostupnější MXR 
Distortion.

MXR EVH117 Signature Van Halen 
FLANGER 

Dunlop DVP-3 VOLUME(X)
Tento krasavec v sobě
skrývá funkce volume 

i expression pedálu 
zároveň. 

Díky DVP3 pedálu můžete jemně 
ovládat úroveň hlasitosti a stejně 

tak ovládat parametry efektů, 
které mají možnost připojení k 
pedálu. Pomocí integrovaného 

spínače je také možné změnit 
polaritu paty a špičky. DVP3 
Volume je vhodný pro kyta-

risty, basáky i hráče 
na klávesy.

Signovaný model 
vychází ze slavných 
flanger tónů, které 
můžete znát ze songů 
jako „Unchained“ nebo 
„And the Cradle Will 
Rock“. 
Co vybočuje ze starých 
osvědčených flangerů je EVH 
přepínač, který nastaví kyta-
rový tón na stejné frekvence 
jako Eddieho kytara ze songu 
„Unchained“.

MXR EVH95
Signature  
Van Halen Wah
35 let po skvělém debuto-
vém albu Eddie Van Halena 
přichází na pódia coby dárek 
ke kulatému výročí tento 
designový skvost. 
Vše je ručně lakováno podle předlohy 
Eddieho Frankensteinovy kytary.
Cívky jsou pečlivě vybírány a True 
Bypass je samozřejmostí.
Široký sweep a skvělé vokální vlast-
nosti tohoto pedálu vás vybičují 
k maximálním výkonům 
a ještě dále...

Navíc jsou 
při výrobě 
kontrolovány 
pomocí přesné 
laserové tech-
nologie pro 
zajištění doko-
nalé konsis-
tence. Více na: 
http://www.
jimdunlop.
com/product/
ukuele-strings 
# sthash.ien-
zeEpz.dpuf.

Dunlop
UKULELE STRUNY  
Struny jsou vy-
robeny paten-
tovanou směsí 
monofilamen-
tu nylonu 
pro lepší 
flexibilitu, 
ladění a 
životnost. 

Dunlop Johnny Cash 
Signature Western Capo 
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DU HE114 HERCO prstýnek, 
extra tvrdé

DU 4750 Dunlop Big Stubby 
trsátka

DU PVP102
Trsátka sada

DU GDPT02M Grateful Dead
Dead Bear, 6 trsátek 
v plechové krabičce

DU MHPT03
Motörhead ALBUM ART 

6 trsátek v plechové krabičce

DU RWT02M Rev Willy 6 trsátek
v plechové krabičce

DU 5201
Pouzdro na trsátka

DU DSD21-MTS
Černé tričko s MXR logem, 
pánské (L,XL)

DU 5000 Scooty
držák trsátek

DU DSD22-WTS
Černé tričko s logem WYLDE, 

dámské (M,L)

DU DSD30-WTS
Černé tričko s logem TORTEX, 

dámské (M,L)

Umíte s těšit z maličkostí? 
Zkuste to s DUNLOP DOPLŇKY...

DU DSD32-MTS
Černé tričko vintage s logem 

MXR, pánské (L,XL)

DU DSD35-MTS Černé tričko
 „CRYBABY“ kráska, pánské (M,L,XL)

DU PVP101 Trsátka sada

DU DSD20-MTS
Černé tričko CRYBABY logo, 

pánské (L,XL)

DU 4740 Stubby
Jazz trsátka

DU DSD05-WTK
Černé (tank) tričko s potiskem 

logo „D“, dámské (M,L)

DU DSD31-MTS
Černé tričko vintage s logem 
TORTEX, pánské (L,XL)

DU DSD36-MTS
Černé tričko „R&R GIRL“, 
pánské (M,L)

DU DSD20-MZH
Černá mikina „CRYBABY“ logo, 

pánská (M,L,XL)

DU 741 Kapo/slide 
konektor

DU DSD22-MZH
Černá mikina s logem WYLDE, 

pánská (M,L,XL)
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SCHECTER COMMUNITY
federální společenství českých a slovenských 

milovníku zn. Schecter

Marek Ašok Šmerda Pert Saurick Mahr Jimi Cimbala Dušan Miňovský Ondřej Nesládek

Richard Plesgura Archangel Cesy & Yvor Deemon Mirek Řezníček Mike Kůs

Jakub Vondrka Mathieu von A Banquet Aleš Guleš Hampl Otus Hobst Jaroslav Jeff Novák

Martin Tichota Saša Zárivnij Lado Ďurica Hans Hoříček Noro Pavlis

Václav Moch Michal Janků Jano Pisoň Petr Janda Milan Broum

Martin Fialka Petr Voháňka Mirek Andrassy
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Planet Waves NS MICRO PW-CT-12 
Hey Jimi! Konec diskriminace levorukých kytaristů! 
Ladička vyvinutá ve spolupráci s legendárním vývojářem a vyná-
lezcem Nedem Steinbergerem doznala značných změn ... a to nejen 
estetických!
Je stále malá, lehká, přesná a snadno se používá, do vínku jí ale přibyl vizuální metronom, 
takže si můžete hrát doma a sledovat přesnost své hry. 
Metronom má škálu beatů 20 – 270bpm. Disponuje vylepšenou kalibrací, a to
v rozmezí 410-480. Opět jí tedy stačí připnout na zadní stranu hlavice kytary a nikdo kromě 
vás o ní neví. Je ideální pro ladění v hlučném prostředí, protože ladí pomocí vestavěného 
piezzo snímače. Vychytávkou budiž otočná hlavice o 360° a také otočný displej. 
Konec diskriminace levorukých kytaristů!

Do rodinky kabelů oblíbené řady
CLASSIC přibyl nováček... 
Tři 15-centimetrové propojovací 
kapely s exlusivní IN=OUT 
technologií.

Planet Waves 
PW-CGTP-305

Tyto kabely jsou 
známe tím, že 
při naprosté 
čistotě signálu 
moc „nežerou“… 
neboli neubírají 
signálu na 
čistotě. Stejně 
jako všechny 
ostatní kabely 
Planet 
Waves, i 
tito prcci 
potěší 
celoživotní 
zárukou!

Planet Waves 
PW-HPRP-03
Vytvořte 
ideální pro-
středí uvnitř 
kytary po-
mocí tohoto 
kvalitního 
přípravku! 
Po otevření
a umístění do 
nástroje v závis-
losti na okolním 
prostředí vznik-
ne mikroklima o 
relativní vlhkosti 
45 - 50%. Doba 
účinnosti pří-
pravku se pohy-
buje v rozmezí 
dvou až čtyř 
měsíců. Výrobek 
obsahuje hned 
tři balení.

Planet Waves 
AMSG-110-3D 
AMSG-120-3D
Pod těmito kódy se 
skrývá balíček extra 
kvalitních kabelů spo-
lu s trojbalením nej-
prodávanějších D‘Ad-
dario strun EXL110 či 
EXL120.
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D́ Addario EXL Balanced Tension
EXL110BT Regular struny pro elektrickou kytaru, 0.010, 0.0135, 0.017, 0.025, 0.034, 0.046

EXL115BT Medium struny pro elektrickou kytaru, 011, .015, .019, 028, .037, .050
EXL120BT Super Light struny pro elektrickou kytaru, 009, .012, .015, 022, .030, .040

Nové D‘Addario Balanced Tension 
struny jsou matematicky optimali-

zovanou kombinací mnoha výpočtů, 
což vede k větší kontrole a pohodlí 

při hraní. V kombinaci s výrazným 
jasným tónem XL niklových strun, 

každá sada nabízí větší dynamickou 
kontrolu a přijemnější pocit  jak 

při vybrnkávání, tak i při tvrdší hře. 
XL Nickel Wound - nejoblíbenější 

elektrické struny D´Addaria - jsou 
precizně zpracované struny s ponik-
lovanou ocelí nanesenou na jádru z 

uhlíkové oceli ve tvaru hexagonu. 

D‘Addario XL Nickel 
Wound basové struny 
jsou celosvětově zná-
mé jako „The Player´s 

Choice“ mezi basovými 
hráči všech žánrů a 

stylů. Všechny XL stru-
ny jsou vyrobeny na 

exkluzivních digitálně 
řízených strojích, což 

zaručuje každé struně 
vynikající intonaci, jas-

né základy, a bezkon-
kurenční konzistenci. 

Ocelové dráty jsou 
ovinuty niklovým

EXL160BT MEDIUM basové struny, 0.050, 0.067, 0.090, 0.120
EXL170BT REGULAR basové struny, 0.045, 0.060, 0.080, 0.107

EXL220 BT SUPER LIGHT basové struny, 0.040, 0.055, 0.070, 0.095

Výsledek? Struny s dlouhou životností, jasným tónem a vynikající intonací. Ideální pro nejrůznější kytary a hudební styly.

obalem známým svým rozlišovacím jasným tónem s výbornými magnetickými vlastnostmi. To poskytuje všeobecně atraktivní 
a univerzální tón pro všechny styly.

Planet Waves 
PW-CP-07

Planet Waves 
SATRIANI pásyTo celé za cenu 

jednoho kabelu! 
V American Stage kabelech 

proudí plnokrevná audio-
filní kvalita, která je přímo 

předurčena k reprodukci 
věrně přeneseného zvuku z 

vašeho oblíbeného nástroje. 
Jacky jsou vyráběny reno-

movanou a léty prověřenou 
firmou Neutrik a pájeny v USA 

nejnovější „in-line“ techno-
logií. S naprostou eliminací 

indukovaných šumů a brumů 
se samozřejmě počítá. Uni-

kátní tvarování hrotů GEO-TIP 
zaručuje bezpečné připojení 

do jakéhokoli nástroje, pedálu 
nebo zesilovače. Ověřenou 

jistotu garantují také vybrané 
materiály a precizní 

výrobní metody.  
Zkrátka: 

American Stage 
pro music stage.

Planet Waves 
AMSG-110-3D 
AMSG-120-3D Kapodastr pro šestistrunné kytary 

nabízí snadné použití a zároveň 
skvělou funkčnost, vše za sympa- 
tickou a přijatelnou cenu. 
Elegantní a ultralehký model umožňuje
rychlé a přesné umístění na krk kytary jednou 
rukou. Stačí otočit hladký knoflík na kapo- 
dastru k odstranění drnčení strun - a je hotovo. 
Jedná se o zařízení lehké, lisované z ABS 
(termoplast), které nepřidá vaší kytaře téměř 
žádnou váhu. To však ale vůbec neznamená, že 
by tento kousek měl být na lehkou 
váhu brán...

Pohodlné 
nylonové 

pásy o šířce 
50mm, 

vyrobené 
podle představ 

Satche. 
Volba délky pásu 

od 89cm do 150cm. 
Ideální dárek pro 
jakéhokoli fandu.

.............................................................................................................................................................
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Praha Music Center se podařilo odchytit 
jednoho z hlavních organizátorů BRUTAL 
ASSAULT festivalu, Tomáše Fialu.
Ahoj Tomáši, letošní, již osmnáctý roč-
ník BRUTAL ASSAULT festu se opět nesl 
v duchu megahvězdných performerů 
jako ANTHRAX, IN FLAMES, FEAR FAC-
TORY, BEHEMOTH a mnoha dalších. Čím 
si vysvětluješ, že je o BRUTAL ASSAULT 
v řadách muzikantů tak brutální zájem?
Ahoj, jednoznačnou odpověd na to nemám, 
ale možná je to tím, že se na festival snaží-
me zvát umělce, kteří jsou ve svém ranku na 
nějaké úrovni a věřím, že se to následně pro-
jevuje také v tom, že k nám na festival chodí 
návštěvnictvo, které se o hudbu zajímá tak 
nějak víc, než je mainstreamový průměr. No 
a pokud máš hluboký zájem o hudbu, tak už 
je jen krůček k tomu vzít do ruky hudební 
nástroj a pokusit se z něj něco dostat. Takže 
to je asi největší rozdíl mezi námi a ostatními 
festivaly.
Čím se letošní ročník lišil od předcho-
zích?
Každý ročník se snažíme dělat co možná nej-
lépe a věřím, že jsou v naší práci stále vidět 
minimálně dílčí pokroky. Velkým plusem fes-
tivalu je, že máme stalý produkční tým, který 
již zná zbylé osazentstvo festivalu, možná 
úskalí dodavatelů, stejně jakožto základní 
festivalové zákonitosti a díky těmto lidem 
festival šlape, troufám si říci, rok od roku 
lépe...Mám upřímnou radost, že máme zvuk 
na naprosto špičkové úrovni. D & B je ridero-
vý aparát většiny největších hvězd a na me-
tal vlastně nejlepší možné vybavení, protože 
svou zvukovou průrazností je parametricky 
nejdál. Zkrátka se snažíme dodat kvalitu i v 
technice a pódiích a nastavit i na naší česko-
slovenské scéně západní standardy.  Stejně 
tak jsme rošířili doprovodné programy festi-
valu jako např. stan Marshall City, Horror ci-
nema stan, stan s podpisovkama, partnerské 
chill out zóny atd.

Víme, že se v průběhu metalem nabitých 
čtyř festivalových dnů nestal žádný váž-
ný konflikt. Podílel se na tom i fakt, že 
metalové duše jsou v podstatě duše cit-
livé, a nebo šlo spíše o organizační um?
Tady je v kombinaci více faktorů, ale je prav-
da, že jsme v prvopočátku s mírným usměr-
ňováním osazenstva bojovali, ale od chvíle, 
kdy jsme začali apelovat na elementární 
lidskou slušnost a akcentovat fakt, že všichni 
jsme tu proto, abychom se bavili, a ne aby-
chom vyvovávali konflikty, se situace přiro-
zeně uklidnila. Stejně tak je zajímavá míra 
uměrnosti osvětleného areálu vs. areálu v 
pološeru. Tedy čím méně světla je ve noč-
ních hodinách dostupno, tím více démonů 
se probouzí v mnohých z nás a toto je také 
jeden z elementů, které jsme schopni ovliv-
nit. Nicméně jsem zde nezmínil téměř nej-
důležitější věc a to je fakt, že naprosto valná 
většina fandů jezdí na festival kvůli hudbě, 
poslechnout si své oblíbené kapely a ne si 
něco dokazovat, případně si upevňovat své 
ego. Diky všem těmto elementům panuje v 
areálu opravdu přátelská nálada. Festivalu 
také určitě přidává multikulturní prostředí, 
ve kterém je metal tou hlavní spojnicí mezi 
jedinci. Brutal Assault je v rámci světové me-
talové scény legendární akcí a tak si nachází 
fanoušky téměř na všech kontinentech. To, 
že k nám jezdí lidé z Evropy je již celkem 
standard, stejně tak, že se tu a tam objeví 
lidé z  USA, Kanady, Indie, Malajsie, Austrálie 
aj.  Letos jsem se nappř. seznámil z holčinou, 
která za festivalem přiletěla z Venezuely a ří-
kala, že letos jich dohromady z její vlasti do-

razilo úctyhodných 26 lidí. To je číslo potě-
šující...  No a obecně, pokud někdo vykazuje 
podobnou míru obětování pro nějakou akci, 
tak pravděpodobnost, že se bude chovat 
agresivně je malá, protože mu jde opravdu 
hlavně o hudbu.
A kolik vlastně letos přišlo lidí?
Letos jsme měli něco okolo 15 000 návštěv-
níků, což se blíži stropové kapacitě areálu.
Vysypal bys z rukávu nějakou brutální 
historku z letošního ročníku?
Ani se mi upřímně teď žádná nevybavuje. 
Možná, jen že třeba Japonští Coffins přijeli 
na festival jednu minutu před časem, kdy 
měli začít hrát, takže trochu nervy, ale na-
konec se to stihlo. Podobných historek ještě 
pár bylo, ale nevím, jak jsou extra zajímavé.
Také by nás zajímalo, jak jsi dokázal na 
podium dostat úctyhodnou MARSHALL 
hradbu? Šlo to přes „rentálovou“ firmu?
He he, to je tajemství.... Ale vážně, spolupra-
cujeme s firmou The Nomads Of Prague, 
což jsou co se nástrojovky a evropských tour-
né profíci každým coulem, takže všechno to 
šlo přes ně a v podstatě neměli problém...
Jaké jsou cíle do dalších let?
Cílů do dalších let je celkem dost, nicméně 
ve zkratce: dělat festival ještě více směrem 
k lidem a přivést opět zajímavou kohortu 
interpretů…a hlavně objednat uspokojivé 
počasí.
A poslední otázka - vím, že jste se sna-
žili dobýt pozici o nejčistší festival roku 
2013. Podařilo se?

BRUTAL ASSAULT 2013
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Ja si myslím, že podařilo. Měřitelnost těchto kritérií je poměrně težká, ale my si na to opravdu dáváme pozor 
a v celém festivalovém areálu není jednorázového plastu. Jako alternativu plastových talířů máme nádherné 
talíře ze spadaných palmových listů, které jsou i esteticky mnohem snesitelnější a ekologicky tuto planetu 
zatěžují jen přepravou z Asie k nám, což je v daném množství poměrně zanedbatelná položka. Také jsme byli 
první festival v ČR, který  si pořídil vratné kelímky. Dále třídíme odpad, který se následně veze na naší vlastní 
třídičku, kde se to ještě jednou roztřídí a opravdu vše putuju do správných kontajnerů.
Tomáši děkujeme a přejeme do dalšího ročníku opět našlápnutý line-up, bezproblémovou organi-
zaci a třeba se již konečně v publiku objeví a zatleská Ten-jehož-jméno-se-nesmí-vyslovit….Brutal 
Assault by si to zasloužil.
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Fear Factory Burton C. Bell - Schecter artist

Ve svých textech se zpravidla zaobírá-
te tématy technizace světa, emancipa-
ce strojů, postupné proměny člověka 
v mašinu a tak podobně. Vím, že jste z 
počátku byli dost inspirováni filmy řady 
„Terminátor“. Texty jsou tak v napros-
tém souladu s industriálními prvky ve 
vaší hudby. Otázka tedy zní: hledali jste 
vhodnou problematiku k vaší hudbě 
nebo naopak vhodný způsob, jak zhu-
debnit témata, která vás zajímají?
Těžko říct. Vše se seběhlo nějak přirozeně. 
Když jsme Dino (Cazares) a já rozjeli kapelu, 
věděli jsme přesně, jaký chceme, aby byly 
její sound a styl. Líbili se nám kapely jako 
Minitstry, Front Line Assembly, Skinny Pup-
py, Godflesh… Godflesh vlastně byli prv-
ní kapelou, od které jsme si půjčili skladby 
a udělali jejich remixy. Jejich hudbu jsme 
zbožňovali! A naše první řadová deska „Soul 
Of A Machine“ (1992) je jimi dost ovlivněná. 
Jsou tam třeba místy bicí, které nezní zrovna 
moc metalově. Tehdy jsme navíc najali Rhys 
Fulber z Front Line Assembly, aby nám ně-
které skladby z toho alba zremixoval. Chtěli 
jsme slyšet, jak by je nahrál on. Výsledkem 
jsme byli tak nadšeni, že jsme vydali na EP 
„Fear Is the Mindkiller“ (1994). Měli jsme 
přitom příležitost se seznámit i s Rhysovým 
spoluhráčem Billem (Leebem). Byla to celko-
vě velice zajímavá zkušenost, která určila náš 
další směr vývoje. Byla inspirací pro násle-
dující dlouhohrající desku „Demanifacturer“ 
(1995). Získali jsme sebevědomí, že jsme 
schopni propojit svébytným způsobem dea-
th a thrash metal s industriálem. Tehdy jsme 
objevili svůj specifický sound - konečně jsme 
začali dělat hudbu, jakou jsme přesně dělat 
chtěli. Stačilo k tomu jednoduše to, že jsme 
ve správnou chvíli narazili na správné lidi a 
dokázali je nalákat do spolupráce s námi. 
S Rhys se pak podílel na vzniku alb „Dema-
nifacturer“ a od té doby hraje na klávesy, 
programuje samply a míchá skladby téměř 
na každém našem albu. K technickému de-
athmetalu a industriálu nepochybně patří i 
experimentování s novými technickými vy-
moženostmi, s umělými zvuky atd., což Fear 
Factory plně využívají. My jsme si sice oblí-
bili využívání technologií, ale domnívám se, 
že stále máme nad tím, co děláme, kontrolu. 
Nepropadli jsme jim slepě. Proto třeba stále 
používáme živého bubeníka, máme na kon-
certech skutečné muzikanty a skutečnou bicí 
soupravu.

Loňskou desku „Industrialist“ jste ale 
třeba natočili celou pomocí bicího au-
tomatu.
Na nové desce jsme bicí naprogramovali v 
Pro Tools. Udělali jsme to především proto, 
že jsme chtěli ušetřit čas. Bylo to mnohem 
snadnější a rychlejší, než čekat na to, aby se 
bubeník naučil všechny své party a pak s ním 
šli ještě do studia. A výsledek je v podstatě k 
nerozeznání - to není jako za starých časů, 
kdy bicí automat svou jednotvárností zničil 
celou nahrávku. Je mi líto, že jsme na to ne-
přistoupili již mnohem dříve. Skupiny jako 
Godflesh, Skinny Puppy, Front Line Assembly 
s tím přišli již dávno… Na druhou stranu je 
pravda, že jejich industriální hudba se obe-
jde bez živého bubeníka, zatímco u Fear Fac-
tory je dost důležitá i metalová stránka hud-
by - a k té patří také skutečná bicí souprava.
S tvrzením, že jste neztratili kontrolu, by 
jistě nesouhlasil váš bývalý bubeník Gene 
Holland, který se doslovně před několika 
dny, začátkem srpna, vyjádřil v souvislosti se 
svým odchodem od Fear Factory dost neli-
chotivě k vašemu rozhodnutí nevyužít jeho 
služeb, jakožto „lidského bicího automatu“.
Také jsem to četl. Měl jsem chuť mu hned za-
volat zeptat se ho: „Opravdu, Gene? Fakt to 
tak bylo?“ Hlavně nevím, odkud se vzalo, že 
jsme jej navíc nevnímali jako součást týmu. 
To ovšem není pravda. Než jsme tehdy začali 
desku nahrávat, jsem Geneovi volal. Kdyby 
si četl maily nebo zvedal telefony, tak by asi 
situace byla jiná. Já jsem Genea pozval. Chtěl 
jsem, aby využil svůj bicí automat, svůj pro-
gram a své bicí. Chtěl jsem, aby pro nás stvo-
řil svůj speciální program. Neodpověděl mi. 
Prožil jsi svou osobní krizi také s Dinem Ca-
zaresem, který pak na sedm let opustil Fear 
Factory a věnoval se jiným svým projektům. 
Bylo těžké se po tolika letech skladatel-
sky a hráčsky opět sehrát?
Především jsme potřebovali ten čas, než 
jsme se opět dali dohromady. Myslím si, 
že jsme oba v mezičase trochu dospěli. Ale 
podobnými krizemi prochází mnoho kapel -  
není to jen problém Fear Factory. Není snad-
né trávit spolu s někým tolik času, jako my na 
cestách a ve studiu.
Po jeho odchodu jsi musel začít skládat 
sám hudbu?
Ano, začal jsem se učit skládat kytarové rif-
fy, ale to souviselo také se založením kapely 

Ascension of the Watchers, kde nejen zpí-
vám, ale také hraji na kytaru. Vlastně jsme 
tam tři a střídáme se - za piánem, bicími, s 
kytarou a baskytarou.
Znamená to, že ses naučil hrát na kyta-
ru až v pozdějším věku?
Ano, až tak kolem roku 2001. Vlastně jsem 
kytaru dostal o něco dříve, ale skládat a na-
hrávat jsem začal až v roce 2002. 
Vybral sis kytaru Schecter Corsair. Čím 
tě zaujal zrovna tento model?
Jedním z mých nejoblíbenějších kytaristů 
je Kevin „Geordie“ Walker z Killing Joke a 
on hraje na Gibson kytaru s dutým tělem. A 
Schectry také mají kytary s dutými těly, tak 
jsem si říkal, že to bude to pravé pro mě. 
Na Corsairu se mi dobře hrají rokenrolové i 
jazzové akordy - mají nádherný plný zvuk. 
Používám k tomu tube screamer, který mi 
jej ještě více zdokonaluje. Připomíná mi to 
právě sound Killing Joke. To je vlastně fee-
ling, z kterého vycházíme v Ascension of the 
Watchers.
Mimochodem, když jsme uzavřeli kruh 
tématem „oblíbení muzikanti a kape-
ly“, tys svého času musel být velkým fa-
nouškem Nirvany. Dokonce ses objevil v 
davu ve videoklipu k písni „Smells Like 
Teen Spirit“.
Tehdy mi bylo snad dvacet tři... Šel jsem na 
jejich koncert v L.A. Rozdávali tam letáky s 
pozváním, abychom přišli na natáčení video-
klipu. Každý chtěl být vidět ve videu své ob-
líbené kapely. Tak jsem se tam ocitl. (smích)
Byl jsem opravdu velkým fanouškem Nirvany 
v jejich začátcích. Dodnes si myslím, že „Ble-
ach“ byla úžasná deska. Stejně tak i „Never-
mind“. Pak jsem ale začal ztrácet zájem. Byla 
to nesmírně talentovaná kapela, ale najed-
nou byl kolem nich příliš velký humbuk. Mě 
osobně začalo celé to šílenství deprimovat. 
Najednou se Nirvana líbila všem. Vytratil se 
pocit určité vzácnosti. Jejich skladby se hrály 
snad třináctkrát denně v rádiu. Samozřejmě, 
pro kapelu je takový úspěch vždy vítán. Dnes 
z pozice muzikanta mohu říct, že jsem jim 
mohl jedině přát, aby se měli dobře a těšili 
se ze svých zisků. Ale pro mě, jakožto pro fa-
nouška se vytratilo určité kouzlo, tajemství, 
intimita koncertů v začátcích jejich kariéry, 
kdy jsem si připadal jako součást něčeho mi-
mořádného. (Zlatina Jeřábková/ Muzikus).
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Rozhovor vznikl 
za podpory časopisu MUZIKUS.
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Hatebreed F. Novinec, W. Lozinak - Marshall artists

Býváte dost na cestách. V létě střídá-
te klubové koncerty s vystoupeními na 
velkých evropských festivalech. Jak 
zvládáte udržovat se ve formě během 
turné? Cvičíte před vystoupením?
Wayne: Ani ne. My opravdu hrajeme po-
malu každý večer, což je bohatě dostačující. 
Frank: My jsme skutečně pomalu neustá-
le na turné. Když si třeba dáme pár měsíců 
pauzu, sejdeme se a jeden den spolu zkou-
šíme. Když pak další dva měsíce v kuse 
hrajeme, již to opravdu není nutné. Ani 
nechodíme na zvukovou zkoušku. (smích) 
Wayne: Tedy já jsem asi jediný, kdo na ni 
vždycky jde. (smích)
Po vystoupení na festivalu Brutal As-
sault (9.8.2013) hrajete na after party 
v Praze (konalo se 11.8. v Modré opici). 
Plánujete odlišný set?
Frank: Teď řeknu něco, co se neustále sna-
žím zdůrazňovat v rozhovorech, aby se tato 
informace dostala i k fanouškům. My hraje-
me každý večer jiné skladby! Samozřejmě 
tedy v Praze budeme hrát zcela odlišný set-
list. Měli jsme před chvíli podpisovku, mlu-
vili jsme s fanoušky a víme, že mnoho z nich 
přijede na after party, takže dnes tady hraje-
me pětačtyřicetiminutový set a v Praze jim 
za dva dny musíme zajistit úplně jiný setlist, 
aby je to bavilo, aby to pro ně mělo smysl. 
Také pro nás je to větší zábava. Nebavilo by 
nás hrát pořád to samé. Popravdě, nenapa-
dá mě široko daleko nikdo jiný v hudebním 
průmyslu, kdo ke svým vystoupením takto 
přistupoval. Přál bych si, aby to dělali ales-
poň mé oblíbené kapely, ale není tomu tak. 
Já bych si přál od nich pokaždé slyšet něco 
jiného.  
Franku, ty jsi prý měl příležitost si za-
hrát s kapelou Blue Öyster Cult. Jak k 
tomu došlo? Je to přece jen zcela odlišný 
typ hudby - více progresivní, psychide-
lický, hardrockový styl...
Frank: Blue Öyster Cult je má nejoblíbenější 
kapela. Během let jsem se s muzikanty z ní 
spřátelil a pro mě bylo neskutečnou ctí si s 
nimi zahrát.  Stalo se to před pár lety během 
jejich koncertu v Tampě, na Floridě. Kdyby 
to někoho zajímalo, najde si záznam na you-
tube.com. V posledních několika letech Ha-
tebreed s nimi také vystupovali na Hellfestu 
ve Francii. Byli jsme jejich přímými předsko-
kany. Stalo se to , že ze tří denního programu 
Hellfestu jsme nejen hráli ve stejný den jako 
oni, ale také na stejné stagei jako oni a je-
jich vystoupení bylo těsně po našem. A zažít 
pocit, že se na koncert na Hatebreed dívala 

má vůbec nejoblíbenější skupina, to je jako 
dosáhnout splnění jednoho ze svých největ-
ších snů!
Wayne: A Zakk Wylde, který je zas můj nej-
oblíbenější muzikant, hrál tehdy těsně před 
námi.
Frank: Takže jsme byli takovou výplni send-
viče mezi kapelami, které zbožňujeme! Víš, 
kdyby se Hatebreed pozítří rozpadli, tak 
nemáme čeho litovat, protože jsme zažili 
všechno, co jsme chtěli. Procestovali jsme 
velký kus světa. Předskakovali jsme Kiss. Měli 
jsme příležitost hrát s kapelami, na kterých 
jsme vyrůstali a které milujeme. Jeli jsme s 
nimi turné. Spřátelili jsme se. Máme spoustu 
divokých zážitků za sebou. Je to ta nejlepší 
věc na světě! My si snad ani dostatečně ne-
uvědomujeme jaké máme štěstí - mít mož-
nost živit se hudbou je milionová věc, která 
se opravdu nepovede každému.My jsme ale 
dosáhli bodu, kdy skutečně nemusíme sou-
časně řešit nic dalšího.
Mluvili jste o Hellfestu. Je obecen-
stvo skutečně tak svobodomyslné, že 
„zkousne“ vedle sebe žánrově natolik 
odlišné kapely?
Frank: Ano, je. 
Wayne: Většina evropských festivalů zve ve-
lice rozmanité kapely.
Frank: Brutal Assault je z těch méně po-
četných, které jsou zaměřeny vyloženě na 
hodně tvrdou metalovou hudbu. My sami 
nemáme problém hrát s kýmkoliv - hrajeme 
klidně vedle Journey, vedle reggae kapel. 
Vystupujeme na festivalech, kde je pět, ale 
klidně i sedm pódií a jsou tam tisíce lidí, kteří 
mají rádi hudbu jako takovou a jsou zbave-
ni předsudků. Jsou to festivaly, kde je něco 
pro každého - a funguje to. Jamey (Jasta) 
má pravdu, když vždycky říká, že všechno je 
koneckonců hudba - a konkrétně v případě 
těchto festivalů navíc tvrdá hudba s agresiv-
ními kytarami, ať je to hard rock nebo thrash 
metal. Pouštět se do dělení nemá smysl - to 
si pak žádá organizovat menší show... Všech-
no se tím zbytečně komplikuje. 
Festivaly nabízejí možnost představit se 
jinému publiku. Již se vám povedlo při-
táhnout do tábora svých fanoušků tře-
ba příznivce hard rocku?
Frank: To určitě! K tomu právě v součas-
nosti ve své kariéře směřujeme. Vždycky se 
budeme snažit zavděčit se našim skalným 
fanouškům, ale současně s tím oslovit i nové 
publikum. A pokaždé, kdyži stojíme před 
novým publikem, které nás vůbec nezná (a 
to si vezmi, že příští rok již kapele bude dva-

cet let, a přesto nás mnoho lidí stále ještě 
nezná!), a zaujmeme, je to opravdu úžasný 
pocit! Dokonce i na festivalech jako je ten-
to, kde jsou lidé zaměřeni více na extrémní 
metalovou hudbu, jako třeba death metal, se 
pokoušíme a většinou se nám daří upoutat 
pozornost. Když se to nepovede, nevadí - 
přece není možné si získat každého.
Nepochybně vám při tomto lovení no-
vých fanoušků pomáhá vedle energic-
kých a chytlavých tvrdých melodií také  
skvělý zvuk vašich kytar. Vy oba hrajete 
na GIbsony (Wayne tedy používá také 
Jackson), což v kombinaci se zesilovači 
a reprobednami Marshall  je kombina-
ce, kterou lze ve světě automobilismu 
přirovnat k vlastnění Porsche. 
Frank: Pro kapelu jako jsme my je úžasné 
mít možnost mít takové vybavení.
Wayne: Hrajeme na ně, protože se nám líbí 
výsledný zvuk, nikoliv protože máme mož-
nost dostat nějaké vybavení zadarmo.
Frank: Přesně tak, podívej se na všech-
ny ty kapely, které ošizují svůj zvuk tím, že 
nepoužívají Gibsony a Marshally. Chtějí mít 
vybavení zadarmo, tak se někomu upíší, ale 
obětují tím, podle mě, svůj sound.
Můžete na závěr prozradit, s kterými 
sériemi Marshallu máte nejlepší zkuše-
nosti a co používáte na koncerte a ve 
studiu?
Wayne: Na koncertech i ve studiu použí-
váme stejne Marshally - TSL 100. Vyhovuje 
nám, že zvuk je tvrdý a hutný, ale přitom jas-
ný. Tón je dobrý a není v něm moc gainu. To 
je tedy důvod, proč se mně osobně tolik líbí.
Frank: Nejlepší věc na Marshallech, kterou 
nemohu prohlásit o žádném dalším zesilova-
či, je, že čím více zesiluješ, tím lepšího zvuku 
dosahuješ. Tím jsou Marshally známy již od 
doby svého vzniku. Nemusím tedy mít strach 
z toho, že by mé party zněly příliš hlasitě. Po-
kud jde konkrétně o sérii TSL 100, domnívám 
se, že Hatebreed zajišťují ten správný sound. 
Ale samozřejmě, myslím si, že jsou vhodné 
pro každého, kdo hraje na kytaru - dokonce i 
pro ty, kdo s hraním v kapele teprve začína-
jí a ještě nemají zkušenosti se zesilovači od 
Marshallu.
Wayne: Jinak, novější Marschall JVM jsou 
také  úžasné. Mají dost podobný zvuk.
Frank: Nebo také klasické 800.
(Zlatina Jeřábková / Muzikus).
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Rozhovor vznikl 
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Pozici headlinera na letošním ročníku 
Brutal Assault získala s nadšením fanouš-
ků švédská formace In Flames. Instituce 
melodického metalu, přesněji tzv. „Gö-
teborské“ scény funguje téměř čtvrt sto-
letí a stojí za opětovným zájmem o tento 
žánr. Stejně vehementně se zajímají o 
nalezení vhodného vybavení a kytarista 
Björn Gelotte velmi rád spolupracuje s 
vývojáři Marshallu.
Když máme teď všude kolem sebe zesilo-
vače Marshall, co pro tebe tahle značka 
znamená?
Když se řekne „zesilovač“ je to první, co mě 
napadne. Vídám to logo od dětství a důvod, 
proč tuhle značku vyhledávám dodnes je 
fakt, že se neustále vyvíjí. Pravidelně přichá-
zejí se zajímavými inovacemi a velmi mě těší, 
že je zajímají i názory běžných uživatelů jako 
jsem já. (smích) Vyzkoušel jsem už řadu mo-
delů a teď zrovna používám prototyp, který 
má tak trochu tajné specifikace. (smích)
Vedle klasických turné na podporu alb, 
vyrážíte i dost často na festivaly, jako 
je Brutal Assault. Letní fesťáky jsou po-
řád populární, ale přijde mi, že vrchol 
tohoto trendu je za námi a adekvátně 
se uživí pouze akce, které si umí přesně 
vytyčit svou cílovou skupinu. 
Mám stejný názor, že je potřeba se zamě-
řit na specifický segment trhu ale hlavně 
mě mrzí, kolik festivalů přestalo existovat. 
Mnoho velkých metalových akcí ve Švéd-

Trivium Nick Augusto - Pearl artist

In Flames Björn Gelotte - Marshall artist

Za velkou naději moderní metalové scény 
jsou již několik let považováni američtí 
Trivium atraktivně kombinující úderné 
rify a chytlavé refrény. Přestože zabírali 
na Brutalu, oproti jiným formacím, pozici 
spíše přístupnější sebranky, o jejich pří-
slušnosti do metalové rodiny nemůže být 
pochyb. V útrobách festivalu se s vámi o 
své názory podělil nový bubeník Nick Au-
gusto. 
Přibliž nám prosím tvou aktuální bicí 
soupravu a vztah se značkou Pearl.
Na bicí od Pearl hraju už od mládí a užívám 
si pozici sponzorovaného hráče. Největší vý-
hoda je na turné, kdy mi v případě potřeby 
přistaví bicí pomalu kamkoliv na světě. Rád 
zkouším i jiné značky a soupravy přátel, ale 
držím se především osvědčených značek 
jako je Pearl, činely Sabian a pedály DW.
Jak tě vůbec ostatní v roce 2010 přijali 
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do kapely? Byli na tebe z počátku třeba 
i tvrdší?
Ty, ani ne. Hodně pomohlo, že se s Paulem 
(Paolo Gregoletto - basa, pozn. autora) zná-
me z dřívějších let a jiných kapel. Začali jsme 
hrát v podstatě ve stejnou dobu a při hře si 
perfektně rozumíme. Celý proces byl dost 
přirozený a myslím si, že můj styl hry přes-
ně zapadá do toho, jak Trivium píšou. Úplné 
začátky byly pochopitelně o nervy, ale měl 
jsem dost víry v sebe sama, až se to nakonec 
ustálilo. Bubeník si musí sednout hlavně s 
basákem. Mám i trochu odlišný styl než můj 
předchůdce. Nebál bych se říct jazzovější a 
emotivnější. To poté aplikuju i na starší věci 
a snažím se neustále vnímat styl hry mých 
spoluhráčů.
Jak to probíhalo v případě fanoušků? 
Umím si představit hard-core fanoušky: 
„Ale ne, teď je tu nějaký Ringo“!

(smích) Ano, někteří zarytí fandové byli hod-
ně skeptičtí, ale když jsme nahráli skladbu 
pro soundtrack hry God Of War, bylo vše rá-
zem snazší. Byli takoví, co o mně dost pochy-
bovali, ale dnes už to není aktuální. Nahrá-
vám s kapelou už druhé album, ale je pravda, 
bývalo to občas dost divné.
Mnoho bubeníků trpí na festivalech tím, 
že musí svou soupravu dovést, narychlo 
poskládat a pak ještě rychleji odnést z 
pódia. Máš na to lidi, nebo si dáváš po-
každé fyzičku?
Mám technika, ale bohužel jen jednoho, 
a ten si zamaká. (smích) Je to velký rozdíl 
oproti mým dřívějším zkušenostem a Matt 
přesně ví, jak to má nastavit, a co přesně mi 
vyhovuje. Hrozně oceňuju, že je schopen 
vhodně připravit i soupravy, na které nejsem 
zvyklý. Moje jediná povinnost před vystou-
pením je to jít pouze zkontrolovat.
Bylo náročné si zvyknout na intenzivní 
koncertování a nekonečná turné?
Ne, protože to miluju. (smích) Znám lidi, kte-
ří to nesnáší, ale abych ti řekl pravdu, nechá-
pu je. (smích) Možná taky proto, že nemám 
doma žádné povinnosti typu: přítelkyně, 
manželka nebo děti. Tohle je celý můj život a 
sem směřuju veškerou pozornost. Nepotře-
buju nic, co by mi v tom překáželo. Celý život 
sním o něčem takovém a teď žiju ten sen.
Hodně festivalů jako Brutal Assault se 
snaží zaměřit pouze na určitý druh fa-
noušků, kam Trivium pasují výborně. Na 
druhé straně nebojíte se rozmanitějších 
akcí jako Graspop nebo Rock Im Park, 
kde se na ve stejný den potkají Fun., 
Amon Amarth nebo Green Day.
S Fun. jsme taky hráli. (smích) Je super, že 
divák dostane trošku rozmanitější program. 
Spíš mě překvapilo, že budeme hrát tady. 
Jsme pomalu jediná kapela s melodickým 
zpěvem. (smích) Je nám to ale jedno, my bu-
deme hrát kdekoliv. Trivium mi přijdou jako 
multifunkční kapela a těší mě, že nacházíme 
nové fanoušky na nejrůznějších akcích. 

sku prostě umřelo. Překvapivě to není ani 
tak nízkou návštěvností, jako spíš špatným 
managementem. Všechno zařídí, přivedou 
kapely a to málo profitu vloží někam úplně 
jinam než by měli. Jako třeba filmový festi-
val! Tam přece nejsou žádné peníze, ale já 
jim to nevymluvím. Ty peníze se musí dát na 
rozvoj a sehnání zajímavějších kapel. Takže 
ano, cílová skupina a dobrý line-up, jen tak 
to může fungovat.

Rozhovory na této stránce vznikly 
za podpory časopisu MUZIKUS.
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Proximity Martin Fialka, Petr Voháňka - Schecter endorsers, Martin Voděra
Kapela Proximity vznikla v létě 2004. 
Sešli se v ní bývalí členové kapel jako 
Science Fiction, Black Pearl nebo Cro-
oks. Přibližně po roce zkoušení a skládá-
ní materiálu se kapela poprvé předsta-
vuje živě v březnu 2005 v rámci soutěže 
Polabský Decibel, kde se dočká nečeka-
ného úspěchu v podobě umístění se na 
první příčce v kategorii kapela roku.

V roce 2007 postup do semifinále České 
Rockové Ligy a druhé místo v soutěži Rock-
fest Dobříš 2007. V hlasování na rádiu Beat 
kapela vyhrává 3h profil v pořadu Hard and 
Heavy. Během roku se kapela na Beatu ob-
jevuje ještě několikrát a párkrát se objeví i 
v dalších republikových rádiích (RockMax, 
MetalHEY, RockZone).
V roce 2008 umístění na druhém místě v 
soutěži Šiba Music Chance 2008 (společně s 
Underside a The Chruščov) a dál pak na tře-
tím místě v soutěži RockFest Dobříš 08.
Duben 2009 Proximity jako jediná kapela 
předskakují švédské legendě In Flames na 
jejím pražském koncertě! Kapela v rozmezí 
dvou let, kdy připravuje desku Zero Point, 
odehraje sérii koncertů po České republice 
se skupinami, jako Arakain, nebo některými 
zahraničními kolegy.
Koncem roku 2012 konečně vychází oče-
kávaná deska Zero point, která sklízí nemalé 
úspěchy jak ze strany posluchačů, tak i kriti-
ků a časopisů.
V rámci nadstandardních vztahů s kapelou 
se povedlo toto nadstandardní interview:
Nazdar Metly. Jak se Vám zatím daří v 
tomto roce se šťastnou třináctkou na 
konci?
Fajn, stále nás baví hrát koncerty a drtit stru-
ny :) Nejlepším koncertem a zážitkem toho-
to roku byl bezkonkurenčne Brutal Assault, 
kde jsme měli možnost nasypat náš modern 
metalcore těm správným posluchačům, kteří 
naší hudbu dokáží náležitě ocenit :) 
Co zajímavého až brutálního ze zákulisí 
letošního BRUTAL ASSAULT festu může-
te čtenářům prozradit?
Tak brutálně jsme se dokázali každý večer 
posilnit chytrou vodou (pivem) :))) Spoustu 
srandy jsme zažili a taky nás moc potěšilo, 
že se na náš    workshop přišel  podívat a po-
slechnout kytarista In-Flames Björn Gelotte 
a setkali jsme se se spoustou skvělých muzi-
kantů ze zahraničí.
Martine, kde bereš inspiraci pro psaní 
songů? Zvuk motorových pil za rychlého 

ranního rozbřesku? Nebo inspirace z ve  
vzduchu poletujícího chomáčku peří z 
holubice po jestřábím útoku? Prozraď…
Hele většinou, když sedím na záchodě....
uslyším občas zajímavý rytmus, nebo me-
lodii a okamžitě to začínám ve fantazii roz-
pracovávat ve spletitý song...nééééé :D Po 
pravdě, každej jsme nějakým způsobem ovli-
něnej muzikou, co posloucháme, takže tvor-
ba muziky, je takový pokračování ve skládání 
druhých...taková ohromná mozaika. Kolikrát 
příjde nápad sám a někdy, když si improvizu-
ju na kytaru, tak se kolikrát objeví zajímavá 
věc na který se kousneš a řekneš si...jo, to 
bude pecka :) 
S Petrem jste se nedávno stali endorsery 
značky SCHECTER. Jak dlouho a na jaké 
modely hrajete?
Martin: Já hraju zhruba dva roky na Schecter 
Hellraiser C-1 FR a musim říct, že je to přesně 
ten zvuk a pohodlná hra, co jsem dlouho hle-
dal. Petr: Schecter model Jeff Loomis hoblu-
ju už nějakých 5 let a velká spokojenost…je 
to fakt spolehlivá kytara se skvělým zvukem.
Nyní otázka na bicmana. Tomáši, kolik 
sad do roka měníš? Nikdy jsem (kro-
mě Dave Grohla) neviděl nikoho do 
bicích řezat takovým způsobem! :-) 
To máš pravdu, bicí sady měním, jako ponož-
ky….mám to prostě rád a baví mě zkoušet růz-

né provedení bicích nástrojů. No ono řezat do 
bicích…si to zkus s takovejma pazourama :-) 
A teď nějakou levárnu na zpěváka. 
Jirko, co je pravdy na tom, že si jako 
vedlejšák přivyděláváš právničením? 
Jak jsi se k metalu vůbec dostal…
nebo spíš jak se metal dostal k Tobě? 
Vždycky jsem obdivoval Iva Jahelku, takže 
kráčím v jeho stopách a kolikrát se v našich 
textech objeví téma z právních případů a pří-
běhů :-) A co se týče metalu, tak ten byl pro 
mě od jakživa srdcová záležitost.
Na workshopech byly již k zaslechnutí 
náznaky písní na nové album. Jakých 
změn oproti poslednímu albu ZERO PO-
INT tento nový počin dozná? Na co se 
mohou posluchači těšit?
Přesně tak, posluchači workshopu měli 
možnost slyšet ukázky ze tří nových songů 
Proximity. Momentálně máme připravených 
šest nových songů, které budou určitě nabi-
té novou dravou energií a spoustou melo-
dických vyhrávek. S materiálem jsme maxi-
málně spokojeni a těšíme se až bude hrát z 
dalšího CD. Dále připravujeme pro naše fans 
videoklip na zbrusu nový song, který právě 
nahráváme.

Rozhovor vznikl 
za podpory časopisu MUZIKUS.
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Amorphis Jan Rechberger - Pearl artist
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Amorphis je kapela, která představila 
světu finský folk, a to jak po stránce hu-
dební, tak i z hlediska lidové slovesnos-
ti, neb čerpáte inspiraci z mytologických 
představ a příběhů z karelsko-finského 
národního eposu „Kalevala“. Ovlivnili 
jste následně dlouhou řadu mladších 
skupin. Jak vznikl nápad ozvláštnit tím-
to způsobem svůj deathmetalový styl? 
Panovala ve Finsku na přelomu osmde-
sátých a devadesátých let určitý atmo-
sféra zvýšeného zájmu o vlastní minu-
lost? Byli tu i jiní umělci, kteří se ve své 
tvorbě obraceli ke svým kořenům?
Nejsem si něčeho takového vědom. S jisto-
tou ovšem vím, že jsme byli první metalová 
kapela, která se ve své hudbě nechala inspi-
rovat finským folkem. Bylo to cosi nového, 
neobvyklého, čímž byl každý nadšen. Nic-
méně nebyla to nijak plánována záležitost. 
Přišla jaksi přirozeně druhým albem „Tales 
From The Thousand Lakes“ (1994). Jen tak 
jsme jammovali. Poslouchali jsme v té době 
progresivní hudbu ze sedmdesátých let a 
finskou folkovou hudbu. Tehdy jsme přijali 
klávesistu, který v tom všem také sehrál dů-
ležitou roli. 
Amorphis se ovšem neřadí mezi progre-

sivní kapely. Pokud v něčem, tak jsou to 
především právě klávesy, které v sobě 
mají onen specifický prog feeling ze se-
dmdesátých let. 
Souhlasím, skutečně jsou to klávesy, které 
přidávají naši hudbě progresivní nádech. 
Kasper Mårtenson, který hrál v době „Tales 
From The Thousand Lakes“ na klávesy, byl 
velkým fanouškem Keitha Emersona, Gene-
sis, samozřejmě také Pink Floyd a všech ka-
pel toho druhu. Vlastně jemu osobně metal 
vůbec nic neříkal. Takže to byl on, kdo vnesl 
do hudby Amorphis všechny tyto prvky a 
nálady.
O finské progresivní hudbě se toho moc 
neví.  Většinou mluvíme o britské pro-
gresivní scéně. Můžeš tuto scénu trochu 
přiblížit?
Tou nejvýznamnější finskou progresivní ka-
pelou byli Wigwam. Jejich styl byl hodně 
podobný tomu, co se v 70-tých letech ode-
hrávalo na britské scéně. V té době tu byla 
také kapela Tasavallan Presidentti, což se 
dá přeložit jako prezident  republiky.  Pak v 
devadesátých letech byla populární další fin-
ská progresivní kapela Kingston Wall. Ale my 
jsme samozřejmě poslouchali také skupiny 
jako Jethro Tull, Pink Floyd, Led Zeppelin.

V období, kdy kapela procházela bouř-
livou evolucí jsi vlastně v Amorphis ani 
nebyl. Vrátil ses po sedmileté absenci. 
Jak těžký bylo pro tebe tento návrat? 
Musel jsi nějakým způsobem změnit 
svůj přístup k hraní?
Bylo to vlastně pro mě v danou chvíli o to 
snazší, že skupina kolem alba „Far From 
The Sun“ (2003) šla směrem k jednodušším 
strukturám. Popravdě nástup byl po stránce 
užívaných hráčských technik vskutku lehký. 
Vlastně se ode mne očekávala spíše přímo-
čará rocková hra - držení základního rytmu. 
Na druhé straně mě baví, že na posledních 
deskách se toho po rytmické stránce odehrá-
vá mnohem víc, i když o zvlášť velké kompli-
kovanosti se mluvit nedá - je řada dalších ka-
pel, hrajících nesrovnatelně komplikovanější 
hudbu, respektive vyhrávajících si mnohem 
více s takty a s rytmem.
Nejnovější desku „Circle“ (2013) jste na-
hrávali s producentem Peterem Tägtre-
nem a ten, pokud vím, vás zastavil třeba 
již po dvou pokusech, takže jste desku 
nahrávali, i přes její poměrně větší kom-
plikovanost vskutku rychle.
Je pravda, že v minulosti jsme třeba své 
party nahrávali na čtyři- i na šest pokusů a 
tentokrát jsme party klidně zaznamenaly jen 
jednou. Hned napoprvé Peter řekl: „OK, to je 
ono! Jdeme dál“ Tak co na to říct? Když to 
slyší zkušené ucho zvenčí  a zní mu to dob-
ře, tak není důvod pokračovat - můžeš udě-
lat dvacet záznamů, ale k čemu to je? Je to 
únavné. Bere ti to čas a energii a nakonec je 
člověk stejně tak otrávený, že daný part ani 
lépe nezahraje. Nakonec jsme sestřihali bicí 
za pouhé tři dny.
Při nahrávání jste použili staré zesilova-
če Marshall a použili jste k tomu efekty 
Boss, abyste dosáhli více oldschool sou-
ndu. Povíš nám k tomu něco více? Proč 
jste se třeba rozhodli přesně pro tato 
zařízení? Měli jste je jen někde na půdě 
nebo jste hledali konkrétní zvuk?
Pokud vím, kytaristé hodně experimentovali 
se vším, co měli po ruce - převážně s Mar-
shally, ale také trochu s Orange. Celkově 
jsme si tentokrát více pohráli s vybavením, 
tedy konkrétně starým vybavením. Tomi 
(Koivusaari) přitom používal Pro Tools. Zkou-
šel zapnout kytaru současně přes dva různé 
zesilovače a pořizovaly se souběžně dva zá-
znamy. Ve výsledku kytary dopadly tak, že 
zní mnohem tvrději a, jak jsi naznačila, také 
hodně oldschool. 
A co tvá bicí souprava? Jak zapadla do 
těchto snah o oldchool sound? Pokud 
vím, vlastníš kus z řady Pearl´s Referen-
ce.
To ano, ale při nahrávání poslední desky 
jsem ji nepoužil. Měl jsem k dispozici tu 
novou Reference Pure. To je  opravdu moc 
pěkná souprava. Kdybych měl na ni peníze, 
vůbec bych se nezamýšlel a hned bych si ji 
pořídil! (smích) Má Pearl Reference je také 
pěkná - využil jsem ji na všech předchozích 
nahrávkách od „Silent Waters“ (2007) po 
předchozí „The Beginning of Times“ (2011). 
Tentokrát jsme se však rozhodli, že vyzkou-
šíme jiné druhy kůže - konkrétně jsme chtěli 
vyzkoušet zvuk tenčích blan v naši hudbě. 
Chtěli jsme právě dosáhnout stejně jako u 
kytar i ve zvuku bicích onen feeling ze se-
dmdesátých let. Ačkoliv, mám-li být zcela 
upřímný, myslím, že konečný výsledek sed-
mou dekádu nijak zvlášť neevokuje. (smích) 
Řekl bych, že „Circle“ je naopak hodně mo-
derní nahrávkou.
Zlatina Jeřábková / Muzikus

Rozhovor vznikl 
za podpory časopisu MUZIKUS.
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Opeth M. Åkerfeldt, F. Åkesson - Marshall artists

Švédská formace Opeth patří bez debat 
k nejkultovnějším formacím v rámci pro-
gresivního metalu. Svůj osobitý zvuk, 
chuť pro experimenty a oblibu hard roc-
ku sedmdesátých let dopracovali k vr-
cholu na posledním albu „Heritage“. Jak 
kapelník Mikael Åkerfeldt, tak kytarista 
Fredrik Åkesson nedají dopustit na znač-
ku Marshall.
Stejnou důvěru jako v kytary PRS vklá-
dáte i do zesilovačů Marshall. Jaký je 
důvod tak blízkých vztahů?
Mikael: Marshall je prostě jistota. První kra-
bice, co jsem si od nich pořídil, byl malý dva-
náctiwattový zesák.
Fredrik: Já to samé. Pamatuju si, že jsem si 
díky práci ve fabrice vydělal v šestnácti na 
své první kombo od Marshallu. Ve studiu člo-
věk běžně používá nejrůznější zesilovače, ale 
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Marshall všechny nakonec přebije. 
Mikael: Podobných firem jsou mraky a ne-
bál bych se říct, že jsme zkusili v podstatě 
každou. Mnoho z nich je velmi kvalitních, ale 
Marshall ve velmi silná firma, výborně o nás 
pečují a vyrábí výborné zesilovače.
Konkurence se snaží makat na vývoji, 
přesto Marshall dostihne jen málokdo, 
a muzikanti svou oblíbenou značku ne-
opouštějí. Snažíte se i vy pečlivě sledo-
vat technologický vývoj Marshallů?
Fredrik: Jako kapela je používáme jen 
posledních pár let, ale já jsem uživatelem 
podstatně déle. V mezidobí jsem byl chvíli 
u Blackstar, ale nakonec jsme se dohodli s 
Marshall. 
Mikael: V Marshallu máme blízkého přítele, 
se kterým si vždy sedneme, popijeme a po-
kecáme na veletrzích a podobných akcích. 
Jednou jsme ho proto pozvali na náš kon-
cert, ale na konci byl velmi zklamaný. Jed-
nalo se totiž o první rockovou show, kterou 
viděl, kde nebyly jeho zesilovače. (smích) 
Proto nám okamžitě nabídl spolupráci.
Fredrik: Je to vážně nejlepší značka na trhu 
a zní jednoduše nejlépe. Aktuálně používám 
Satrianiho JVM model a je to fantastická věc. 
Obsahuje vše, co mi vyhovuje: rozmanitost a 
údernost.

Ač není o této partičce zatím příliš slyšet, za krátkou dobu své exis-
tence toho má hodně za sebou. Šlechtické prostředí studia na zámku 
v Brandýse nad Labem jim umožnilo vytvořit první studiové album, 
nesoucí název „Teen girls in the Sox“. Pět písní, které toto EP obsahu-
je, dokonale vystihují těžké začátky hudební skupiny, která se snaží 
oslovit svou hudbou lidskou mysl v nesprávné době na nesprávném 
místě, ostatně jak se zpívá v jedné z jejich písní.
Vzhledem k jejich velmi specifickému hudebnímu stylu nelze „Soxá-
ky“ zařadit do nějaké striktní škatulky. Syntézou psychedelických 60. 
a 70. let a alternativy „zlatých devadesátek“ vznikl zajímavý mišmaš, 

který kluci označují technickým názvem alternative hard rock.
Do určité míry splnili svůj cíl dostat se do pražských klubů, přičemž 
ve většině soutěží se jim zároveň podařilo získat i velmi dobré umís-
tění, což bylo sice vedlejším produktem, ale každopádně povzbuzují-
cím. Z těch největších úspěchů zmiňme druhé místo v „Naději Beatu“ 
díky němuž si Sox in the Box zahráli v rockovém klubu Vagon, druhé 
místo od odborné poroty v rámci festivalu Prima music fest v Nácho-
dě nebo třetí místo v soutěži „Rock Café Contest“.
V současné době nahrávají tito rockeři plnohodnotné album, kterým 
budou „brejktrůovat to the other side“… 
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Digitech 
JAM MAN

Express
9V DC napájení / nebo baterií 

Pedál se bude cítit jako doma buď 
v pedalboardu, napájen externím 

zdrojem, a nebo přes 9V baterii.

True Bypass
Pokud vypnete EXPRESS XT, kyta-
rový/basový signál nebude jakkoli 
ovlivněn.

LED-kový status displej
Letmým pohledem zjistíte, jak na tom 

jste. Nechť inspirace teče proudem. S 10 
minutami nahrávacího času a overduby 

bez limitu si hudbu vskutku vychutnáte. 
Jízda Expressem!

Silent Clear TM

Express XT automaticky pozastaví 
nahranou smyčku ze zesilovače, 
když se dupnutím na pedál roz-

hodnete smyčku opustit.

Inspirující? To se stává…
Pokud propojíte dva 

(nebo i více) pedálů, význam 
nekonečných možností

dostává nový Express rozměr.

JamSync TM
Automaticky synchronizuje smyčky 
s dalším EXPRESS pedálem. Můžete 
propojit i většího JamMan SOLO XT 
bratříčka.

Jednoduchost
S jediným knoflíkem a LED statusy 
se loopování stává snazší než kdy 
před tím.

True Stereo

Velká smyčková 
revoluce může začít. 
Let´s jam!

Byl to původní DOD Phasor 201, 
který vyklestil cestu 
dalším phaser 
efektům. První 
svého druhu... 

Digitech DOD PHASOR 201

Legendární 
analogový 

overdrive 
DOD 250 

je zpět! 
Stejně jako 

původní oblíbe-
ný 250 Preamp 
přináší klasický 
a vřelý tón. Vy-

lepšen je ale True 
Bypass funkcí, 

LED indikátorem 
a napájením 9V 

baterií. Umožňuje 
kontrolu Gainu 

a síly signálu, 
stejně jako jeho 

předchůdce. Gain 
koriguje množství 

zkreslení, Level 
nakopne kytarové 

sólo o slušných 
pár decibelů výše. 

DOD jsou zpět!

Digitech DOD Overdrive
PREAMP 250

Nový Phasor 201 
přináší klasický 
analogový efekt 
poháněn 40-ti lety 
zkušeností. Tento 
Phasor je vylepšen 
funkcí True Bypass, 
LED indikátorem a 
napájením 9V baterií. 
Designem se odklonil 
od původního lehčí 
hliníkovou konstrukcí. 
Práce s ním je čirá 
jednoduchost. Speed 
knob kontroluje úro-
veň a rychlost phase 
efektu. Díky možnosti 
napájení 9V baterií, 
stává se tento zvukot-
vorec miláčkem všech 
pedalboardů.
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Digitech 
VOCALIST Live FX

Letos v Hříměždicích se konal již čtrnáctý ročník Mistrovství 
České republiky v cliffdivingu BUDWEISER BUDVAR HIGH 
JUMP. Poprvé se skákalo z dvaceti sedmi metrů a poprvé se 
na šampionátu předvedla elitní sestava skokanů v jejímž čele 
stál ORALNDO DUQUE z Kolumbije. Jako každý rok nechyběla 
v programu soutěž v extrémních skocích do vody z dvanácti a 
šestnácti metrů a pěti metrové houpačky. 

BUDWEISER BUDVAR 
HIGH JUMP 2013 
zná své vítěze!

První místo ve skocích 
z šestnácti metrů vy-
bojoval český skokan 
MICHAL NAVRÁTIL. Ve 
skocích z dvanácti metrů 
ne nejvyšší příčce umístil 
Ilya Schurov. Z žen první 
místo vybojovala Natalie 
Jiroutková a z juniorů 
Denis Vantuch.

Těšíme se na rok 2014 - 
více informací na www.
highjump.cz

Ze studia na stage. 
Vocalist Live FX je novou generací 
vokálních efektových procesorů 
s efekty studiové kvality s novou 
technologií Live Adapt Listening.
Licencovaný Lexicon reverb, dbx komprese 
a automatické potlačení zpětné vazby dává 
možnost dosažení perfektního vokálního 
výkonu. Během představení technologie 
Live Adapt listening automaticky detekuje 
tempo, škálu a stupnicovou polohu songu, 
který právě hrajete. Anti-Feedback tlačítko 
automaticky nastaví filtry pro eliminaci zpětné 
vazby a publikum tedy není zpětnou vazbou 
decimováno.

SHADOW SH PMG-W
Bezdrátový Stereo snímač NanoMAG

Bezdrátový systém se zcela novým a unikátním snímačovým systémem PanaMAG
(Stereo NanoMAG) pickup. Není nutno nijak agresivně zasahovat do kytary. Se speciální-
mi páskami můžete připojit vysílač do všech klasických kytarových otvorů od 96 mm do 

106 mm. PanaMAG snímač lze nastavit pomocí dvou šroubů.
Přijímač: k provozu je samozřejmě potřeba i přijímač.

Jednoduchým stiskem tlačítka spárujete vysílač 
s přijímačem. Tímto jednoduchým 

způsobem můžete ovládat i více vysílačů 
najednou! Přijímač je napájen pomocí 

jednoduchého napájení přes USB.  USB slot
je umístěn na horní straně vysílače.

Na zadní straně přijímače jsou 
dva výstupy. Jeden pro mono/ste-
reo analogový výstup a jeden pro 
optický digitální výstup S/PDIF. S/
PDIF výstup může být použit i pro 
jiné optické digitální jako je např. 

zvuková karta či počítač. S/PDIF 
výstup poskytuje čistý zvuk, tolik 

nutný pro záznam hry. Shadow 
PMG-W zkrátka nabízí perfektní di-
gitální přenos signálu pro 2 kanály 

zároveň. Dosah signálu bez „ztráty“  
je až 30m. „Štelovat“ můžete úroveň 

Volume, Panorama a  BT-B / BT-B. 
Obsahuje i přesnou ladičku.
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Tento časopis si dal za úkol seznamovat 
lidi, kteří se zajímají o hudbu tradičně i 
netradičně. Jedním takovým netradičním 
projektem je projekt Vrytmu a vyzpovídal 
jsem jeho zakladatele, pana Galáše.

Jak byste ve stručnosti představil projekt 
Vrytmu?
Projekt Vrytmu může oslovit všechny příz-
nivce léčivých harmonických tónů a vibrací, 
příznivce zajímající se o sílu zvuku, vibrací, 
energie, a zejména o možnostech praktic-
kého využití zvukových vibrací v denním ži-
votě.  Vize je pomocí zvuku, vibrací, hudby 
seznámit lidi s možnostmi posvátného tvo-
řícího zvuku. Člověk skrze osobní prožitky, 
prožitky bez nedokonalých omezujících slov, 
prožitky těla i neoddělitelných energetic-
kých složek člověka může poznat tvořivou 
léčebnou transformační moc zvuku. Skrze 
zvuk se může člověk na jeho cestě posunout 
k navrácení se k rytmům vesmíru, rytmům 
harmonie, lásky, hojnosti. K rytmům, jež 
nám umožní se posunout v energetických 
hladinách na vyšší evoluční úroveň. Hlavním 
tématem projektu Vrytmu a Vrytmuhraní 
jsou  různé směry muzikoterapie s holistic-
kým a humanitním pojetím, témata přiro-
zené léčivé hudby a hudebních nástrojů, 
energetického působení hudby a vibrací na 
člověka a návrat k přirozenosti bytí. (více na 
www.vrytmu.cz). 
Čím se zabýváte a co to vlastně muzikote-
rapie je. Pro koho je vhodná?
Naše muzikoterapeutické programy jsou 
vhodné pro děti i dospělé všeho věku. Jsou 
velmi blahodárné na fyzické, psychické, so-
ciální a spirituální rovině pro zdravé děti či 
dospělé a pro lidi se specifickými potřebami. 
Muzikoterapeut využívá pro své terapeutic-
ké působení jako prostředek hudbu, zvuk, 
vibrace, hlas. Nástroje jsou jen prostředkem, 
které využívá pro dosažení terapeutického 
krátkodobého a dlouhodobého cíle s klien-
tem. V procesu muzikoterapie je nedílnou 
součástí muzikoterapeut a jeho znalosti, 
cítění se a schopnost práce s energií na vě-
domé i nevědomé úrovni.  Muzikoterapie, je 
jeden ze směrů, který lidem pomáhá odhalit 
a vyladit fyzické i psychické disharmonie ce-
lého organismu. Zvuky hudebních nástrojů a 
hlas působí relaxačně a zároveň nabíjí ener-
gií každou buňku v těle.
V programech Gongs Harmony a Relax 
Harmony vytváříme improvizovanou rela-
xační hudbu, která působí příznivě na celý 
organismus. Klienti leží a nechají na sebe pů-
sobit léčivé vibrace a energii velkých gongů, 
tibetských mís a dalších nástrojů.
Program Vrytmuhraní zahrnuje aktivní a 
prožitkovou formu muzikoterapie, kdy spo-
lečně se všemi účastníky vytváříme improvi-
zovanou hudbu s bubny, tibetskými mísami, 
chřestidly a dalšími nástroji. 

VRYTMU s Jarkem GALÁŠEM...
Je podloženo, že hudba léčí?
Pasivní a aktivní způsob využívání léčebných 
možností hudby jsou velmi vhodné pro udr-
žení zdravotního a psychického stavu člově-
ka v současné náročné době. Hudba, zvuk, 
vibrace nabízí zatím nedoceněné možnosti 
v osobním i profesním životě, pro jedince 
zdravé a jednice se speciálními potřebami. 
Hudbu a nástroje využíváme především pro 
aktivní prožitkové programy pro skupiny i 
jednotlivce. Aktivní programy mohou mít 
mnohem silnější efekt, protože můžeme do 
procesu aktivně zasahovat a plynutí energie 
nastavit. Ne všechna pasivní hudba je vhod-
ná, některé produkce mají i výrazně negativ-
ní dopad na zdraví člověka při dlouhodobém 
poslechu. 
Výrobci hudebních nástrojů neradi zmi-
ňují jakékoliv léčebné účinky. Nechtějí 
vzbuzovat nereálná očekávání. Jak se k 
této problematice stavíte Vy?
Léčebné účinky řady hudebních nástrojů 
jsou známy a používány všemi kulturami po 
tisíce let. Hudba, posvátný zvuk byly vždy 
na předních místech v životě jedince, kme-
ne, společnosti. Ve světě je řada pracovišť 
zabývající se výzkumem zvuku a vibrací na 
lidské tělo, energetické systémy člověka a 
prostředí. Gong patří bezpochyby mezi jed-
ny z nejsilnějších vibračních prostředků a 
jsou používány s úctou řadou kultur. Mul-
tidimenzionální rotující vrstvy posvátného 
zvuku gongu skrze resonanci může opět 
pomoci nastolit optimální zdraví a rovno-
váhu člověka na všech úrovních. Gongy i v 
novodobém světě zažívají renesanci návratu 
a pro svoje působení se používají pro osobní 
transformaci, snížení stresu, léčení fyzické-
ho těla a těl energetických. Gong umožňuje 
prožít jednotu a vibrace vesmíru v nás. Gong 
i jakýkoliv léčivý hudební nástroj je ale jen 
prostředek a urychlovač změn. Podstatný 
je člověk a jeho duchovně-duševní rovina, 
jež mohou skrze nástroj zprostředkovat a 
výrazně rozvinout léčebný potenciál člově-
ka. Gongy firmy Paiste jsou silné posvátné 
starobylé nástroje dovedené moderním člo-
věkem téměř k zvukové dokonalosti. Jejich 
zvukové vrstvy a vibrace umožňují člověku 
se opět silněji propojovat s původními tvo-
řícími vibracemi vesmírného stromu života 
a pomoci člověku nastavit v sobě rytmy po-
třebné pro dokončení evoluce lidstva. Gongy 
používám velmi často v našich programech 
a děkuji firmě Paiste za jejich profesionální 
práci v téhle oblasti. Z mého pohledu nejde 
rozhodně o klamavou reklamu při cíleném 
používání gongů s využitím jejich potenciálu 
v oblasti vibrační léčby a zvyšování energe-
tické hladiny člověka.
Co v ČR chybí, co by pomohlo k rozvoji?
Přesto, že je Muzikoterapie a využívání zvu-
ku a vibrací v ČR na začátku ve srovnání s 
Anglií, západní Evropou, či Amerikou, stále 
více lidí u nás si uvědomuje a vnímá velikou 
sílu vibrací gongů, tibetských mís a dalších 
přírodních a starobylých hudebních nástro-
jů. Cítí a prožívá  jejich příznivé účinky přímo 
na svém těle i psychice což je podstatné pro 
další vývoj. Ve světě jsou rozsáhlé výzkumy 
a literatura, řada seminářů s tématy léčení 
zvukem. Ale i v ČR pomalu vyrůstají jednot-
livci a malé skupiny, které pochopili, že Zvuk 
a vibrace mají nesmírnou Tvořící sílu, Sílu 
umožňující se evolučně člověku a společnos-
ti posunout. Věřím, že v brzké době nastane 
výraznější rozvoj v oblast léčby, samoléčby, a 
zvukové podpory pro zdravý rozvoj člověka 
a jeho prostředí. Chybí zatím korektní infor-
mace, osvěta, centra zabývající se seriozně 
léčením zvukem. My jdeme zatím cestou re-
laxací, seminářů, prací s dětmi a dospělými, 

prací v zařízeních s osobami se speciálními 
potřebami aj. Cílem je seznámit lidi skrze 
hudbu a vibrace a přes osobní prožitky, že 
mohou změnit své osobní postoje k životu 
a nastolit svoje osobní zdraví a prožívání 
života. Hudba, zvuky, vibrace jsou velmi sil-
ným prostředkem, které rozum člověka není 
schopen pojmout a tak mohou pracovat bez 
ovlivnění mysli v nevědomé úrovni. Rádi 
bychom svými programy přispěli trochu do 
této oblasti a pomohli lidem zvuky a vibrace 
používat zejména v osobním praktickém ži-
votě pro zlepšení zdraví a kvality života.
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Je jím restaurace U Černínů ve Vinoři, na Praze 9. Hudební produkce zde startu-
jí naprosto pravidelně, ale ne vždy, samozřejmě, v tak hlučné intenzitě.  Záleží, 
kdo se zrovna řadí na start. A že to je to nejlepší, co česká rock & bluesová scéna 
nabízí, o tom není nejmen-
ších pochyb.  Vladimír Mi-
šík, Radim Hladík, George 
Key Kozel, Luboš Andršt, 
Laco Deczi, Luboš Pospíšil, 
Olin Nejezchleba, Roman 
Dragoun, Vladimír Guma 
Kulhánek, Stanislav Klásek 
Kubeš, Martin Kratochvíl, 
Oskar Petr, Jan Spálený a 
mnoho dalších skvělých 
muzikantů potěšilo čer-
nínské publikum. Hudební 
servis doplňuje svou kva-
litou i ten gastronomický. 
Velký výběr jídel, šest dru-
hů čepovaného piva, širo-
ká nabídka vín. Prostě je z 
čeho vybírat. Restaurace 
U Černínů, která je z velké 
části nekuřácká, také slou-
ží jako výtvarná galerie, 
kde se můžete setkat s au-
torskými výstavami našich 
předních malířů. Restau-
race dokonce vydává svůj 
časopis Černínský labužník. 
Všechny informace najdete 
na www.ucerninu.cz.
Ilja Vlček

Luboš Andršt & Blues Band

U ČERNÍNŮ - tak trochu jiná hospoda
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Melodická letka decibelů přistávající na nedalekém letišti, 
má jednoznačného původce. 



Legenda sa vrací. 
Nejprodávanější bicí souprava všech dob je zpět!!
6-ti vrstvé, mahagonovo-topolové korpusy o síle 7,5mm jsou vyrobeny technologií SST 
(Superior Shell Technology), což dodává bubnům plný a melodický sound. Tomtomy jsou ne-
vrtané, zavěšené pomocí systému Opti-Lock a jejich hloubka je snížena na 7“ u 10“ tomtomu 
a na 8“ u 12“ tomtomu, což se projevuje v rychlejší odezvě bubnu. 

Soupravy jsou dodávány s dřevěným snarem 14“-5,5“ a s novou serií hardwaru řady 830, 
včetně pedálu Demonator, což je novinka navržená designery na motivy pedálu Damon. K 
setu jsou též činely Pearl (hh, crash, ride).

Pearl NEW EXPORT 

Bubny jsou 
k dostání

v 5-ti barevných 
provedeních: 

Smokey Chrome (nahoře)
Jet Black 

Red Wine 
Electric Blue Sparkle 

a Arctic Sparkle.

VIDEORECENZE NA 
JAMSTAGE.CZ
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Když se v roce 2009 na trzích objevil pedál Pearl DEMON, 
způsobilo to slušný poprask.

Nyní Pearl přichází s jeho levnějším bratrem, který designově vychází právě z Demona.
Jedná se jediný longboardový pedál ve své třídě! Jednořetězový pedál má výměnnou vač-

kou pro dvě odlišná nastavení rychlosti převodu na beater (znáte z Pearl Eliminator). Beater 
má 2 varianty úderové plochy - výměna pouhým pootočením. Pro optimální nastavení pedál 

disponuje posuvnou patní částí do dvou poloh. V nabídce samozřejmě nechybí dvojpedálo-
vá verze.  Tento pedál je též dodáván k nové řadě Pearl EXPORT.

Pearl DEMONATOR 

VIDEORECENZE NA 
JAMSTAGE.CZ
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Pearl TARGET
5ti místná bicí 

souprava pro 
začínající hráče 

je vyrobena 
z 9 vrstev 

mahagonu, 
což velmi prospívá 

zvuku v nižších 
frekvencích a 

bubny neztrácejí 
hutnost.

Povrchová úprava je fólie.
V nabídce ve čtyřech 

rozměrových konfigurací 
včetně setu JUNIOR pro 

nejmenší bubeníky. U 
setu nechybí činely ani 

kompletní hardware. 

Pearl RHYTHM TRAVELER

R
hy

th
m

 T
ra

ve
le

r 
Gi

g

Velmi nestandardní souprava v hodná pro stísněné prostory a pro cvičení.
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Chcete si zahrát jako na soupravu? Nasaďte hrací blány a hurá na koncert.
Chcete si potichu zacvičit? Nasaďte kevlarové síťky (dodávané k soupravě) 
a hurá na to - nikoho nebudete ruši.



Nabízí jasný, konkrétní a 
bohatý sound, kde jsou 

obsaženy všechny 
frekvence od basů 

po výšky. 

Korpusy jsou vyrobeny
technologií SST 

(Superior Shell Technology).  
K soupravě je dodáván 

vysoce kvalitní hardware 
řady 900, javorový snare v 

barvě setu. Bubny jsou k 
dostání v 5ti barevných pro-

vedení s vysokým leskem.

Pearl VISION Maple VML

Pearl VISION Birch VBL

Bříza je velmi populární 
pro její čistý tón, což je 
vynikající jak pro živé 
hraní tak do studia. 
Pro výrobu je zde opět  
použita  technologie SST 
(Superior Shell Techno-
logy). Sada obsahuje 
kovový snare SensiTone 
a vysoce kvalitní HW 
řady 900. Bubny jsou k 
dostání v 5ti barevných 
provedení s vysokým 
leskem.

Pearl Vision VB

Základní verze z řady Vision je březová se 6 vrstvami 7,5mm silnými.
Je nabízena ve čtyřech barevných konfiguracích a v dvojkopákové verzi, 

která zajisté potěší příznivce tvrdých stylů.

Nejdostupnější břízová souprava.

Nejdostupnější javorová souprava.

VIDEORECENZE NA 
JAMSTAGE.CZ
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Pearl MASTERS CUSTOM MCX 
Tato profesionální 
řada je zhotovena 

z 6ti vrstev 
výběrového 

javoru. 
Tomtomy jsou nevrtané, 

zavěšené pomocí systému 
Opti-Mount. Nechybí lité 

ráfky MasterCast pro lepší 
ladění bubnu. 

Souprava je osazena blána-
mi Remo Emperor a Remo 

Powerstroke 3. 
V nabídce ve čtyřech barev-

ných konfiguracích a osmi 
barevných 

provedeních.

Pearl MASTERS PREMIUM MAPLE MMP
Profesionílní sada vyrobená z 4 vrstev Javoru. 

Uchycení tomů zajišťuje odlehčený hliníkový systém OptiMounts.
Mušle pro uchycení 

ráfků jsou otočné což 
zajišťuje perfektní 

napínání blan. Nožič-
ky velkého bubnu, 

floortomu a ráfky 
Fat tone jsou převza-

ty z prémiových Pearl 
Reference. 

V nabídce je 33 
luxusních laků a 

chromové, černé či 
zlaté kování. 

Velmi luxusní bubny, 
které jsou určeny těm 

nejnáročnějším 
hráčům.

VIDEORECENZE NA 
JAMSTAGE.CZ
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Pearl MASTERS PREMIUM
LEGEND MPL

Profesionílní 
tenkostěnné bubny 
vyrobené z 9 vrstev 

0,9mm silných. 
Tenkostěnné bubny

nabízejí větší rezonanci 
a melodičnost než jejich 

silnější kolegové. 

Ráfky, nožičky velkého
bubnu a fllortomu 
jsou opět převzaty 
z Pearl Reference. 

V nabídce je nepřeberné 
množství rozměrových 

konfigurací a 30  
barevných finišů. 

Opět je zde možnost
chromového, černého 

či zlatého kování.

Upusťte uzdu své fantazie a nechte si zhotovit 
bicí soupravu podle svého přání. 

Pearl MASTERWORKS

Výběr dřeva, mušlí, 
ráfkůje čistě na Vás. 

Chcete si navrhnout 
vlastní barevný 

finish? Nice není 
problém... 

Pearl 
Masterworks 

nabízí možnost 
mít opravdu 

Custom nástroj 
s využitím 
zkušeností 

inženýru 
od Pearl.
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Pearl REFERENCE
 Co kdyby byl každý buben Vaší soupravy navržen tak, aby bez jakých- 

koliv kompromisů splňoval přesně ty nároky, které na něj spadají?
U Reference jsou korpusy individuálně navržené podle velikosti bubnu. Malé průměry jsou zhotoveny z kombinace: 4 vrstvy 

javoru ze 4 vrstev břízy a 2 vrstev břízy, 12“ buben je celojavorový a od 13“ bubnu je přidávána vrstva mahagonu, díky kterému 
buben získává basy. U velkých bubnů poměr mahagonu roste. To dělá z Reference jednu z nejdokonalejších souprav na trhu.

Tenkostěnný 
ekvivalent řady Referen-
ce s přívlastkem Pure. 
Je zhotoven ze stejných počet 
vrstev jako Reference avšak 
pouze z 0,6mm silných. Tato 
skutečnost dodává bubnu ještě 
otevřenější sound. Má stylové 
mušle ve tvaru číslice 8, ráfky 
Fat tone a odlehčený systém 
zavěšení tomů OptiMount. V 
nabídce je 31 finishů 
s vysokým leskem. 

Pearl REFERENCE PURE

VIDEORECENZE NA 
JAMSTAGE.CZ
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Po obrovském úspěchu, se kterým se setkaly Limitované edice 
bicích souprav v minulých letech, přichází Pearl s dalšími 

dvěma novými finishi Rod Pins a Garabato.
Jedná se o poloprofesionální řadu Vision s označením VBA  Korpusy jsou břízové, což dodává bubnům jasný a 

konkrétní sound. Tomtomy i velký buben jsou nevrtané, což přispívá rezonanci korpusu. Rozměry setů jsou VB 
22x18“, TT 10x7“a12x8“,FT 14x12“ a 16x14“ + snare 14x5,5“. K setu je dodáván hardware řady 890. Co se blan 

týče, tomy jsou osazeny Remo Pinstripe a VB Remo Powerstroke 3.     

Pearl LIMITOVANÁ EDICE VISION VBA 

Povrchová úprava
ROD PINS 

Povrchová úprava
GARABATO
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Pearl  
BRUSH BEAT 

CAJON 
Tento cajon je díky zdrsnělému 

povrchu na spodní části hrací 
plochy uzpůsobený též pro hru 

metličkami, nebo kombinací ruka - 
metlička.  

Díky tomu nabízí širší škálu barev, což 
přináší ještě univerzálněší uplatnění 

tohoto populárního nástroje. 
Pro zvýraznění basových frekvencí a 

objemnější sound je cajon opatřen 
bassportem.

Pearl  
Potřeby pro cvičení

Pearl
WEDGE 
CAJON
Revoluční třístranný cajon nabízí 
dvě úderové plochy, které lze 
odlišně ladit desku i citlivost 
struníků.

Díky dvěma hracím plochám je 
posaz pohodlnější, protože se hráč 
nemusí tolik ohýbat. Laminátová 
konstrukce. Pro plnější zvuk a zvý-
raznění basů je v cajonu zabudován 
tzv. bassport.

Nová série cowbelů byla vyvinuta ve spolupráci s mistrem latino, 
bubeníkem Horaciem „El Negro“ Hernandezem.

Revoluční uchycení - cowbell lze velmi jednoduše vysunout z držáku
a např. vyměnit za jiný či používat pro hraní v ruce. 

Nabízí dvě hrací plochy - rovnou a mírně zakulacenou. 
K dostání v pěti velikostech.

Pearl COWBELLS
HORACIO HERNANDEZ Signature

Máte problém se sousedy při cviče-
ní na bubny? Máme řešení v podobě 
několika vychytávek…

Síťky pro cvičení
Jedinečné síťky pro cvičení jsou vyro-
beny z kevlaru, z něhož jsou vyrobeny 
např. neprůstřelné vesty. Jednoduše 
vyměníte za blánu. K dostání v nejširší 
škále rozměrů. V nabídce též jako sada 
na celý set. 

Trénovací pad basového bubnu
Jednoduše připojíte pedál a můžete v 
tichosti zdokonalovat techniku  nohou 
- možno připojit dvojpedál.    

Trénovací pad 
Technika hry na malý buben je pro 
hráče velmi důležitá. Zde je cestovní 
pad se skládacím stojánkem, který 
poslouží jak doma, při cestách, či při 
rozehrávání se v šatně před koncer-
tem. 
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Tento časopis by chtěl seznámit muzikanty 
nejenom s novinkami týkající se hudebních 
nástrojů. Rádi bychom upozornili na různé 
zajímavosti a praktické věci. Určitě stojí 
za to zmínit i firmy, které jsou něčím výji-
mečné. Vybral jsem jednu velmi zajímavou 
firmu, která je možná paradoxně známá 
více v zahraniční než u nás. Ano, titulek 
napovídá,  jsou to NOMADS of PRAGUE - 
parta nadšenců, kteří si uskutečnili svůj 
„american dream“. Dnes se Nomads of Pra-
gue, řadí k evropské špičce. Je zajímavé, že 
pořád to jsou normální lidé, se kterými se 
dá mluvit. Rozhovor jsem zavedl se spolu-
majitelem firmy, kterého všichni znají  pod 
jménem Tschepitz. Rozhovor jsme vedli u 
vína. Protože bylo hroznové, tak jsme se 
moc nerozpovídali...
Jak vznikl nápad založit Nomads of Pra-
gue a proč tento název?
Začalo to jedním AMPEGem v obýváku, do-

koupili jsme dvě bedny a první auto jsme 
upravovali ve squatu na Ladronce … , hráli 
jsme v kapelách a zjistili jsme, že pořád ně-
kdo něco potřebuje. Když se na to podívám 
zpětně, tak to byl fakt punk. Měli jsme chuť, 
elán a ono to začalo postupně fungovat ve 
velkém. Název? Nejdřív to byl NOMAD, to 
bylo ale zaregistrované, tak jsme to upravili. 
Ono to je fakt dávno… Naplno jsme začali až 
v roce 2004. Začínali jsme v obýváku, garáž, 
a ono se to rozjelo a pořád to šlape.
Kdy Vás začali brát v cizině?
Paradoxně úplně na počátku, až později 
jsme si udělali jméno v ČR. Úplně největší 
část našeho obratu tvoří support pro ame-
rické kapely. Ty potřebují na turné praktic-
ky kompletní servis. A ono to dává i smysl. 
Z Ameriky si sem kapela přiveze maximálně 
kytary. Tady potřebují pak zajistit úplně vše a 
to my umíme. No a když jsou spokojení, tak 
chtějí opět nás. Je to koloběh.
Kolik festivalů, koncertů a jiných akcí roč-
ně tak zajišťuješ (tedy není-li to obchodní 
tajemství) a v jakých zemích?
Tak to je fakt těžká otázka, (hledá v počítači) 
– v roce 2012 jsme realizovali asi 120  celoev-
ropských turné,  no a v Čechách a na Moravě 
to bylo přes 200 akcí.
Obrací se na tebe i malé festiválky, které 
v ČR vznikají jako houby po dešti?
Víceméně ne, jestliže tam nehraje nějaká za-
hraniční kapela co letí letadlem, tak od nás 
nic nepotřebují.
Chtěl bych, aby tyto novinky byly i zají-

mavou informací pro 
č t e n á ř e / m u z i k a n -
ty, proto se zeptám 
obecně: jaké jsou, dle 
tvého názoru, nejčas-
tější chyby a mylné 
představy promoté-
rů?
Tak to taky není jed-
noduchý dotaz. Ale 
principiálně si myslím, 
že nejčastější chybou 
promotéra je to, že si 
myslí, že honorář kape-
ly jsou jediné náklady 
s tou kapelou spojené, 
kde jsou světla, projek-
ce, backline… to může 
cenu navýšit dost pod-
statně.

NOMADS OF PRAGUE první liga v backline
Čím jsou Nomads of Prague výjimeční? 
Proč máte úspěch …
Asi skladbou produktů. Máme velmi široké 
porfolio a pořád do něj investujeme. Zlepšu-
jeme služby, vozový park, to je furt dokola. 
Troufám si říct, že si u nás vybere každý a v 
rámci Evropy můžeme nabídnout skutečně 
unikátní kousky, které nikdo jiný nemá. Asi 
jsme jediní, co mají Trick drums, Sunn zesilo-
vače (když hraje SunnO))) v Londýně, tak to 
tam vezeme my …) spousta vintage kláves. 
Asi bych toho našel ještě dost, ale tohle jsou 
fakt unikáty.
Kolik máš nástrojů … co by tě zaskočilo?
No nevím z hlavy přesně, ale umíme postavit 
70 bicích souprav, 200 kytarových aparátů a 
no a před Masters of Rock si vždycky musíme 
spočítat Marshally a opět zjistím, že ač jich 
máme plný sklad, tak jich mám opět málo …
Asi žádná akce sama o sobě nás zaskočit ne-
může nebo pouze výjimečně. Problém je spíš 
v souběhu několika akcí, které potřebují spe-
cifické produkty (např. gongy atd.), které se 
pronajímají 2x do roka a jako na potvoru ve 
stejný den. Velký festival nás možná překva-
pit může, to ale většinou vyřešíme. Hudební 
uskupení asi ne – tedy až na početné orches-
try nebo Alexandrovce, ti jsou specifičtí prá-
vě v množství interpretů.
Jaká akce se ti nejvíce líbila a těšíš se na
ni i další rok?
Všechna turné s Converge… to je takové ro-
dinné prostředí. Známe se víc než 14 let. 
Co si myslíš, že by měl udělat začínající 
promotér, když má nápad a chce „něco“ 
udělat …?
Nevím, nejsem promotér, radit v tomto ne-
chci a nemohu. Určitě by si měl pořádně 
spočítat veškeré náklady a najmout si profe-
sionály. Je potřeba mít připravenu variantu 
optimální, ale i počítat s průšvihem. Nadšení 
je potřeba pro nové akce, ale opatrně s pře-
mrštěným očekáváním.
Co se nejvíc ztrácí po akcích? Mě napadá 
kabely, mikrofony …
Tak to se budeš divit, jsou to koberce pod 
bicí, jsme jeden z nejlepších odběratelů ko-
berců :)
Vím že máte i zkušebny, chceš si na ně 
udělat reklamu?
Vůbec, dlouhodobě je máme obsazené. Jsou 
určeny spíše pro kapely, které vědí co chtějí.
Moc děkuji za rozhovor a přeji ti hodně 
štěstí a zdraví. (vb)
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Natal 
JIM MARSHALL 
KIT

Korpusy jsou vyrobené z javoru, souprava má pozlacené 
kování, speciální povrchovou úpravu Vinyl, který je používán 
na kytarových zesilovačích Marshall a jako třešnička na dortu 
působí rezonanční blána velkého bubnu. Jedná se o imitaci 
ochrané sítě reproduktorů značky Marshall. 

Jako poctu Jimu Marshallovi a k 
oslavě 50-ti letům výroby aparátů 
Marshall, představila britská firma 
Natal limitovanou edici 50-ti kusů 
této nádherné bicí soupravy.

Britská firma Natal je pod křídly Marshall amplificati-
on. Málokdo ví, že Jim Marshall byl původně bubeník. 
Natal vyrábí bicí soupravy, které uspokojí nejširší 
spektrum bubeníků, vlastní hardware a širokou škálu 
perkusí. Vše je vyráběno v továrně Marshall v Anglii, 
což zaručuje maximální úroveň zpracování.

Několik zásadních inovací přináší obsahují nové řady 830, 930, 1030, 2030:
Oproti  předchůdcům je u všech nových modelů boom standů zdrsněné rameno, což zajišťuje pevnější uchycení.
U řad 1030 a 2030 lze otáčet hlavou stojanu o 360° pouhým otočením jedné kličky což je pro hráče maximálně pohodlné - dříve 
tuto možnost nabízela pouze řada 2000. Hihat stojan řady 830 je navrženy v atraktivním designu à la Demon a má dvojité nohy.
V nabídce též vylepšené bubenické židličky.

Pearl HARDWARE 1030 

Gyro-lock
system
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Rozhovor s Juliusem PETRUSEM
endorserem zn. NATAL (interview exkluzivně pro PMC) 

Jak jsi se dostal k bubnování? 
Vyrastal som v multikulturálnom prostredí 
obklopený rozmanitou muzikou.  Študoval 
som klavír, ale pre moju divokú a neobsed-
nú povahu som radšej hrával tenis.  Otec je 
vynikajúci elektrotechnik, ktorý vyrábal a 
opravoval aparatúru pre muzikantov v na-
šom okrese (Lučenec) a často sme spolu cho-
dievali na rôzne hudobné podujatia. V tom 
čase ich bolo neúrekom a tak som na jednej 
prehliadke amatérských skupín (vtedy sa to 
tak volalo) sadol za biciu súpravu a ihneď 
som pochopil, že je to láska na celý život. 
S kým jsi spolupracoval, na co rád vzpo-
mínáš?
Dá sa povedať, že na slovenskej hudobnej 
scéne som spolupracoval s najpopulárnej-
šími osobnosťami a kapelami. Hrával som 
so skupinami Elán, Team, Kamene, Ghy-
mes, Liquid Boogie Roll, Gravis taktiež s Pe-
trom Nagyom, Jankom Lehotským,  Beatou 
Dubasovou, Soňou Horňákovou, Jurajom 
Burianom, Bobom Kantorom…  Z českej 
hudobnej scény som spolupracoval s Julia-
nom Záhorovským. Z maďarskej hudobnej 
scény s László Földesom (Hobó), gitarovým 
virtuózom Istvánom Alapi-m, skupinou 
Szürkeállomány. Najkrajšie spomienky 
mám na skupinu Kamene Beaty Dubaso-
vej, kde bola skutočne vynikajúca partia. 
Pekné spomienky ma viažu aj so skupinou 
Elán a Petrom Nagyom. 
V jakých projektech je tě možné slyšet 
nyní, co připravuješ?
Koncom roka 2011 sme spolu s basgitaris-
tom Marianom Zimom založili kapelu STO-
RY s ktorou hrávame výlučne vlastné sklad-
by a kde sa aj ja skladateľsky podieľam 
na repertoári  skupiny.  Hrávame žánrovo 
veľmi pestrý repertoár, kde okrem rocku 
a popu nechýba reggae, blues, či bossa 
nova, dáváme si tiež záležať na pôvodných 
slovenských textoch, takže je to pre muzi-
kanta výzva. Rozbieha sa to veľmi sľubne, 
uvidíme, čo z toho bude (viac na www.fa-
cebook.com/storytheband). So STORY tiež 
chystáme na jeseň viacero koncertov po 
slovenských kluboch a možno zavítame 
aj do Českej republiky. Ďalším projektom, 
v ktorom  pôsobím, je skupina Drvivá väč-

šina, ktorá je založená viac menej na kri-
tických textoch odzrkadľujúcich  súčasný 
politický neoliberálny  kapitalizmus a dobu 
v ktorej žijeme.  Na jeseň by sme mali na-
hrávať prvý album a potom uvidíme … 
Pořádáš velmi populární internetové lek-
ce,  co ti to přináší?
Popri svojich hudobných aktivítách pre-
vádzkujem webové noviny pre bubeníkov 
www.slovakdrummer.sk.  Okrem rozhovo-
rov, článkov o bubeníkoch a nástrojoch  si 
záujemcovia môžu pozrieť aj interaktívne 
lekcie, ktoré poskytujem pre toto médium 
celkom zdarma a nezištne.  Tieto lekcie ma 
naučili ako narábať s kamerou, svetlom, 
obrazom a pomohli vylepšiť  moju rétoriku. 
Bude to znieť zvláštne, ale hlavne ma nau-
čili byť otvoreným človekom a robiť veci v 
súlade s vesmírom. 
Jsi firemním hráčem Natal, jak jsi se k té-
to značce dostal a jak jsi s nástrojem spo-
kojený? Co tě z novinek  Natalu v posled-
ní době zaujalo?
V  roku 2012 som bol na výstave vo Frank-
furte a z vystavujúcich firiem ma najviac 
zaujali výrobky spoločnosti  NATAL. Ne-
hovorím to preto, lebo som sa stal ich fi-
remným hráčom, ale skutočne ma zaujala 
kvalita a vzhľad ich produktov.  Hrávam na 
javorovej súprave NATAL US Fusion X plus 
rozmerov: Kopák  22“ x 18“, malý bubon 14“ 
x 5.5“, tom 10“ x 6.5“, tom 12“ x 7“, kotol 14“ 
x 12“, kotol 16“ x 14“. Táto úžasná súprava 
má  krásny otvorený zvuk. Skrátené tomy 
poskytujú jasný inteligentný tón s možnos-
ťou spustiť tomy nižšie na veľký bubon. Kot-
le (floor tomy) majú vyvážený, plný zvuk s 
dostatkom hlbokých frekvencií, pričom ko-
pák má mohutný, silný zvuk. Malý bubon je 
ľahko laditeľný s poriadnou ostrosťou. Sú-
prava je všestranná a keďže občas hrávam 
aj s jazzovou formáciou, ľahko si dokážem 
prispôsobiť súpravu k danej muzike. Tento 
žáner hrávam s bebopovou zostavou, men-
ším veľkým bubnom rozmerov 18x14, tom 
12“ x 7“, kotol 14“ x 12“,  malý bubon 14“ x 
5.5“, jednoducho vynikajúca kombinácia. 
Aj na hardware si dala firma poriadne zá-
ležať. Hardware Natal je pevný, odolný a 
ľahko nastaviteľný. 
Jaké máš cíle, s kým by sis chtěl zahrát?
Ciele delím na krátkodobé a dlhodobé.  V 
septembri uverejním nové lekcie pre vyššie 
spomínané webové noviny www. slova-
kdrummer.sk v troch jazykoch (slovenský, 
anglický a maďarský).  Taktiež v  septem-
bri by som konečne chcel  začať nahrá-
vať svoj sólový inštrumentálny materiál.  
Jedná sa o štyri skladby, ktoré pre mňa 
napísal a aranžoval vynikajúci hudobník 
a skladateľ, József Sárközi z Budapešti. Ti-
eto skladby budem používať aj na svojich 
workshopoch.  Z dlhodobého hľadiska 
pociťujem potrebu zdokonaľovať sa ako 
človek. Sebaaktualizácia je nekončia- 
ci proces vo všetkých ľudských oblastiach.  
Čo sa týka hrania, tak niektorí už nie sú 
medzi nami. Keby sa dalo, by som si rád za-
hral s Jimi Hendrixom,  Johnom Lennonom, 
Jacom Pastoriusom. Zo živých určite s Paul 
McCartneym (milujem Beatles), Tom Wait-
som, Stingom… A teraz reálne. Nemám vy-
snívané konkrétne osoby s ktorými by som 
chcel hrať. Rád hrám s ľuďmi, s ktorými sa 
podarí vytvoriť spoločné puto a dokážeme 
sa spolu napojiť na vyššie frekvencie. Rád 
si zahrám s každým, kto ma posunie ďalej.  
Peace and Love.

Na správném oblečení 
by nám mělo záležet

v jakémkoli věku.
(Marshall babies)
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Made in England

Novinka v podobě 
nejlevnější řady 
této britské 
firmy v sobě ukrý-
vá vysokou 
úroveň zpracování 
za přijatelný 
peníz.  
V nabídce jsou dvě vari-
anty dřeva. Břízu a Kauri 
(Novozélandské dřevo). 
Zajímavostí je napínání 
strunníku snaru, který lze 
při hraní nastavit do dvou 
poloh. Sada nabízí kvalitní 
hardware Natal, nevrtané 
tomtomy a šest aktraktv-
ních barevných finišů. 
K dostání v třech 
rozměrových 
konfiguracích.

Natal 
SPIRIT

Natal ASH
Profesionální 
souprava, korpu-
sy vyrobeny ze 6 
vrstev 100% ja-
sanového dřeva.
Jasan dodává bubnům 
výrazný atak a projek-
ci. Povrchová úprava 
- fólie, prodáváno bez 
veškerého hardwaru. 
Nevrtané tomtomy. 
Snare nabízí dvě pozi-
ce napnutí struníku
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Profesionální soupra-
va, korpusy vyrobe-
ny ze 7 vrstev 100% 

javoru.
Javor dodává bubnům obrov-

skou dynamiku a rovnováhu 
basů a výšek. Povrchová 

úprava - lak (17 barevných 
variant), prodáváno bez veš-

kerého hardware-u. Nevrtané 
tomtomy. Snare nabízí dvě 

pozicenapnutí struníku.

Natal 
MAPLE

Made in England

Natal BIRCH
Profesionální 

souprava, 
korpusy vyrobeny 

ze 7 vrstev 
100% břízy.

Bříza je jeden z nejpo-
užívanějších dřev pro 

výrobu bicích, bubny mají 
silné basy a ostré výšky. 

Povrchová úprava - lak 
(7 barevných variant), 

prodáváno bez veškerého 
hardware-u. Nevrtané 
tomtomy. Snare nabí-
zí dvě pozice napnutí 

struníku.

VIDEORECENZE NA 
JAMSTAGE.CZ
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Made in England

Natal 
WALNUT

Profesionální souprava, 
korpusy vyrobeny ze 7 vrstev ořechového dřeva.

Ořech dodává bubnům tmavší sound a oproti javoru má méně 
vysokých frekvencí. Povrchová úprava - lak (4 barevné  varianty), 

prodáváno bez veškerého hardwaru. Nevrtané tomtomy. Snare 
nabízí dvě pozice napnutí struníku.

Natal 
BUBINGA

Profesionál-
ní souprava, 
korpusy vy-
robeny ze 7 

bubingového 
dřeva. Bubin-

gové dřevo lze 
charakterizovat 

jako basové 
a hutné.

Povrchová úpra-
va - lak (4 barevné 

varianty), prodává-
no bez veškerého 

hardwaru. Nevrtané 
tomtomy. Snare 

nabízí dvě pozice 
napnutí struníku. 

V nabídce ve 14-ti 
rozměrových 

konfiguracích.
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Datum narození: 27. 5. 1978
Domov: Barcelona, Španělsko
Hraje od: 1981
První souprava bicích: Bezejmenná. 26“ 
bass buben, 15“ snare a byly mi asi tak 3 roky 
První činely Paiste: 15“ red label 2002, Me-
dium Hi-Hat, 20“ black label 2002 Ride
Hrdinové: Frank Zappa, Joe Zawinul, Bruce 
Lee
Zájmy: Playstation, stará V8 US auta 
Oblíbený film: Luis Buñuel - Nenápadný pů-
vab buržoazie
Oblíbené jídlo: Mořské plody s mořskými 
plody

DOKONALÁ IMPROVIZACE
Ve své rodném Maďarsku se Gergő Borlai 
objevuje na více než 100 albech, které po-
krývají širokou škálu hudebních stylů, získal 
dvě ceny za celoživotní přínos, dvě Zlaté des-
ky i Golden Drumstick Prize a cenu Artisjus 
Lifetime Achievement Award. Není tak úplně 
fér ho nazývat vycházející hvězdou, ale po 
jeho dechberoucím sólovém vystoupení na 
bubenických festivalech, jako jsou Motreal 
Drum Fest (Kanada), Bag Show (Francie) 
nebo DrumChannel (USA) Borlai konečně 
získal pozornost a uznání v mezinárodní bu-
benické komunitě. Gergő-ův  blízký vztah 
s nástrojem a zručnost v jeho ovládání mu 
umožňuje plynule přecházet od funky groo-
ves stylu k výbušným zvratům, a to jakoby 
bez námahy a hlavně muzikálně.
Gergő, co tě fascinuje na Funky Groove?
Všechno. Když jsem ve třech letech začal hrát 
na bubny, pořád jsem poslouchal dvě věci, 
„Take Five“ a „Chameleon“. Způsob, jakým 
hrál Harvey Mason na bicí v „Chameleon“, byl 
pro mne FUNK sám o sobě. Ve věku 6 -7 let 
jsem byl velký fanda Jimiho Hendrixe a taky 
mě chytil Buddy Miles. Až do dneška stále 
hraju fóry Buddyho Milese. Pak asi o deset 
let později měl na moje hraní velký vliv Den-
nis Chambers. Způsob, jakým hrál .. 16tinové 
noty, mě zaměstnal na dlouhou dobu a hod-
ně jsem se od něj naučil. V současné době, 
když hraju s Garym Willisem, fascinuje mě to, 
jak hraje „killer funk grooves“.
Kdybys měl šanci vést svou vlastní all-
star kapelu, kdo by v ní byl a jaký typ 
hudby byste hráli?
Nechtěl bych vést kapelu. Rád bych hrál za 
těmi nejlepšími muzikanty na světě. To je to, 
co by ze mě dokázalo dostat to nejlepší. Na-
štěstí jsem měl příležitost hrát s některými 
z mých idolů, na jejichž hudbě jsem vyrůs-
tal. Takže moje odpověď zní: rád bych hrál v 
kapele, která by byla hlasitá a populární, ale 
současně náročná a vytříbená. Taková, která 
hodně jezdí turné a má úžasného frontmena 
nebo zpěváka, jako je Nickelback, Audiosla-
ve nebo dokonce Pink, ale možná s mým dět-
ským snem, Stingem. 
Kdy jsi začal hrát sólově?
Když mi bylo 16. To mě začali zvát na bube-
nické festivaly.
Jak dneska vytváříš koncept svých sólo-
vých výstupů?
Nemám žádný skutečný koncept, vlastně 
hlavně improvizuju. Líbí se mi, že je každé 
moje sólové vystoupení odlišné a že si lidé 
myslí, že to mělo nějakou koncepci. Když 
hraju spolu s tracky na seminářích, nemám 
žádný pevný vzorec. Začal bych se nudit. Pro 
mě ta nejdůležitější věc u hraní při takovém 
uspořádání je se sám zdokonalovat, zatímco 
publiku dávám něco způsobem, který není 
samoúčelný, žádné „umění pro umění“. 
Řekněme si to na rovinu, tvoje technické-
schopnosti jsou ohromující. Je tohle dob-
ré jen pro show nebo je to důležité pro 

tvou práci studiového hráče?
Mít dobré technické schopnosti je způsob 
sebevyjádření. Když jsem jako kluk poslou-
chal Colaiutu, Cobhama nebo Bozzia, nikdy 
bych si ani na chvíli nepomyslel, že hrají tím 
způsobem, kterým hrají, jen na efekt. Byla 
to integrální součást jejich hry, byl to nový 
krok v moderním bubnování. Zkouším hrát 
podobně jako tihle chlapíci. Neovládám žád-
né atraktivní triky, neumím točit paličkami 
mezi prsty, jednoduše nemám zájem učit 
se takovéhle triky. Svoje technické schop-
nosti se pokouším předvést prostřednictvím 
hudby. To  nejúžasnější, ta největší výzva, je 
hrát jako sideman, kdy je opravdu důležitá 
odezva. Je to samozřejmě důležité i při na-
hrávání ve studiu. Protože disponuju určitou 
technickou výbavou, vždycky se snažím neo-
pakovat se, nebýt nudný, a to i u jednodušší 
hudby. Mít výjimečné technické schopnosti 
je velmi důležité, ale není to nejdůležitější. 
Je to vaše záchytná síť. Nicméně je důleži-
té, aby technicky zdatný hudebník taky měl 
dobré povědomí o hudbě a kompoziční vlo-
hy, se kterými může své technické schopnos-
ti plně uplatnit. Rád pracuju v nahrávacím 
studiu a lidé rádi pracují se mnou, protože 
pracuju rychle a snadno se přizpůsobím ja-
kýmkoli lidem, hudbě nebo okolnostem. V 
nahrávacích studiích jsem začal nahrávat v 
15 letech, takže mám hodně zkušeností a 
vím, jak pracovat co nejrychleji a nejefek-
tivněji. V současné době nahrávám doma a 
posílám to přes net. To je samozřejmě vel-
mi pohodlné, ale chybí ten pocit ze starých 
dobrých časů, kdy se člověk do studia nastě-
hoval na celé měsíce. 
Kdy a jak jsi začal s činely Paiste?
Hodně brzo, když jsem poznal hudbu Franka 
Zappy. První dvě alba, která jsem slyšel, byla 
„Joe´s Garage“ a „Them Or Us“. Bylo mi asi tak 
9 nebo 10 a tahle alba na mě měla velký vliv. 
V následujících letech jsem zkoušel získat 
maximum informací o Chadu Wackermanovi, 
ale nebylo to snadné, jelikož nebyl internet; 
ne každý měl videorekordér, ale podařilo se 
mi vidět video „Does Humor Belong in Mu-
sic?“. Měl činely s červeným logem 2002. Od 
tohoto okamžiku jsem se pokoušel poslou-
chat, na jaké činely to asi hraje na každém 
ze Zappových alb, na kterých bubnoval. 
Pokoušel jsem se opatřit si stejnou sestavu, 
jakou měl Chad. Zpočátku mi pár činelů Pais-
te koupila máma, a od chvíle, kdy jsem začal 

koncertovat a vydělávat nějaké peníze, jsem 
byl schopen si je kupovat sám. V šestnácti 
jsem měl velkou soupravu činelů: 3 China,  3 
Hi-Hat apod.  Škoda, že už je nemám! Mezi 
nimi bylo i pár raritních kousků, jako třeba 
18“ Sound Creation Short Crash z 80. let, 602 
Cup Chime, 18“ 2002 China ze 70. let a 8“ 602 
Hi-Hat. Firemním hráčem Paiste jsem se stal  
v roce 2012, obrovská pocta! Nikdy nezapo-
menu na to, jak jsem šel do showroomu v je-
jich továrně a zkoušel ty činely, na které jsem 
hrál roky předtím. Chtěl jsem slyšet, jestli 
bude ten samý typ činelů znít stejně. A zněly 
úplně stejně jako tenkrát. To bylo úžasné!
Proč sis vybral sérii Formula 602 jako zá-
klad své sestavy činelů?
Sérii Formula 602 můžu používat kdykoli. 
Mají velmi jasný a charakteristický zvuk. Mají 
rychlou odezvu a jejich zvuk mě vždy inspi-
ruje. V posledních letech jsem používal větší 
a větší Crash činely. Před lety byl 18“ Crash 
největší v mé soupravě, ale dnes je nejmenší. 
Velké Crash činely mají širší dynamický roz-
sah a jsou citlivější. Takže 20“ 602 Thin a 20“ 
Paperthin jsou pro mě perfektní. Jsou tenké, 
ale jsou velké. Jsou velmi subtilní, takže je lze 
používat jak pro tišší hudbu, tak pro rockové 
koncerty. „Duší“ mé soupravy je 24“ Medium 
Ride. 24“ Ride jsem nikdy předtím nepouží-
val. V tomhle činelu jsem ale našel vše, co 
potřebuji, abych skrze činel mohl hudebně 
vyjádřit sám sebe. Kdykoli mám nahrávat a 
zkouším vybrat Ride činel, který by se na to 
nejlépe hodil, vždycky skončím u 24“. 

GERGŐ BORLAI (interview exkluzivně pro PMC)
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John Robinson
Michael Jackson

Franklin Vanderbilt  
Lenny Kravitz

Jason Sutter 
Marilyn Manson

Dean Butterworth
Good Charlotte

Paiste PST8 Cajon Set

Činely jsou měkké, citlivé a mají rychlou 
odezvu, proto jsou vhodné pro hraní 
jak paličkami či metličkami, tak pro 
hraní rukou. Materiál 
pro výrobu tohoto setu je použit tzv. 
2002 
bronze, který se též používá např. 
k výrobě legendární řady Paiste 2002. 
Povrchová úprava je tzv. 
reflektor, která vyniká 
vysokým leskem. 

Tento set je výborným
doplňkem pro všechny 
hráče na cajon.

Paiste New 
SIGNATURE PRECISON

Pro fanoušky zvuku Paiste Signature je tu cenově dostupnější varianta.
Je vyrobena též ze slitiny Proprietary signature bronze a opět se jedná o profesionální činely,

konkrétní, jasné, dynamické se širokou škálou barev, hodících se jak na živé hraní, tak do studia. Činely jsou nabízeny v široké 
škále rozměrů. Na vývoji se podíleli a záštitu nad těmito činely převzali Jason Sutter (Marilyn Manson), John Robinson (M. Jack-

son) a Franklin Vanderbilt (Lenny Kravitz).

ny Kravitz)

Tato novinka potěší hlavně 
hráče na Cajon. Jedná se o set činelů Paiste řady PST8

VIDEORECENZE NA 
JAMSTAGE.CZ
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Vincent Colaiuta a Paiste. Toto spojení trvá více 
jak rok a nyní tato spolupráce přináší první 
ovoce.

Paiste Formula 602
Modern Essential

Poslouchat Vinnieho Colaiutu 
je něco, co by měl každý bube-
ník zažít alespoň jednou.
Jeho kontakt s bicí soupravou a dokonalé 
provedení hry během jakékoli skladby 
napříč žánry je opravdu něco, co stojí za to 
vidět. Když se Vinnie v březnu 2012 přidal 
k naší rodině umělců, hrajících na činely 
Paiste, chtěli jsme spolu s ním vytvořit něco 
nového a skutečně výjimečného, a výsled-
kem jsou jedny z nejvzrušivějších zvuků v 
dějinách činelů. V následujícím rozhovoru 
pan Colaiuta probírá svůj hluboký vhled do 
konceptu zvuku a svou pozoruhodnou zku-
šenost ze spolupráce s vývojovým týmem 
Paiste, jejímž výsledkem jsou dokonalé či-
nely, ztělesněné řadou Formula 602 Modern 
Essentials. 

Když jste začínal s vývojem činelů, jaký 
koncept zvuku jste měl na mysli?
Mou ideou bylo dosáhnout spojení mezi sku-
tečně temně znějícími činely a jasně znějícím 
čirým zvukem, aby měl výsledek prvky obou. 
Myslím, že je to něco, co hledá většina ná-
ročnějších bubeníků. Chtěl jsem vzít některé 
prvky z řady 602 a spojit je s plným zvukem 
Traditionals nebo naopak vzít něco z té bo-
hatosti, vřelosti, temnoty, k tomu trocha 
spletitosti, a přenést to na stávající zvuk 602 
řady. Tak, aby vznikla něco jako směs těchto 
vlastností. A zpětně si myslím, že vývojový 
tým Paiste měli podobnou ideu. 

Jste bubeník, který se cítí jako doma v 
široké škále hudebních stylů. Myslíte si, 
že tato nová řada může víceméně pokrýt 
potřebu všech stylů, které hrajete?
Myslím, že ano. Myslím, že potencionálně 
jsou to činely do velmi široké škály hudeb-
ních stylů. A v tom spočívá jejich krása. 
Jedna z věcí, která mne trápila, byl důležitý 
parametr, který jsme probírali s vývojáři, a 
to jak hlasité budou muset činely být. Chtě-
li jsme o něco vyšší hlasitost, ale ne o moc. 
Myslím, že jsou dostatečně hlasité. Protože 
pokud zní činely příliš hlasitě, mohou přebít 
zvuk celé sestavy bicích. Současně jsou do-
statečně hlasité pro to, aby mohly být pou-
žívány s čímkoli. Pokud používáte mikrofony, 
mikrofonům se budou líbit, a pokud mikro-
fony nepoužíváte, činely dotvoří vyvážený 

obraz soupravy bicích. Hlasitost musí mít 
svou kvalitu. A tyto činely mají kvalitní hlasi-
tost, stejně jako všechny činely Paiste. 

Existuje určitý typ činelu, který je stře-
dem vaší sestavy?
Ano. Řekl bych to takhle: moje idea při vývoji 
částečně spočívala v tom získat konečně do-
konalý Ride činel, který by se dal použít kdy-
koli. Nyní mě to táhne hlavně k činelům 24“ 
602, 22“ Signature Traditionals a Giant Beat. 
Takže vidíte, proč by byl vývoj takového či-
nelu vlastně odpovědí na takovou otázku. 

A jak byste popsal jeho hlavní charakte-
ristiky?
Čirý, jasný sound s dobrou definicí. A oprav-
du dobrý, kontrolovatelný „cink“ s krásným 
podtónem. Zahraju-li víc not za sebou, činel 
zůstává konkrétní a přitom barevný. Jed-
notlivé údery se nikdy nevytratí. Navíc zní 
dostatečně hluboce. Co se mne týče, chtěl 
jsem tyto prvky ve správném poměru, tak-
že výsledkem byl opravdu skvostný Ride. 

Stejná otázka se týká i Hi-Hat činelů…
Jsou dostatečně silné, tak akorát robustní, 
ale nepřehlušují. Jsou o něco hutnější (do-
slova čokoládovější) než klasické 602.  Je v 
nich určitá bohatost, luxus. Obrovská dyna-
mika. Prostě si myslím, že je v nich čokolá-
da, švýcarská čokoláda. Takže si myslím, že 
díky tomuhle mají jakoby funky zvuk. Jsou 
o něco temnější. Ale pořád ne tolik, ale se z 
nich staly specializované činely. Jsou pros-
tě přesně uprostřed. Vypadá to, že všechny 
činely opravdu dobře zapadly do soupra-
vy a tvoří jeden celek. Splashe jsou téměř 
vzdálené. Jsou opravdu něco jako subtilní 
interpunkce. Nejsou hlasité. Jsou milé. Ně-
kdy může začít menší Crash znít jako Splash, 
nadměrný Splash, ale tyhle ne. Mají pěkný 

VINNIE COLAIUTA
PŘEKLENUTÍ MEZERY 
(interview exluzivně pro PMC)

a transparentní zvuk. A jak se činel zvětšil, 
skutečně začínáte slyšet o něco více vřelos-
ti. Jako celek fungují opravdu excelentně. 

Řekl byste zpětně, že je snadné pracovat 
s Paiste Sound Development týmem?
Jednoznačně! Je úžasné, jak dobře rozuměli 
tomu, co říkám, a jak byli schopní to vykonat. 
Jejich vize a moje vize byly zcela vyrovnané. 
U každého z kroků procesu byli schopni per-
fektně provést koncept, na kterém jsme se 
společně dohodli. Zásadní bylo to, že jsme 
byli na stejné vlně, co se týče jak koncepč-
ního vývoje, tak i schopnosti se o tom bavit 
a co se jich týče, schopnosti to i provést. Oni 
se nepokoušeli o ničem přesvědčit mne a já 
jsem se nepokoušel o ničem přesvědčit je. 
Pokud mi u něčeho o něco zvlášť šlo, řekl 
jsem jim to. A někdy jsem jim nemusel říkat 
vůbec nic, prostě to na mě viděli. To se stáva-
lo znovu a znovu. Na posledním setkání jsme 
šli k Ride činelu, vzal jsem si paličku, jednou 
jsem udeřil na konečnou verzi činelu a tón, 
který jsem slyšel, byl k nevíře. Pomyslel jsem 
si, že to zní lépe, než jsem si dokázal před-
stavit. Řekl jsem: „Nemůžu uvěřit, že jste to 
opravdu dokázali“ a oni se na mě jen dívali a 
křenili se. Myslím, že to už věděli, ale že ode 
mne nečekali takový typ reakce. V ten oka-
mžik opravdu předčili moje očekávání!

Vinnieho sada činelů Formula 602
Modern Essentials: 
22“ China, 8“ Splash, 15“ Hi-Hat, 
20“ Crash, 10“ Splash, 22“ Ride, 
16“ Crash, 18“ Crash

Jeden z nejuznávanějších hráčů, který proslul spoluprací např. se Stingem, F.Zappou, H.Hancockem či
Magadeath přináší své zkušenosti a spolu s inženýry od Paiste vzniká nová řada Paiste Formula 602 Modern 
Essentials, která je inovací legendární řady Formula 602 classic sound. Oproti  Formula 602 classic sound je nová 
řada univerzálnější a vyniká modernějším zvukem. Činely jsou kompletně ručně vyrobeny ze slitiny CuSn20 známé 
jako 602 bronze. 
Zvuk lze popsat jako tmavý, plný, dynamicky střední až nižší s rychlým atakem a kratším dozvukem. Díky těmto 
vlastnostem  uspokojí i nejnáročněší hráče ve studiu či na koncertech. Vhodné pro hraní široké škály hudebních 
stylů vyjma těch nejtvrdších. Řada Formula 602 Modern Essentials se tímto stává jednou z vlajkových lodí Paiste.

Tato řada získala první místo asociace MIPA (Musikmesse International  Press Award) 
v kategorii činelů. Tato cena se každoročně uděluje u příležitosti hudebního veletr-
hu Musikmesse ve Frankfurtu n.Mohanem. Hlasování se účastní odborná veřejnost 
zastoupená redaktory více jak 100 hudebních magazínům z celého světa.

VIDEORECENZE NA 
JAMSTAGE.CZ
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Přehled činelů Paiste

PAISTE 101
činely pro začínající hráče,

v nabídce též jako set

PAISTE PST8
poloprofesionální činely, ruční zpracování, 
materiál CuSn8 bronze, povrchová úprava 

Reflektor zaručuje vysoký lesk, skvělý sound 
za nízkou cenu

PAISTE PST3
činely pro začínající hráče, kvalitnější 

zpracování, materiál mosaz, v nabídce též 
China, splash, též jako set

PAISTE RUDE
syrové, hlasité činely, určené pro punk, 

metal, na trhu od r. 1980, materiál slitina 
CuSn8, specifický zvuk i vzhled

PAISTE PST5
poloprofesionální činely, materiál CuSn2 
- stejná slitina je používána např. u řady 

2002, univerzální činely

PAISTE ALPHA BOOMER
Nicko McBrian, bubenická ikona z Iron 
Maiden a jeho signature řada. Skvělé 

metalové činely, použitý materiál je slitina 
CuSn8, v nabídce též jako set

PAISTE ALPHA HYPER
hlasité, černé činely, na jejich vývoji spolu-
pracoval Joey Jordison (Slipknot). Materiál 

- slitina CuSn8 známý jako bronz 2002 v 
nabídce též jako set

PAISTE ALPHA
ruční zpracování, materiál CuSn8, v nabídce 
široká škála modelů (medium, thin, metal, 
rock) vč. dírovaného činelu Swiss a hihat 

Sound edge, k dostání též jako set

PAISTE GIANT BEAT
vintage zvuk, spíše měkčí činely, materiál 
CuSn8, široké uplatnění, vhodné na živé 

hraní i do studia

Modely Paiste 101až PST 5 jsou vyráběny v Německu.  
Zbývající  modely, PST 8 až Signature ve Švýcarsku.

Nicko McBrain

Dan Bourke Dave Lombardo

Alex Gonzales

Eric Slick

Joey Jordison

VIDEORECENZE NA 
JAMSTAGE.CZ
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Paiste přehled činelů

PAISTE TWENTY CUSTOM
nová řada od r. 2011, moderní sound, ma-

teriál CuSn20 - bronze, v nabídce 2 varianty 
označení Full (RnB, Pop, Rock) a Metal 

(metal, hardcore)

PAISTE FORMULA 602
MODERN ESSENTIALS 

novinka od r 2013, na vývoji se podílel
V. Colaiuta, velmi dynamické a univerzální 

činely, více info v sekci Novinky

PAISTE SIGNATURE
DARK ENERGY 

velmi dynamické činely vhodné do nižší a 
středně dynamické hudby, moderní zvuk, 
materiál - Proprietary Signature Bronze, 

v nabídce pouze hi-hat, crashe, ride a splash

PAISTE 2002
legenda legend, široké uplatnění, materiál 
CuSn8, v nabídce nejširší škála typů činelů, 

k dostání též jako set

PAISTE SIGNATURE
a SIGNATURE REFLECTOR 

luxusní činely vhodné do hlasitější hudby - 
Rock, Pop, Metal, RnB. Materiál - Proprietary 

Signature Bronze, finální úprava Reflektor 
dodává vyšší lesk a jasnější zvuk

PAISTE TWENTY MASTERS
tato řada nabízí pouze Ride činely. Materiá-
ly CuSn20 - bronze. Luxusní činely vhodné 

do studia i na živé hraní

PAISTE FORMULA 602
legendární činely, na trhu poprvé v r 1959, 
od r. 2010 obnovena výroba. Plný, bohatý 

zvuk, materiál CuSn20 - bronze, vhodné do 
muziky s nižší střední dynamikou, v nabídce 

též Flat top ride (ride bez „pupku“) 

PAISTE SIGNATURE
PRECISSION 

novinka od r. 2013, cenově nejnižší z řady 
Signature, střední a vyšší hlasitost, více info 

v sekci Novinky

PAISTE SIGNATURE
TRADITIONALS 

vintage zvuk, velmi dynamické činely vhod-
né do nižší a středně dynamické hudby, 
materiál - Proprietary Signature Bronze, 

v nabídce pouze ride, hi-hat a crash

Ian Paice

Gergő Borlai

Tico Torres

Derrick Wright

Vinnie Colaiuta

Steve Jordan

Pat Mestelotto

Jason Sutter

Ricky Lawson
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Simon Phillips TOTO Joey Jordison SLIPKNOT Dave Lombardo SLAYER Neil Peart Rush Horacio Hernandez

Americká firma Pro-Mark je dlouhodobě 
jednou z nejpopulárnějších světových 
firem vyrábějících bubenické paličky, 
metličky a příslušenství. Zde Vám přinášíme 
průřez portfolia a nejdůležitější informace 
o výrobkách. 

PALIČKY
Pro-Mark  nabízí  nejširší  spektrum paliček všech 
rozměrů. Samozřejmostí je možnost nylonového 
hrášku, který nabízí odlišný zvuk hlavně při hře 
na činely. Pro Mark nabízí několik druhů dřev pro 
výrobu paličky:  výběrový Americký Hikor, Dub 
(Shira Kashi) a poslední dobou velice populární 
Javor.  Dále je možnost vybrat si ze třech různých 
finálních úprav paličky. Natural - palička není 
lakovaná, Lakované a tzv. Pro-Grip (palička lako-
vaná pouze v místě úchytu paličky).

METLIČKY
Metličky by měly být nedílnou součástí vybavení 
každého hráče. Pro-Mark přináší hned několik 
typů. Zasunovací kovové metličky několika 
tvrdostí s gumovou rukojetí. Plastové metličky 
několika tvrdostí a hybrid (mezi paličkou a met-
ličkou) zvaný Broomstick. Všechny tyto výrobky 
obohatí  Váš zvuk.
Pro hráče klasické hudby nabízí Pro-Mark nejširší 
škálu tympánových, xylofonových, vibrafonových 
a gongových  paliček.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
V nabídce jsou samozřejmě bubenické rukavice, 
protiskluzové omotávky paliček, obaly na paličky 
a další.  

Výrobky Pro-Mark používají hráči jako:
Simon Philips TOTO, Joey Jordison SLIPKNOT 
Dave Lombardo SLAYER, Neil Peart Rush 
Horacio “El Negro“ Hernandez jazz and latino 
legend a další…
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Patrik SAS
Jak jsi se dostal k muzice?
Pocházím z hudební rodiny, můj strýc vystu-
doval ostravskou státní konzervatoř na kyta-
ru a můj táta je asi největší hudební fanou-
šek co znám. Díky němu jsem byl odmalička 
obklopen rockovou a metalovou hudbou a 
doslova jsem byl nadšený, když jsem se třeba 
v pěti letech mohl posadit k TV a s tátou jsme 
si pouštěli všelijaké rock-metalové koncerty 
a videoklipy kapel. Takže je to právě můj 
otec komu přisuzuji, že mi dal již v raných 
dobách impuls se zajímat o hudbu a věci v 
rámci stylu s ní spojené. Už jako malý jsem 
měl dlouhé vlasy a náušnici v uchu takže 
takové malé rockové dítko:-) Já věřím, že si 
nevybíráš nástroj, ale on si vybere tebe, což 
byl i můj případ, jelikož se mi vždycky z ka-
pel nejvíce líbili bubeníci. Jako malý, dejme 
tomu třeba v pěti šesti letech, jsem si dělal 
takové imaginární koncerty. Postavil jsem 
si bubny, což byla složenina z různých ma-
lých židlí bez opěrátek, vzal si vařečky jako 
paličky, zapnul jsem si Dream Theater Live in 
Tokyo a snažil se hrát společně s nahrávkou 
a už jsem se cítil jako Mike Portnoy :-) Uvědo-

muji si, že mám velké štěstí, že mám skvělé 
rodiče,kteří při mně vždycky stojí a v hudbě 
podporují, protože bez nich bych se určitě 
nedostal tam, kde jsem teď.  
Máš nějaké hudební vzdělání?
Ano, studoval jsem na Janáčkově konzerva-
toři v Ostravě a v New Yorku jsem absolvoval 
kurzy bicích na světoznámé akademii hudby 
sídlící na Manhattanu, Drummers Collective.
V USA jsem měl to štěstí studovat opravdu 
u těch nejpovolanějších z oboru jmeno-
vitě Thomas Lang, Jojo Mayer, Billy Ward. 
Mimoto jsem, taktéž ve Spojených stá-
tech, navštěvoval Los Angeles College.
Jaké to je studovat v USA? V čem vidíš 
největší rozdíl oproti studiu v ČR.
Je to určitě velký zážitek, úplně jiný svět 
než jaký jsem znal z prostředí konzervatoře. 
Hlavně v tom, že má člověk možnost abso-
lutní volby, jakým směrem se chce jako hu-
debník formovat. Lidem tam naslouchají, co 
opravdu chtějí srdcem dělat a chápou, že 
žánr hudby není jenom škatulka, ale pokud 
to má být opravdové, tak životní styl. Nejsem 
příliš fanouškem hudebníků bez identity. 
Takové to uvažování hlavně zahrát co nej-
více stylů nějak a mít tím pádem co nejvíc 
potencionálních kšeftů. Tohle uvažování mi 
bylo podsouváno jako správné na konzerva-
toři a já se s tím stejně jako tehdy nemůžu 
plně ztotožnit ani dnes. Samozřejmě, že se 
nebránit jiným stylům, jen vědět kam chceš 
trvale patřit. Když mě např. nebude bavit 
poslouchat nějaký žánr, dejme tomu count-
ry, má cenu se mu chtít věnovat jenom pro-
to, abych jej někdy mohl zahrát na nějaké 
úrovni díky tomu, že jsem jej studoval? Aby 
následně to samé zahrál kluk, který v tom 
daném žánru má srdce a tím pádem předá 
lidem i tu správnou nezbytnou energii. Mám 
jednu historku s Greggem Bissonettem, což 
je excelentní hráč napříč žánry od big-bandu 
až po rock a ten vykládal, jak k němu chodil 
jeden kluk jazzman na soukromé hodiny na 
bicí a stěžoval si, že v tom okrsku, kde hraje, 
ubývá možností hrát jazzovou muziku, kte-
rou tak miluje a že je právě v kurzu nu-metal 
tak jestli by to spolu nemohli na hodinách 
řešit. Že by se to chtěl naučit, aby tak měl víc 
hraní případně taky za víc peněz, načež se ho 
Bissonette zeptal, jestli slyšel nějaké jazzové 
nahrávky. A teď ti dám podstatnou otázku: 
bavilo tě to poslouchat? Načež on mu odpo-
věděl, že vůbec. Když to zkrátím tak mu to 
údajně Gregg rozmluvil, ať to nedělá, že i 

kdyby zahrál ty noty, které by tam měli být 
tak to půjde poznat, že je to kalkul. A já se 
zkrátka plně ztotožňuji s jeho názorem, ne-
boť co hudební žánr, to komunita lidí s urči-
tými charakterovými rysy, myšlením, zjevem 
nemluvě o stylu hry. A nikdy se nepůjde dle 
mého zavděčit všem. Zároveň si také uvědo-
muju, že v hudbě pravda neexistuje a to co 
baví mě a vyhledávám na muzikantech nebo 
muzice obecně já, nemusí být pro ostatní vů-
bec směrodatné.
Jaké máš hudební vzory?
Z bubeníků na mě měl největší vliv Mike 
Portnoy. Dále pak miluju hraní Iana Paice 
z Deep Purple, který je dle mého jeden z 
nejlepších rockových bubeníků historie. Z 
dalších lidí co mám rád: John Bonham, Phil 
Collins, Alex Van Halen, Tommy Clufetos, 
Chris Adler, Thomas Pridgen, Van Williams, 
Mike Bordin, Roy Mayorga, Inferno, Bill Ward, 
Mark Zonder, Neil Peart, Martin Lopez… Co 
se týče hudebních idolů: Daniel Gildenlow, 
Mikael Akerfeldt, Jack White, Mike Oldfield, 
Edward Van Halen, Peter Gabriel, Dave Gro-
hl, Jim Morrison, Tony Iommi, Jimmy Page, 
Kevin Moore, Daron Malakian, Rob Zombie 
a dalsich x kteří mají můj neskonalý obdiv.
Co si myslíš, že je důležité pro hráče, aby 
se v ČR hudbou uživil?
Je tam víc faktorů. Dříve jsem si myslel, že 
touha hrát co nejlíp a s tím spojená tvrdá 
práce v rámci cvičení musí zákonitě zname-
nat úspěch. Dnes si to myslím tak z poloviny. 
Další nezbytné faktory jsou podle mně štěstí 
a sociální inteligence.
Pověz nám něco o tvém vstahu k činelům 
Paiste. Čím tě oslovují? Přibliž nám pro-
sím svůj setup.
Miluju Paiste! Je to legendární značka s ob-
rovskou tradicí. Vnímám ji jako synonymum 
netuctovosti. Dle mého jsou to po zvukové 
stránce nejvíc rozpoznatelné činely. Mají 
svoji vlastní charakteristiku, duši. Já tam 
prostě slyším ten odkaz velkých nahrávek a 
hráčů. Je mi opravdu velkou ctí stát se firem-
ním hráčem tak velké značky. Hrát na Paiste 
je něco jako splněný sen.
Hraješ s jednou z nejpopulárnějších ka-
pel u nás, Čechomorem, jaké máš další 
cíle?
Chtěl bych se naučit pořádně tancovat a 
growlovat...

Šekter, šekter, 
horkýže
šekter...!!! 
Kytaristé populární 
kapely Horkýže Slíže 
to řežou se Schectrem
a s Mesa/Boogie.
Kdo umí, ten umí.
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Alesis VORTEX
MIDI kontroler typu KEYTAR 
...dobře známý z vystoupení takových legend jako je třeba Michal David 
nebo skupina Maxim Turbulenc. Obsahuje tyto vychytávky: 37 rychlostně 
citlivých kláves, přes USB pracuje se všemi softwarovými nástroji a synte-
zátory na platformě MAC a PC. USB a tradiční MIDI  konektory umožnují 
použití prakticky s libovolným zvukovým modulem nebo jiným MIDI 
hardwarem. Další skvělou funkcí je programovatelné MIDI  pro akceleraci 
a ovládání parametrů nakloněním krku. Palcem lze řídit ovládání hlasi-
tosti a pitch bend kolečko která jsou umístěná na krku. Dále zde máme 8 
rychlostně citlivých padů pro bicí zvuky nebo spouštění různých samplů 
či smyček. Přístroj je napájen pomocí 4 baterií AA pro MIDI aplikace nebo 
pomocí sběrnice USB při připojení k počítači. K zařízení získáte zdarma 
virtuální syntetizér od společnosti SONIVOX, taktéž další software jako je 
např. ABLETON LIVE LITE EDITION . K dodávce patří i kytarový popruh a 
sada kabelů pro připojení.

Alesis Q88

Alesis GUITAR LINK Wireless

Alesis iO HUB
Na letošním NAMMu firma Alesis 

představila nové audio rozhraní s 
označením iO HUB. Lze jej připojit 
k počítači pomocí USB nebo k pří-

strojům pracujících na platformě iOS 
(iPAD, iPHONE, iPOD).  

Tato zvuková karta má ve vybavení dva kombi-
nované vstupy, dva ¼ trs jack výstupy a stereo-

fonní výstup pro sluchátka. Zařízení je napájeno 
přímo pomocí připojení. Pro fantomové napájení 
slouží vložená 9V baterie. Na zadní straně zaříze-

ní jsou ovládací prvky vstupní citlivosti signálu, 
výstupní hlasitosti sluchátek a ovladače pro 

přímý monitoring. Díky svým malým rozměrům a 
hmotnosti jej lze použít snadno při cestování.

Nový, praktický kontrolér, který lze 
připojit k počítači přes konektor USB 
nebo k zařízení iOS. 
Lze k němu připojit takřka libovolné MIDI zaří-
zení. Obsahuje stereofonní sluchátkový výstup a 
dva ¼ trs jack audio výstupy. Kompaktní moderní 
design v černé barvě s chromovanými doplňky 
je shodný s designem ALESIS iO HUB a stejně 
jako tento je napájený pouze pomocí připojení k 
danému zařízení.

Alesis CONTROL HUB
Nová MIDI klaviatura od firmy Alesis je vybavená 88 

polovyváženými, rychlostně citlivými klávesami. 
Je vybavená kolečkem Pitch Bend jehož rozsah lze nastavit, kolečkem 

pro řízení modulace, faderem pro ovládaní hlasitosti nebo zadávání dat. 
K zařízení lze připojit sustain pedál a pedál hlasitosti (toto příslušenství 

není obsahem balení.) Pohodlné napájení umožňuje spojení s počítačem 
pomocí kabelu USB. Pro samostatný provoz můžeme použít MIDI výstup 

a napájecí vstup (napaječ přiložen). Zařízení je použitelné prakticky se 
všemi počítači MAC i PC a jeho váha je 10kg.

Vysílač je napájený dvěma AAA bateriemi a vzhledem ke 
své velikosti vás nebude nikdy nijak obtěžovat, pomocí 
kovové spony jej můžete pohodlně umístit buď na opasek 
nebo kytarový popruh. Příjímač této sady je taktéž kom-
paktních rozměrů, takže není problém jej umístit takřka 
kamkoli, napřklad i do efektového pedalboardu. Stejně 
jako vysílač je napájený dvěma AAA bateriemi. Samozřej-
mě lze použít i napájecí adaptér. Manipulace je nadmíru 
snadná, po zapnutí obou přístrojů zmáčknete pouze 
tlačítko automatického párování, pak už jen nastavíte 
požadovanou hlasitost a můžete hrát…

Novinkou společnosti Alesis je bezdrátový systém určený především pro kytaristy s označením Gui-
tar Link Wirelles. Jedná se o zařízení, které pracuje na frekvenčním pásmu 2,4GHz, takže výsledkem 
je naprosto transparentní signál osvobozený 
od jakéhokoli rušení. 

60 News@PMC • 2013



Alesis MULTIMIX 10 
Wireless

Alesis TRANSACTIVE
Wireless

Alesis iO MIX Alesis STEALTH Kick Pack
Umožňuje nahrávat 
až čtyři kanály současně do vašeho iPADU.
Připojit k němu lze mikrofony nebo nástroje přes XLR Combi 
konektory, dokonce má fantomové napájení pro použití 
kondenzátorových mikrofonů. Vystupy jsou zajištěny pomocí 
dvou ¼ symetrických konektorů TRS, pro sluchátka slouží 
jeden ¼ stereo TRS konektor. Každý kanál mixážního pultu je 
vybaven ovladačem hlasitosti, basů, výšek a panoramy. Na 
zadní straně jsou u vstupních konektorů ovladače gainu. Na 
regulátorem celkové hlasitosti najdeme pětisegmentový LED 
vu-metr. Napájení se děje pomocí přiloženého zdroje. iPad 
je v zařízení po vložení bezpečně zajištěn proti jakémukoli 
pohybu.

Tato kombinace basového padu a kvalitního 
bubenického pedálu se hodí k jakékoli 

bicí soupravě či jen modulu.
Vzhledem k velikosti, která je minimalizována pomocí obrá-

ceného beateru má skvělou využitelnost v malých prosto-
rech. Provedení šasí je kovové a robustní, povrh je vybavený 

protiskluzovou páskou.Připojení k triggeru příslušného zařízení 
se děje pomoci ¼ TRS konektoru. Mechanický pohyb beateru 

zajišťuje dvojitý řetězový systém a masivní kovová deska dává 
pedálu vysokou stabilitu.

Toto zařízeni je určeno pro všechny možné 
přenosné aplikace, kde je potřeba rychlého a 
snadného zapojení. 
Umožňuje přehrávat audio z každého Bluetooth zařízení, přič-
mež jednoduché párování se děje stiskem jednoho tlačítka. Na-
pájení je řešeno pomocí vestavěného akumulátoru nebo přímo 
ze zásuvky 220V. Přímo k přístroji lze připojit iPad, iPOd, Mac, 
PC, kolébka s portem USB umožní i nabíjení vašeho telefonu, 
tabletu, či jiného zařízení. Reprobox lze umístit také na stativ 
pomocí standardního 35mm hnízda. Výkon 50W ve špičce, 
vstupy XLR combo, ¼ TRS kytarový vstup, 1/8 stereo aux vstup. 
Alesis transactive Wirelles je osazen basovým  reproduktorem 
o průměru 8“ a výškovým driverem 1“.  Provedení je robustní a 
z kvalitních materiálu, ke snadnému přenášení slouží praktické 
výsuvné madlo.
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Mix, který redefinuje kategorii rackových 
mixážních zařízení! 

Je kompaktní a kompletní  a umožnuje míchání až deseti 
kanálů, to v vše v rackovém provedení 3U. První čtyři vstu-

py jsou mono v provedení s konektorem XLR nebo ¼ TRS, 
kanály 5-6 jsou stereo s osazením ¼ TRS u stereo kanálu 7-8 

pak tyto jacky doplňují ještě konektory RCA. Stereo kanál 
9-10 slouží pro přehráváni z libovolného zařízeni bluetoo-
th. Výstupy jsou potom: hlavní pravý a levý monitor pravý 

a levý, Aux1 a Aux 2 a stereo sluchátkový výstup. Každý 
vstup má korekci basů a výšek, ovládání vstupní úrovně 

signálu, ovládání Aux 1 a Aux, ovládání hlasitosti. O měřeni 
výstupní úrovně se stará přehledný deseti segmentový Led 
VU metr. Konektory XLR jsou vybaveny fantomovým napá-
jením +48V. Celá zařízení je umínostěno v robustní kovové 

rackové skříni.



Alesis DM DOCK Pro Kit

Alesis DM 7 X Kit

Alesis DM DOCK

Alesis DRUMMER 
TRANSACTIVE 

Wireless

Jádrem této impozantní soupravy je Alesis DM Dock, který 
umožňuje pomocí 12ti Trigger vstupů připojení všech 
prvků této soupravy ke zvukové bance, kterou je v tomto 
případě do DM Dock bezpečně vložený iPad. 
Pomocí MIDI konektorů na dokovací stanici lze použít téměř jakoukoli jinou 
hardwarovou zvukovou banku, jako např. legendární Alesis D4. Souprava 
sama obsahuje 5 robustních dvouzónových padů, ovladače pro Kick a Open 
Hi-Hat, čtyři multizónové činely a všechen nezbytný kvalitní hardware a 
propojovací kabely. Součástí balení je samotný Alesis DM Dock včetně napá-
jecího adaptéru.

Zařízení určené pro bubeníky 
hrající na elektrické bicí. 

Jedná se o praticky vybavený interface mezi 
elektrickými pady a zvukovou bankou. 

Tu v tomto případě zastává iPod, bezpečně 
umístěný v dokovací stanici DM Dock, připoje-
ný  pomocí 30ti pinového konektoru. DM Dock 

obsahuje 12 trigger vstupů, MIDI in i out , 
výstup pravá a levá strana. Stereo sluchátkový 

výstup má vlasti ovládání hlasitosti. Trigger 
vstupy podporují i dvouzónové úhozové 

pady. Pomocí vloženého iPodu potom máte 
možnost přístupu ke všem svým oblíbeným 
uloženým zvukům a jejích případné editaci. 

Všechny vstupy a výstupy jsou řešeny pomocí 
¼ TRS konektorů. Napájecí zdroj je přiložen, 

stejně tak jako potřebné kabely a manuál.

Tato sada elektrických bicích by měla uspokojit téměř kaž-
dého bubeníka, protože jednoduše obsahuje všechno… 
Spoustu bubnů, činelů, intuitivně ovládaný zvukový modul se stovkami 
zvuků, přednastavené stojany atd. DM7X zvukový modul obsahuje spoustu 
nových zvuků, rozdělených do čtyřiceti sad, v nichž lze jednotlivé zvuky 
snadno přesouvat a díky velkému podsvícenému display snadno dále edito-
vat. K výbavě patři také 60 „PlayAlong“ skladeb a zabudovaný metronom.  
K dispozici je také výkonný sequencer a redkordér, který jistě rozšíří váš tvůr-
čí potenciál. Výbava obsahuje konektory MIDI, takže stranou nezůstanou ani 
zařízení se starším datem výroby. K soupravě je dodáván veškerý potřebný 
hardware - v tomto případě v opravdu kvalitním provedení. Přibalena je i 
všechna kabeláž a napájecí zdroj.

Monitor vytvořený pro ty, kteří 
do zařízení mohou připojit svoji 

soupravu, ale zároveň chtějí hrát 
ze zdrojem zvuku připojeným přes 

Bluetooth... 
Zde pak mohou přehrávat své oblíbené sklad-

by nebo lekce hudebních škol stažené do za-
řízení Bluetooth. Celé zařízení je koncipováno 

jako klasický aktivní monitor s výkonem 100W 
a osazením 10“ basovým reproduktorem, 

resp. 1“ výškovým reproduktorem. K ovládání 
slouží potenciometry pro korekci basů a výšek 
a celkové hlasitosti. Na zadní straně najdeme: 

Hlavní P/L vstup v provedení TRS, AUX opět 
pravý a levý, tentokrát v provedení RCA, Blue-
tooth Streaming. Výstupy: hlavní pravý a levý 

v provedení TRS, stereo linkový a stereo do 
sluchátek. Monitor je kvalitně a robustně zpra-

cován, pro snadné přenášení slouží praktická 
zapuštěná madla.
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Alesis ELEVATE 3 Alesis ELEVATE 5
Monitory postaveny na stejném konceptu jako 

menší model s označením ELEVATE 3. 
To znamená, že se jedná o vyladěnou sadu poslechových 

stolních monitoru určených například pro domácí nahrávání, po-
slech multimediálních aplikací atd. pPři jejich vývoji společnost 

Alesis využila svoje zkušenosti z vývoje a výroby profesionálních 
a uznávaných monitorů Alesis ONE a M1Active. Elevat 5 jsou 

vyrobeny z kvatitního dřeva a osazeny reproduktory 5“ pro  basy 
a 1“ pro výšky, které zaručují frekvenční rozsah 55-20000Hz. Ele-
tronika, která je umístěná v pravém reproboxu zajišťuje špičkový 

výkon 120W. Hmotnost celé sady je 5.7kg.

Soundfield 
SPS200 Zephyx Kit
Anglická společnost Soundfield uvedla na trh 
novou verzi svého kompaktního surround mik-
rofonu SPS200.

Jedná se o tzv. Zephyx Kit, který obsahuje speciální 
verzi mikrofonu SPS200-SB se zkráceným tělem 
(Short Body), který je uchycen do speciální odlehče-
né proti otřesové plovoucí klece Zephyx. Její potah 
pak můžeme volit mezi dvouvrstvým protivětrným 
krytem a oblíbenou „chlupatinou“ windjammer. Jak 
vysvětluje Ken Giles, ředitel společnosti Soundfi-

eld: „Větší analogové a 
digitální systémy jsou 

vybaveny standardně 
Rycote ochranami. 

Oproti tomu 
nabízí Zephyx 

Kit daleko 
menší a 
lehčí vari-
antu, která 
je ideální 

pro filmovou 
a exteriérovou 

práci.

Soundfield ST450 
Přenosný surround mikrofonní systém 

Pro mnoho filmových zvukařů, dokumentaristů 
i nadšenců snímání prostorového zvuku před-

stavuje značka Soundfield, se svými přenosnými 
mikrofonními systémy či samotnými mikrofony, 

naprostou špičku ve svém oboru. A i z tohoto 
důvodu se vývoj uvnitř společnosti nezastavil 

a intenzivně akcentuje praktické připomínky 
uživatelů přímo z terénu i vyšší nárok zvukařů na 

technické parametry.
 
 
 
 

Nový mikrofonní systém ST450 je přímým výsledkem zákaznické 
odezvy na model ST350, a přináší jak praktické změny, tak celko-
vé propracování obvodové technologie. Nově tedy systém ST450 

získal: nižší vlastní šum, zvýšenou dynamickou rezervu, zdokonalený 
stereofonní i prostorový obraz, mnohem účinnější vyhřívání kapslí 

pro bezproblémové fungování i ve velmi náročných klimatických 
podmínkách, vylepšený interní power-management redukující „star-

tovací“ proud. Konektorové pole se přesunulo na bok přístroje, což je 
daleko výhodnější z pohledu obhospodařování veškeré kabeláže, je-
li přístroj umístěn v tašce, a samotné audio i power konektory přešly 
na průmyslový standard (na rozdíl od dříve používaného Lemo, nyní  

5-pin XLR pro audio  a 4-pin Hirose pro napájení). Jen pro zajímavost 
dosavadními uživateli původního modelu ST350 byla taková zvukař-
ská esa jako John Casali (Harry Potter, James Bond, Sherloq Holmes), 

Guntis Sics (Australia, Moulin Rouge, X-men) či Chris Watson (příro-
dovědné dokumenty Davida Attenborougha pro BBC).

Sada poslechových monitorů určená pro 
méně náročné aplikace, jako je např. pou-
žití v domácím studiu, k multimediálním 
alpikacím... 
Jsou postaveny na základech technologií dnes již velice 
uznávaných monitoru Alesis One nebo Alesis M1Active, 
dodávané jako vyladěná sada. Pravý monitor obsahuje 
veškerou elektroniku a levý je pasivní. Basové reproduk-
tory jsou 3“, výška 1“. Dokonalé magnetické stínění zajistí, 
že se nebudete muset nikdy starat o vhodné umístění 
reproboxů s ohledem například na TV nebo monitor. 
Vyrobeny jsou ze dřeva a jejich špičkový výkon je 60W při 
frekvenčním rozsahu 80-20000Hz.
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Focusrite Scarlett 18i20
Poslední z řady multikanálových USB audio rozhraní nové generace.

Obsahuje 8 legendárních Focusrite předzesilovačů, které jsou vyrobeny na bázi těch které se nacházejí v předních světových stu-
diích. Tím dostává Scarlett 18i20 ojedinělou úroveň výkonů s nízkým šumem, minimálním zkreslením a obrovským dynamickým 

rozsahem. Lze připojit 8 analogových vstupů mikrofonních nebo linkových. Obsahuje vstupy S-PDIF, ADAT (8xIN) a MIDI pro 16 
kanálů. Výstupy jsou: 8x analogový, 2x S-PDIF, 8x ADAT a MIDI 16 kanálů. Pro mikrofonní vstupy je připraveno fantomové napájení 

+ 48V rozdělené do 2 sekcí po čtyřech. Na přední straně je umístěný osminásobný měřič vstupní úrovně pro analogové vstupy.
Vedle něj jsou umístěny 2 nezávislé sluchátkové výstupy, každý s vlastní regulací hlasitosti. Do této sekce patří i ovladač hlasitosti 

monitorů. Celé zařízení je umístěné v bytelné 19“ palcové rakové skříňce, která je efektně červeně eloxovaná. K zařízení je dodáva-
ný software: Ableton Live Lite, Scarlett Mix Control, Scarlett Plug in-Suite, Novation Bass Station a Loopmasters . 

Modelová řada Red 1 500 Series Mic Pre se stej-
nou strukturou obvodů a komponentů nabízí 
dechberoucí výkon původního mikrofonního 
předzesilovače Focusrite Red ve formátu oblíbe-
né modelové řady 500. 

Focusrite RED 1 500 Series Focusrite iTRACK Studio

Tak jako u původního konceptu jsou modely řady Red 1 500 
Series Mic Pre vybavené na vstupu transformátorem Lundahl 
LL1538 a na výstupu zakázkovým transformátorem Carnhill, 

takže jsou perfektní pro ty, kteří touží po zvuku 
příznačném pro původní řadu Focusri-

te Red i v moderním unahrávacím 
studiu. Modely mají i typický červený 
přední panel z anodizovaného 
hliníku, na kterém vám ulpí pohled 
ve studiích po celém světě. Řada Red 
1 500 Series Mic Pre má přepínatel-
né fantómové napájení, převrácení 
polarity a snadno čitelný osvětlený VU 
měřič, takže je ideálním předzesilo-
vačem pro racky řady 500 ve studiích 
i mimo ně. Stupňovité nastavení 
gainu (s pozlaceným „military-grade“ 
přepínačem Grayhill) v 6dB krocích 
od -6 do +60dB zajišťuje přesné a 
dokonalé párování kanálů a zpětný 
signál. Výstupní úroveň modelů řady 
Red 1 500 Series Mic Pre bude snadno 
napájet dlouhé kabely bez výrazné 
ztráty kvality, což je ideální pro nahrá-
vání z dálky.

Focusrite REDNET 6 MADI Bridge
...umožňuje ucelenou integraci sítí MADI a RedNet. Tvoří přemostění mezi digitálním audio roz-
hraním MADI (AES 10) a revoluční sítí Focusrite RedNet s technologií Dante.
Má asynchronní převodníky vzorkovací frekvence (ASRC) na každém vstupu a výstupu. RedNet 6 je rovněž vybaven jak optickým, 
tak i koaxiálním připojením (BNC) a externím Word Clock vstupem a výstupem. Díky MADI Bridge jsou četné přednosti systému 
RedNet  využitelné u široké škály hardwaru používajícího technologii MADI, včetně digitálních mixážních konzolí, grafických karet 
PCIe a mnoha dalších zařízeních. 

Další novinka pro snadné a jednoduché na-
hrávání  zpěvů, kytary a dalších nástrojů do 

vašeho počítače nebo iPadu.
Má dva vstupy z nichž první je vybavený konektorem XLR, 

potenciometrem pro ovládání gainu a možností fantomové-
ho napájení +48V. Druhý vstup je vybavený taktéž ovládá-

ním gainu a konektorem TRS 6,3mm pro přímé připojení 
kytary či baskytary. Výstupní sekce je vybavena ovladačem 
úrovně signálu s možností přepínání pro přímý monitoring 

a vstupním konektorem pro připojení sluchátek. Zařízení 
je napájeno pomocí přiloženého USB kabelu, dodáván je i 

kabel pro připojení iPADU. Studio navíc obsahuje velkomem-
bránový mikrofon Focusrite CM25S včetně XLR-XLR třímet-

rového kabelu a také uzavřená studiová sluchátka Focusrite 
HS60S. Díky přiloženému software vám již nic nebrání začít 

ihned nahrávat.
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Focusrite Scarlett 6i6

Focusrite Scarlett 2i4

Focusrite Scarlett 18i8

Nová zvuková karta, která obsahuje 6 vstupů a 6 
výstupů a pracuje s rozhraním USB 2.0. 

Na čelní straně jsou dva kombinované mikrofonní/linkové 
vstupy se samostatným ovládáním hlasitosti a možnosti 

fantomového napájení. Na zadní straně je doplňují dva linkové 
¼ TRS vstupy, MIDI in, SPDIF in. Výstupy najdeme na přední 

straně dva sluchátkové z nich každý má potenciometr sloužící k 
ovládání hlasitosti. Na zadní straně přístroje jsou čtyři linkové ¼ 

trs výstupy, MIDI a SPDIF out. Zvuková karta pracuje v rozlišení 
24 bit/96khz. Celé zařízení se ukrývá v červeně eloxovaném 

hliníkovém šasí a je možné je napájet jak pomocí připojení k 
počítači přes port USB2.0, tak i pomocí přiloženého síťového 

adaptéru. Dodávaný software obsahuje: Ableton Live Lite, Scar-
lett Mix Control, Scarlett  Plug in Suite, Novation Bass Station a 

Loopmasters.

Rozšiřuje řadu zvukových karet s rozhraním USB 2.0.
Zařízení obsahuje čtyři mikrofonní vstupy, které lze používat také jako linkové, tyto vstupy umístěné
na předním panelu a mají každý svojí nastavitelnou citlivost úrovně 
vstupního signálu a možnost fantomového napájení. Na zadní 
straně je doplňují ještě další čtyři linkové vstupy, optický vstup 
pro ADAT, MIDI in a SPDIF in. Výstupy najdeme na čelní straně 
dva sluchátkové, z nich každý má potenciometr nastavení 
úrovně hlasitosti, na zadní straně je to linkový monito-
rový výstup, MIDI a SPDIF out. Přístroj pracuje v rozlišení 
24bitů/96kHz a lze jej použít jak pro PC, MAC, tak i pro iPAD. 
Přístroj je ukryt v bytelném hliníkovém šasí provedeném v 
červené eloxované barvě a je k němu dodávaný software: 
Ableton Live Lite, Scarlett  Mix Control, Scarlett Plug in 
Suite, Novation Bass Station, Loopmasters.

Focusrite 
Scarlett Studio

Nový komplet pro pohodlné domácí nahrá-
vání s profesionální kvalitou zvuku. 

Základem systému je USB audio rozhraní Scarlett 2i2. Toto 
obsahuje dva kombinované vstupy a výstupy a fantomové 
napájení +48V. Zařízení nepotřebuje žádný napájecí zdroj, 
to se děje pomocí připojení USB. Součástí jsou i pohodlná 
uzavřená sluchátka Scarlett 60HP s rozšířenou frekvenční 

odezvou. Jejich součástí je i adaptér na mini jack. K zázna-
mu zvuku slouží Scarlett Studio CM 25 kondenzátorový 

velkomembránový mikrofon. Pro snadné použití je přilo-
žený 3m XLR-XLR kabel a mikrofonní objímka, nahrávací 
program Steinberg Cubase le6 a zvukový software Focu-

srite. Celý komplet je vyveden v efektním červeno černém 
provedení z kvalitních materiálů. 

USB 2.0 audio rozhraní se 2 vstupy a 4 výstupy. 
Je vybaveno dvěma cenami ověnčenými před-
zesilovači Focusrite, které zajišťují vynikající 
kvalitu nahrávek z mikrofonů nebo nástrojů.  
Šasi z anodizovaného hliníku zajišťuje nejen skvělý zvuk, ale 
i robustnost a odolnost dostatečné pro používání 2i4 jakožto 
přenosné nahrávací rozhraní. Karta Scarlett 2i4 má 4 výstupy 
a samostatný konektor pro sluchátka, takže ji můžete připojit 
k reproduktorům a směrovat samostatný signál nahrávajícímu 
hudebníkovi. Pokud jste DJ s laptopem, může současně běžet 
hlavní stereo výstup i výsledný stereo mix. 2i4 má rovněž vstup-
ní/výstupní porty MIDI, které vám umožní používat klávesnici 
MIDI nebo elektrické piáno spolu s hudebním softwarem. 
Kartu Scarlett 2i4 je možné propojit s oběma operačními 
systémy Mac i Windows a je vybavena ultra stabilními drivery, 
na které se můžete spolehnout a vytvářet tak bez obav skvělé 
nahrávky!
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Řada kompaktních aktivních repro-
boxů italské společnosti je inovovaná 
série boxů OPERA DX v černémprove-

dení s celoplošným černým grilem. 
Pro použití všude tam, kde je potřeba decentního 

designu. Dodává se v provedení s 10“, 12“ a 15“ ba-
sovým reproduktorem a jednopalcovým tlakovým 
driverem. O zesilování se stará modul DIGIPRO G2 

s výkonem 700 a 900W. Reproboxy jsou vyba-
veny procesorem DSP 24 bit/48kHz, s možností 
přepínání pro rovný nebo procesovaný provoz. 
Samozřejmostí jsou pak všechny druhy ochran 

reproboxů. K výbavě patří integrovaná madla pro 
snadné přenášení a standartní hnízdo pro umístění 

reproboxů 
na stativ.

dBTechnologies 
BLACK LINE series

dBTechnologies DVA T8
Nový line array reprobox je pokračovatel předchozího modelu DVA T4. 
Jedná se o třípásmový aktivní reprobox osazený reproduktory 1x 8, 1x 6,5, 2x 1 a digitálním zesilovačem o celkovém výkonu 700W 
RMS. O zpracování signálu se stará digitální procesor s vnitřním zpracováním 56bit a AD-DA převodníky 24 bit/96 kHz. Má celkem 
9 nastavitelných presetů, duální aktivní limiter a všechny druhy ochran systému. Rozměry jsou 580x240x327mm při váze 14,2 kg. 
K reproboxu je dodáváno bohaté příslušenství a lze jej kombinovat s vyráběnými reproboxy řady DVA od firmy dBTechnologies.

Reprobox italské společnosti, který je osazen 18“ re-
produktorem. 

Box je bandpass konstrukce a 
vychází s osvědčeného modelu 
DVA S10. Box je vyrobený z kva-
litní březové překližky, opatřen 
odolným černým texturovaným 
lakem a také šesti držadly 
pro snadné přenášení. Výkon 
3000W / RMS zajišťuje zesilovač 
DIGIPRO, který je vybavený 56 
BIT kontrolním procesorem, 
crossoverem a zpožďovací 
jednotkou. Dálkově může být re-
probox řízený pomocí ovladače 
RDNET Control. Maximální SPL je 
139dB, frekvenční rozsah 39-12 
Hz a váha 46 kg.

dBTechnologies DVA S1518N

dBTechnologies DVA S1521N
První reprobox této italské společnosti, který je osazen 
21“ reproduktorem. 
Díky přesně naladěnému basreflexu dosahuje ultranízké frekvenční 
ozvěny. Je vyrobený z kvalitní březové překližky, opatřen odolným 
černým texturovaným lakem a šesti držadly pro snadné přenášení. 
Výkon 1500W/RMS zajišťuje zesilovač DIGIPRO, který je vybavený 56 

BIT kontrolním procesorem, 
crossoverem a zpožďovací 
jednotkou. Dálkově může být 
řízený pomocí ovladače RD-
NET Control. Maximální SPL 
je 139dB, frekvenční rozsah 
30-110 Hz a váha 52,5 kg.
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dBTechnologies 
DVA S2585N

dBTechnologies 
DVX Series

dBTechnologies SIGMA SeriesAktivní subbasový systém s aktivním 
kardioidním  vyzařováním. 
Systém se skládá ze dvou samostatných komor, 
z nichž v jedné je umístěn 18“ reproduktor ve 
směru vyzařování a v druhé je umístěný 15“ 
reproduktor, který je otočený o 180 stupňů. Inte-
grované DIGIPRO G2 zesilovače poskytují celkový 
výkon 2500W / RMS (1500 + 1000W) Reprobox je 
vyrobený z kvalitní březové překližky, vybave-
ný šesti madly pro pohodlné přenášení a také 
dalším hardwarem pro například zavěšení do 
rámu SRK10. Součástí výbavy je i crossover, řídící 
procesor 56 BIT, zpožďovací jednotka. Max. SPL 
je 140dB , frekvenční rozsah 35-120 Hz a váha 65 
kg. Reprobox lze dálkově řídit pomocí RDNETu.

dBTechnologies SIGMA S215
Další z nové řady reproboxů SIGMA od značky dBTechnologies je model s 
označením SIGMA S215. Jedná se o kompaktní aktivní reprobox s osaze-

ním 2 x 15“ bass a 1.4“ titanovým driverem, který je spojený s hornou s vy-
zařovacími úhly 60 x 40. Úctyhodný výkon 1400W v režimu bi-amp dodává 
digitální zesilovač DIGIPRO G2. Reprobox má kmitočtový rozsah 42-20.000 

Hz při maximálním SPL 139 dB. Jako u celé nové série SIGMA je i tady po-
užitý vnitřní procesor o vysokém rozlišení 56 bitů a kvalitní AD převodník 

24 bit 48 kHz. Linkové či mikrofonní připojení je řešeno konektory XLR 
nebo jack, napájení pomocí dvojice konektorů POWERCON. K pohodlné-

mu přenášení 50kg těžkého reproboxu slouží čtveřice praktických madel. 
Rozměry 509 x 1215 x 533 mm

dBTechnologies SIGMA S115
Nový reprobox společnosti dB technologies nese označení Sigma S115. 

Jedná se o dvoupásmový kompaktní aktivní reprobox s osazením 15“ bass 
a 1.4“ titanová horna s vyzařovacím úhlem 60x40. Výkon dodává zesilovač  
DIGIPRO G2 o výkonu 1000W, který pracuje ve třídě D. Kmitočtový rozsah 

se pohybuje v rozmezí 46-20.000 Hz při maximálním SPL 133 dB. Vnitřní 
procesor pracuje ve vysokém rozlišení 56 bitů, převodník AD je 24 bitový 

při frekvenci 48 kHz. Signálové připojení je řešeno konektory XLR i jack 
pro linku nebo mikrofon. K napájení ze sítě slouží konektory POWERCON 
in/out . Reprobox má příznivou váhu 33kg při rozměrech 509 x 765 x 533 

mm. Vybaven je samozřejmě i madly pro pohodlné přenášení i hnízdem 
pro umístění reproboxu na stativ. 

dBTechnologies SIGMA S118
Zatím poslední z nové série reproboxů SIGMA od společnosti dBTechno-

logies je aktivní subbass s označením S118. 18“ reproduktor se čtyř palco-
vou cívkou pohání zesilovač DIGIPRO G2  s výkonem 1400W. Kmitočtový 

rozsah je udáván od 32Hz do 112 Hz při maximálním SPL 134 dB. 56 bitový 
vnitřní procesor je doplněný analog-digital převodníkem 24bit/48kHz. 
Vstupy jsou řešeny pomocí konektorů XLR , stejně tak jako výstupy pro 

další reproboxy, v jejichž cestě je zařazen aktivní crossover, který je možno 
vypnout. Pro připojení do sítě slouží dvojice konektorů POWERCON . K dal-

ší výbavě patří dvojice madel pro přenášení a také miska s 20mm závitem 
pro montáž tyče pro satelitní reprobox. Díky technologii skeletu H.E.T. je 

váha přijatelných 38kg při rozměrech 509 x 815 x 533 mm.

Inovovaná řada profesionálních a 
velice oblíbených reproboxů DVX s 
označením HP.  
Aktivní reproboxy s zcela novou elektroniku 
od společnosti DIGIPRO G2. Celý reprobox je 
vyroben z vícevrstvé baltské překližky, díky 
ergonomickému tvarování jej lze použít také jako 
monitor, spousta montážních bodů jej předur-
čuje k použití v pevných instalacích. Pro snadné 
přenášení slouží tři praktická madla, samozřejmě 
nechybí ani adaptér pro umístění na stativ. 
Elektronika je vybavena 24bit procesorem , 
přepínáním pro provoz v režimu monitor nebo 
standard a má všechny ochrany systému.
DVX D8HP: 8“ Bass, 1.7“ Driver, rozsah 75-20000 
Hz, SPL 125dB, výkon 400W/RMS, váha 9,7Kg; 

DVX D10HP: 10“ 
bass, 1.4“ driver, 
rozsah 55-20000 
Hz, SPL 131dB, 
výkon 600W/
RMS, váha 
15.8kg
DVX D12HP: 12“ 
bass, 1.4“ driver, 
rozsah 55-20000 
Hz, SPL 131dB, 
výkon 700W/
RMS
DVX D15HP: 
15“ bass, 1.4“ 
driver, rozsah 
49-20000Hz, SPL 
132dB, výkon 
700W/RMS.
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dBTechnologies 
OPERA 500DX Series

dBTechnologies 
OPERA 700DX Series

dBTechnologies 
OPERA 900DX Series

Plastové aktivní dvoupásmové repro-
boxy dBTechnologies OPERA s ozna-
čením DX se vyznačují perfektním 
zvukem při zachování nízké váhy a 
rozumné ceny.

Skříň je vyrobena z tvrzeného polyprolylenu šedé 
barvy, který je zevnitř vyztužen hliníkovými prv-
ky. Díky tomuto řešení je zvuk jasný a pevný, bez 
jakýchkoli rušivých vibrací. O zesilování se stará 
modul DIGIPRO, který je vybaven procesorem 
24bit/48kHz přepínáním Flat, Processed a všemi 
ochranami celého systému. Pro snadné přenášení 
slouží tři praktická zapuštěná madla, nechybí ani 
adaptér pro umístění na reprostativ.

OPERA 508DX: 8“ bass, 1“ HF , SPL 121dB, 
rozsah 67-20000Hz, výkon 400W/PRG, hmot-
nost 7,9kg
OPERA 510DX: 10“ bass, 1“HF, SPL 122 dB, 
rozsah 62-20000Hz, výkon 400W/PRG, hmot-
nost 9,8kg
OPERA512DX: 12“ bass, 1“ HF , SPL 126 dB, 
rozsah 59-20000Hz, výkon 400W/PRG, hmot-
nost 15.8kg
OPERA515DX: 15“ bass, 1“ HF, SPL 127 dB, 
rozsah 52-20000Hz, výkon 400W/PRG, hmot-
nost 16,7kg

Plastové aktivní dvoupásmové reproboxy dBTechno-
logies OPERA s označením DX se vyznačují perfektním 
zvukem při zachování nízké váhy a rozumné ceny.
Skříň je vyrobena z tvrzeného polyprolylenu šedé barvy, který je zevnitř 
vyztužen hliníkovými prvky. Díky tomuto řešení je zvuk jasný a pevný, bez 
jakýchkoli rušivých vibrací. O zesilování se stará modul DIGIPRO G2, který 
je vybaven procesorem 24bit/48kHz přepínáním Flat, Processed a všemi 
ochranami celého systému. Pro snadné přenášení slouží tři praktická 
zapuštěná madla, nechybí ani adaptér pro umístění na reprostativ.
OPERA 710DX: 10“ bass, 1“HF, SPL 127dB, rozsah 61-20000Hz,
výkon 700W/PRG, hmotnost 11,6kg
OPERA712DX:
12“bass, 1“HF, SPL 128dB, rozsah 59-20000Hz, výkon 700W/PRG, 
hmotnost 15,4kg
OPERA715DX: 15“ bass, 1“ HF, SPL 129dB , rozsah 48-20000Hz,
výkon 700W/PRG, hmotnost 15,7kg

Plastové aktivní dvoupásmové reproboxy dBtechno-
logies OPERA s označením DX se vyznačují perfektním 
zvukem při zachování nízké váhy a rozumné ceny. 
Skříň je vyrobena z tvrzeného polyprolylenu šedé barvy, který je zevnitř 
vyztužen hliníkovými prvky. Díky tomuto řešení je zvuk jasný a pevný, bez 
jakýchkoli rušivých vibrací. O zesilování se stará modul DIGIPRO G2, který 
je vybaven procesorem 24bit/48kHz přepínáním Flat, Processed a všemi 
ochranami celého systému. Pro snadné přenášení slouží tři praktická 
zapuštěná madla, nechybí ani adaptér pro umístění na reprostativ.
OPERA 910DX: 10“ bass, 1“HF, SPL 129dB, rozsah 60-20000Hz, výkon 
900W/PRG, hmotnost 11,7kg
OPERA912DX: 12“ bass, 1“ HF, SPL 130dB, rozsah 55-20000Hz, výkon 
900W/PRG, hmotnost 18,1kg
OPERA715DX: 15“ bass, 1“ HF, SPL 131 dB, rozsah 48-20000Hz, výkon 
900W/PRG, hmotnost 18,8kg
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Hudbu dělám už řadu let, na pódi-
ích se aktivně pohybuju už někdy 
od roku 1995. Neříkám, že profe-
sionálně, ač se o profesionalitu 
snažím, ale co se kvantity týče, 
nezadal jsem si hned od začátku 
s nejedním v té době už profíkem.
Kromě pozvolného získávání zkušeností a 
velmi rozličných zážitků jsem ale dával dost 
zabrat svým uším. Koncerty s hlasitými od-
poslechy, nekonečné studiové dny a noci, 
do nejvyšší polohy vykroucená hlasitost na 
walkmanu, aby člověk slyšel nuance své ob-
líbené desky i přes hlučení metra, a hlavně 
pak stovky a stovky navštívených koncertů a 
party. To je slušných 18 let přetěžování uš-
ních bubínků! Byl rozhodně čas se zamyslet 
nad tím, jak tohle aspoň trochu změnit.
Jedním z řešení otázky sluchové hygieny je 
in-ear. Geniální řešení -  místo špuntu do uší, 
které vám dobrý poslech de facto znemož-
ňují, si ucpete uši kvalitním reproduktorem. 
Odtlumíte okolní ruch a o to méně si pak 
musíte svůj odposlech v uších dávat nahlas.
 Zní to skvěle, ale nemůžu si to dovolit, říkal 
jsem si. Začal jsem tedy hledat ‚levné‘ řešení 

- potřebuju jen nějakou formu sluchátkové-
ho zesilovače a obyčejná špuntová sluchát-
ka. Začínám se pídit po tom, co nabízí trh. 
Dám na doporučení svých známých a snažím 
se sehnat alespoň kvalitní sluchátka, dvou-
, nebo dokonce třípásmová. Cena se zvedá, 
uvidíme, zda to za to stojí. Zkusím třípásmo-
vá sluchátka od firmy M-audio. Zvuk je ge-
niální, ale jsou obrovská, vůbec mi nesedí v 
uších. Nakonec je neberu. 
Už jsem ale ochutnal, co znamená mít v 
uších kvalitu, tak hledám dál. A proč nezkusit 
rovnou to, co už nějakou dobu používá Kato, 
hlavní strůjce Prago Union, se kterými hra-
ju? V budově Music-City, kde sídlí distributor 
značky Shure, firma Praha Music Center, mě 
ochotně nechají vyzkoušet různé varianty 
sluchátek a vše vysvětlí. Jakmile dám i tu 
nejjednodušší variantu, jednopásmová in-
ear sluchátka, do ucha, sedí jak ulitá. Jestli 
jsem chvíli přemýšlel o tom, že si snad i ne-
chám udělat odlitek svých uší a do nich pak 
vpreparovat levnější sluchátka, tak to teď 
jednoznačně odpadlo. Jsou opravdu skvěle 
vytvarovaná, drží a sedí. Další věc, která mě 
přesvědčila, je jejich provedení. Kabel u slu-
chátka je zpevněný, drží tvar a pevně obepí-
ná ucho. Taky se dá při poškození vyměnit, 
protože je oddělovací, připevněn na zlatém, 
360° otočném kloubu. A sluchátka hlavně 
skvěle hrají!
Jejich o třídu vyšší varianta je samozřejmě 
při svých dvou pásmech ještě mnohem lepší, 
a to nemluvím o třípásmových, nebo dokon-
ce nově i o třípásmových se čtyřmi drivery.
Neodolal jsem a koupil si tedy nejlevněj-
ší variantu PSM200, vysílačku s možností 
upevnění do racku, přijímač na baterky a 
sluchátka SE215, vše prodávané jako balíček 
za 14.490 Kč. 
První koncert jsem byl, jako asi každý na-
poprvé, trochu vyveden z míry jiným posle-
chem. V dobrém i špatném slova smyslu. 
Za prvé jsem zjistil, že se de facto vůbec   

NOVÁ ÉRA
ŽIVÉHO VYSTUPOVÁNÍ

nemračím pod náporem snarů a dalších hla-
sitých zvuků, celkově mám odposlech mno-
hem potišeji a s ucpanýma ušima cítím vý-
raznou úlevu od silného zvuku (jindy, abych 
slyšel, co potřebuju, jsem měl dost věcí v 
odposlechu hodně nahlas).
Druhá věc je, že mám volnost pohybu, vysí-
lačka mě neomezuje žádným kabelem, ale 
kamkoliv se otočím, slyším stále ten stejný 
poměr zvuku, a to i prostorově, i když jdu 
během zvukovky vyzkoušet hlavní mikrofon 
našeho rapera. Není tedy problém se po-
hybovat v rámci svého setupu, ať už jdu na 
druhou stranu stolu změnit poměry na svém 
stage mixu, nebo se procházím sem a tam při 
sólu na saxofon, stále stejný zvuk a hlavně - 
žádná hrozba zpětné vazby. Skvěle!  
Zvláštní zkušeností je to, že zvuk, který slyší-
te, je od klasického pódiového odposlecho-
vého zvuku méně prostorový a ‚živý‘. Jako 
by mu chyběl ten hluk, šum lidí, hlasy na 
pódiu. Rychle si ale zvykám, uvědomuju si, 
že to vlastně nepotřebuju slyšet, na rozdíl od 
hudby. S in-earem najednou slyším mnohem 
víc detailů, nutí mě to hrát mnohem přes-
něji, lépe můžu pracovat jak s laděním, tak 
s rytmem.
Vysílačku jsem si upevnil do racku, kde mám 
zvukovou kartu, kterou používám při hraní. 
Rack kit je součástí balení. Netrápím se tedy 
věčným rozbalováním z originál krabice. 
Na sluchátka i přijímač jsem našel v krabici 
vhodné přenosné obaly. Jediné, o co se mu-
sím teď starat, je dostatek čerstvých 9V bate-
rek. Malá cena za to, že jsem konečně vyřešil 
otázku sluchové hygieny, a hlavně za výraz-
ný skok nahoru, co se živého koncertního 
odposlechu týče. Pro někoho, kdo se hudbě 
věnuje často a rád, je in-ear něco, na čem by 
rozhodně neměl šetřit. Poměr ceny a toho, 
jak se zvedl můj koncertní pódiový komfort, 
je neuvěřitelný!
Radimo (Prago Union/Champion Sound)
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SHURE VP83
Ultrakompaktní mikrofon 
Lens  Hopper je řešení typu 
vše v jednom pro zachycení 
všech audio detailů ve vyso-
kém rozlišení pro profesio-
nální výsledky. 
Lze jej použít jak s HD videokame-
rami tak i DSLR fotoaparáty. Snadno 
přístupné ovládací prvky umožnují 
rychlé nastavení pro různé nahrávací 
aplikace. Mikrofon je vybavený jed-
nou AA  alkalickou baterií pro až 130 
hodin provozu. K zařízení s připojuje 
pomocí kabelu s pozlaceným 3,5 mm 
audiokonektorem. Má třípolohový 
přepínač regulace gainu pro kompen-
zaci různých záznamových prostředí 
a low cut filtr který eliminuje rušivé 
zvuky. Frekvenční rozsah tohoto 
zařízení je 50 až 20000 Hz.

SHURE BETA58 Wireless
Tento nový bezdrátový systém s mikrofonem 

BETA 58A se skládá z handheld vysílače který je 
napájen dvěma AA bateriemi s indikací stavu baterie, 

které zaručují až 14 hod nepřetržitého 
provozu při dosahu 100 metrů. 

Je osazený dynamickým vokálním mikrofonem BETA 58A navrženým
pro živé hraní i projektové nahrávání ve studiu. Frekvenční křivka mikrofonu 

zvýrazňuje především zpěv, superkardioiidní charakteristika jej izoluje od ostatních 
zvukových zdrojů. Ana-
logový přijímač s ozna-

čením BLXR4R poskytuje 
lepší linearitu a frekvenční 

charakteristiku pro až 12 
kompatibilních kanálů se 

skenováním pro snadné 
nastavení. Přehledný a 

podsvícený LCD display 
zobrazuje všechny po-

třebné údaje pro snadný 
provoz této sady.
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SHURE KSM9HS
Mikrofon Shure KSM9 HS představuje naprosto unikátní 
produkt spojující v sobě doposud jen těžko slučitelné vlast-
nosti. 
Jeho nejvýznamnějším prvkem je dvojitá zlacená Mylarová membrána, nabí-
zející přepínatelné směrové charakteristiky- úzkou hyperkardioidní, schopnou 
dobře filtrovat přeslechy ze stran a podstatně širší subkardioidní (prakticky 
„půlkulovou“), tlumící o 5 - 10 dB zvuky přicházející z celé zadní polosféry. Díky 
tomu se mikrofon hodí i do akusticky nedokonalého prostředí, kde hrozí nevíta-
né přeslechy či zvukové odrazy a dokáže vyřešit i situace s nimiž si jiné mikrofo-
ny doposud neuměly poradit. Specifické výhody přináší rovněž kondenzátorová 
konstrukce, zachovávající uniformní barvu zvuku bez nežádoucích frekvenčních 
hrbů i mimo osu přímého snímání. Vysoká citlivost k hudebnímu detailu 
a dokonalé rozlišení i nejjemnějších zvukových nuancí je 
potom pochopitelnou 
samozřejmostí, kterou 
má na svědomí spojení 
pokročilé mikrofonní 
kapsle se sofistikova-
nou elektronikou „Class A“. Všechny uvedené vlastnosti se 
pak společně podílejí na vysoké odolnosti mikrofonu proti zpětné vazbě, 
přičemž zde obvykle nejsou ani žádné specifické nároky na umístění pódiových 
monitorů.

SHURE FP2/SM58
je kombinací ručního bezdrátového vysílače a legendárního SM58.
FP2 se automaticky nastaví a synchronizuje na příslušné frekvenci přijímače (FP5, Shure 
SLX Wireless systém). Obsahuje LED indikátor pro řízení blokování, IR RF synchronizaci, 

a nízký stav baterie. 
Rozsah gainu 

umožňuje
nastavení 

pro -10 a 0 dB.

SHURE SE846-CL
Profesionální zvukově izolační sluchátka pro in-ear monitoring.
Odnímatelné kabely frekvenční
rozsah 15 Hz - 20 kHz citlivost 114 dB. 
Třípásmová sluchátka se 4mi 
Mikrodrivery.

SHURE VP83F
LensHopper kamerový 

kondenzátorový mikrofon, 
robustní konstrukce. 

Wav recorder, ukládání dat na Micro-
SDHC, 24bit / 48 kHz vzorkovací frek-

vence, napájení 2 AA baterie, audio 
výstup jack 3,5 mm, větrná ochrana.



SHURE FP5

SHURE FP35
Bezdrátový set, série 
FP, obsahuje bodypack 
přijímač FP5 a plug-on 
vysílač FP3.

SHURE CENTRAVERSE
Centraverse jsou instalační mikrofony s vyso-

kou a spolehlivou kvalitou zvuku.
Jsou určené do jednacích místností, kostelů, konferenčních 

sálů apod. Můžete vybírat z mikrofonů na husím krku, insta-
lační a overhead, včetně základen.

SHURE FP3
Bezdrátový plug-on vysílač, který slouží pro 
připojení prakticky jakéhokoli dynamického 
či bateriově napájeného kondenzátorového 
mikrofonu s XLR konektorem. Ergonomicky je 
navržen tak, aby se pohodlně vešel do ruky.
FP3 se automaticky nastaví a synchronizuje na příslušné 
frekvenci přijímače (FP5, Shure SLX Wireless systém). Obsa-
huje LED indikátor pro řízení blokování, IR RF synchronizaci, 
a nízký stav baterie. Vysílač je dále vybaven potenciometrem 
vstupní citlivosti. Dále je zde třístupňový indikátor audio 
úrovně: zelená LED značí přítomnost audio signálu, žlutá 
nominální vrchol a červená pak tradičně signálový clip. 
Bezdrátové systémy Shure FP jsou vybaveny patentova-
nou referenční audio technologií pro poskytnutí křišťálově 

čistého zvuku 
za hranice-

mi běžné 
konvenční 
bezdrátové 
produkce.

Bezdrátový kapesní 
příjmač, který je možno 

instalovat na fotoa-
paráty a videokamery 

(držák je součástí). 
Přenosný přijímač loka-

lizuje open frekvence 
na stisknutí tlačítka a 

okamžitě synchronizuje 
vysílač (řady FP, kom-
patibilní i s Shure SLX 
Wireless) na frekvenci 

přijímače. 
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FP1 se automaticky 
nastaví a synchronizuje 
na příslušné frekvenci 
přijímače (FP5, Shure 
SLX Wireless systém). 
Obsahuje LED indikátor 
pro řízení blokování, IR 
RF synchronizaci, a nízký 
stav baterie. Je vybaven 
potenciometrem vstupní 
citlivosti. Bezdrátové 
systémy Shure FP jsou 
vybaveny patentovanou 
referenční audio tech-
nologií pro poskytnutí 
křišťálově čistého zvuku 
za hranicemi běžné 
bezdrátové produkce.

SHURE FP1
Kapesní vysílač má 
lehký, odolný design a 
je primárně určený pro 
připojení mikrofonů se 
4-pinovým konektorem 
TA4F, také pro příslušné 
klopové a náhlavní mik-
rofony.

Lehký a odolný, je vybaven 
diverzními anténami pro 

konzistentní nerušený pře-
nos a výstupem TA3M jack. 

K dispozici jsou kabelové 
redukce na klasický XLR 

konektor či 1/8“ jack. FP5 
je vybaven LED displayem 

pro indikaci grup, kanálů 
a stavu baterie. přijímač 

je dále vybaven potencio-
metrem výstupní úrovně 

signálu, třístupňovým LED 
indikátorem (zelená barva 

značí že přístroj je zapnutý, 
žlutá upozorňuje na vybí-
jející se baterii a červená 

značí kritický nízký stav ba-
terie, blikající červená pak 

baterku již zcela vybitou. 
Bezdrátové systémy Shure 

FP jsou vybaveny paten-
tovanou referenční audio 

technologií pro poskytnutí 
křišťálově čistého zvuku za 

hranicemi běžné konvenční 
bezdrátové produkce.
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SHURE SCM820
Další novinkou společnosti

Shure je 8-kanálový digitální 
automix s funkcí IntelliMix®. 

Frekvenční odezva: 20 Hz–20 kHz.
Dynamický rozsah: analog-analog 110dB, 

analog-Dante; Dante - analog 113dB.

SHURE Microflex Wireless
Nová řada instalačních mikrofonů.
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GENELEC M SERIES
Věhlasná finská společnost Genelec uvedla na trh novou řadu monitorů s označením M Series.

Tyto se vyznačují např. nízkou hmotností při zachování excelentních zvukových vlastností novým Genelec Class D digitálním zesilo-
vačem, který výrazně redukuje spotřebu energie při použití inteligentního systému pro stand- by režim, a velice nízkým zkreslením 

a automatickým výběrem napájecího napětí (vhodné např. při cestování) Obsahuje vstupy v provedení XLR, TRS, RCA. Použití je 
opravdu široké, to jak pro audiofily , jako kontrolní poslech ve studiu atd. Základní parametry těchto monitorů jsou:

M030
SPL 103dB; frekvenční rozsah 58Hz až 21kHz
basový reproduktor 5´´; tweeter 3,4´´
výkon 50W+30W; hmotnost 4,6kg.

M040 
SPL 107dB; frekvenční rozsah 48Hz až 21kHz

basový reproduktor 6,5´´; tweeter 1´´
výkon 80W+50W; hmotnost 7,4kg.

Genelec 1237A / 1238A



PORTLESS
Těsně před koncem roku 2012 proběh-
la českou hudební scénou zpráva o 
rozpadu Support Lesbiens. 
Z původní sestavy odešli čtyři členové 
včetně frontmana Kryštofa Michala 
a založili si novou formaci jménem 
PORTLESS.
Jméno Portless momentálně nikdo nezná. Obraz-
ně řečeno vám právě shořel dům a vy jej začíná-
te stavět úplně od základů. Jak moc bolí tenhle 
nový začátek?
My jsme si toho dobře vědomi a s tím vším do toho 
jdeme. Stojíme nohama na zemi a je nám jasné, že 
Portless je pro celou tuhle zemi úplně nové jmé-
no. Teď je pouze na našem umu a schopnostech, 
abychom lidi přesvědčili dobrýma písničkami, o 
nic jiného nejde. Podobné problémy jsme ale řešili 
vždycky - pořád dokola jsme museli dokazovat, že 
ty písničky jsou dobrý i s anglickými texty. Ang-
licky zpívající kapela to v Česku bude mít vždycky 
složitější, protože ta jazyková mezera tu stále je a 
vždycky bude. Na druhou stranu se naše současná 
kapela oproti té předchozí liší v tom, že mezi sebou 
zažíváme pohodovou atmosféru, což se pak musí 
zákonitě projevit i navenek.
V čem je základní rozdíl v hudební tvorbě Portless 
a Support Lesbiens? Říkali jste, že Portless budou 
tvrdší, hudba víc riffovější. Vracíte se tedy ke koře-
nům k deskám Medicine Man a So What?
Určitě bychom se nikdy prvoplánově nevraceli k 
tomu čistému hardcoreu, který jsme dělali před 
dvaceti lety. Z mého pohledu byly ty písničky zby-
tečně složité a překombinované, což vycházelo to z 
toho, že nám bylo devatenáct, byli jsme mladý klu-
ci a měli jsme potřebu křičet do světa svůj názor. 
Teď jsme o 20 let dál a bylo by podivný, kdybychom 
dělali to samé co tehdy. Vývoj a proměna musí při-
jít u každého. A věci, které skládáme teď, jsou toho 
důkazem. Že jsem říkal, že ta hudba bude riffovější, 
je dáno tím, že namísto dvou kytar máme jednu a 
ta musí více zaplnit celý ten prostor. Ale ve výsled-
ku to tak vůbec být nemusí.
Nebojíte se, že většina posluchačů má kapelu 
spojenou s názvem Support Lesbiens a k novému 
projektu si bude hledat cestu obtížněji?
Jestli si Portless lidi najdou, to je jen na nás. Chceme co nejvíc zmedializovat, že se osmdesát procent Support Lesbiens přerodilo v novou 
skupinu jménem Portless, což je vlastně vnitřek slov Support Lesbiens. Naší prací je pomoct managentu tak, že uděláme spoustu nových 
dobrých písniček.
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Foto: Marika Začalová
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FOSTEX TH-900
První hi-end sluchátka tohoto japonského výrobce.

Uzavřená konstrukce skrývá jedinečné 50 mm Biodyna 
membrány (jedná se o dynamické membrány vyrobené z 

bio celulózových vláken nízké hustoty) s neodymiovými 
magnety a unikátními obvody využívající magnetické 

indukce 1,5 Tesla (15000 gauss) pro dosažení širšího 
dynamického rozsahu. Mušle jsou vyrobeny 

s japonské cherry břízy (Betula Grossa) 
a jejich povrch je lakován tradičním 

japonským stylem Urushi se 100 
letou tradicí. Samotné logo Fostex je 

vyrobeno z platiny. Pro výrobu ušních 
polštářků bylo použito směsí 

nejkvalitnější kůže a skoře-
piny. Výběrový 7N OFC 

kabel o délce 3m je 
typu „Y“, k příslušen-

FOSTEX
TH-600

Nahrávací zařízení pro iPhone iPad
a iPod Touch.

2 stereo linkové/mikrofonní vstupy, 2 kon-
denzátorové mikrofony s kardioidní směrovou 
charakteristikou. Sluchátkový výstup napájení 

z USB portu kompatibilní s iPhone 4 a 4S / iPod 
Touch 4. generace iPad 2. a 3. generace via 

Lightning adaptér kompatibilní s iPhone 5 a 
iPod Touch 5. generace (adaptér není součástí 

balení).

FOSTEX AR101

FOSTEX DC-R302
Stereo nahrávací zařízení.
3kanálový mixážní pult nahrávání do WAV: 16bit - 
44.1/48 kHz 24bit - 44.1/48/96 kHz mikrofonní XLR 
vstup ukládání na SDHC kartu systém pro připevně-
ní digitální zrcadlovky hmotnost: 690 g
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Profesionální 
sluchátka 
Frekvenční rozsah: 5 - 45 
000 Hz impedance: 25 
Ohm citlivost: 100 dB/
mW; hmotnost: 370 g 
délka kabelu: 3m.



ART AUTO-TUNE Pre
Spojuje klasický ART lampový předzesilo-
vač s integrovaným programem Antares 
Auto-Tune. 
Přístroj je zpracován v kompaktním a dostupném prove-
dení a je ideální pro studiové i podiové účely. Ovládání  
části s Antares Audio-Tune je navržena tak, aby byla 
podobná Auto-Tune EFX plug-in. Jednotlivá nastave-
ní mohou být uložená do 5ti předvoleb, které se dají 
vyvolat nožním přepínačem (není součástí balení). ART 
mikrofonní předzesilovač má minimální hladinu šumu 
a dovede zpracovat široký rozsah vstupního signálu s 
minimálním zkreslením. Vysoce kvalitní ručně vybíraná 
elektronka 12 AX7 přidává do obvodů příjemně teplé 
lampové zabarvení zvuku. Celé zařízení je ukryto v odol-
né kovové krabičce a napájeno přiloženým zdrojem.

Osmikanálový stereofonní směšovač s efektovou smyčkou v rackovém provedení 19“ /1u. 
Obsahuje 8 univerzálních vstupů z nichž ke každému může být připojen monofonní nebo stereofonní signál. Tyto vstupy jsou 
vybaveny konektory typu ¼ TRS. Vstup č. 1 je navíc vybaven symetrickým XLR mikrofonním konektorem. Pro tento lze použít fanto-
mové napájení. Efektová smyčka má vlastní nezávislé nastavení úrovně zpracovaného signálu. Výstupy jsou provedeny pomocí XLR 
symetrických konektorů. Celé zařízení má bytelnou kovovou konstrukci a je napájeno přímo ze sítě.

ART MX822

ART SMS226
Nový speaker management systém, který byl představený na letošním NAMM Show v USA. 

Tento systém obsahuje dva vstupy a šest výstupů a je možné jej používat v modech 2x2, 2x2+sub, 2x3, 1x4, 1x5, 1x6. Každý z 
výstupních bloků obsahuje 1/3 oktávový grafický EQ, kompresor, noise gate, eliminátor zpětné vazby, sub-harmonický generátor, 

delay, limiter, ovládání výstupní hlasitosti a otáčení fáze. Grafický EQ lze nastavit prostřednictvím funkce Auto-EQ za pomoci přilo-
ženého měřícího mikrofonu. V mono režimu mohou být výstupy nastaveny pomocí auto-konfigurační funkce, kdy si uživatel vybere 

komponenty jednotlivých výrobců jejichž parametry jsou nastaveny v SMS226. Všechny parametry lze plně editovat z předního 
panelu, kdy se potřebné údaje zobrazí na velkém grafickém LCD display. USB konektor slouží pro přímé připojení k libovolnému 

počítači pro plnou grafickou kontrolu všech funkcí. Jeho pomocí lze také provádět aktualizace software-u. 
Přístroj má rozměry 19“ rack/1u a je napájen pomocí univerzálního zdroje 90-240V. 
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ART M-SIX STEREO
Art M-SIX Stereo je balíček, který obsahuje pár 
vysoce výkonných kondenzátorových mikrofo-

nů Art M-Six v provedení „tužka“.
Je ideální pro zachycení jakéhokoliv zvukového zdroje s 

vysokou přesností. Má třípolohový přepínač pro útlum 0, -10 a 
-15 dB a třípolohový filtr s propustí -12dB/ okt. Ultrakompaktní 

odpružení mikrofonní vložky zajišťuje maximální izolaci od 
rušivých projevů nahrávacího prostředí. Kvalitní provedení 

pomocí černého práškového laku garantuje dlouhodobé použí-
vání ve vysílacím i nahrávacím prostředí.



Proel AXIOM

Proel FLASH 12AV2

Proel V Series

Nový line array systém od známé italské 
společností. Jedná se o pasivní systém, 
který je možno skládat ze čtyř různých 
reproboxů.
Jako line array modul slouží dvoupásmový full range 
reprobox s připojením bi-amp, který je označený AX 
2265P a osazený je dvěma 6.5“ basovými reproduktory 
a 1“ tlakovým driverem. Frekvenční rozsah boxu je 
125Hz-18kHz, citlivost 129dB , výkon pak 500+80W .
Druhý vertikální modul nese označení AX 3210P a jedná 
se o full range reprobox s bi-amp zapojením , který je 
osazený 2x10“ neodymovým reproduktorem pro basy, 
dvoupalcovým tlakovým driverem s hornou pro střední 
a vysoká pásma. Výkon je udávaný 800W+150W, 
citlivost 131dB, frekvenční rozsah je 75 Hz-20 kHz a box 
váží 51kg. Tak jako ostatní boxy z této řady je vyrobený 
z kvalitní vrstvené 15mm překližky, uvnitř je vyztužený 
a je černě lakovaný. 
První ze subbasů serie AXIOM nese označení AX1115P 
a jedná se o přímo vyzařující reprobox, který je osazený 
15“ neodymovým reproduktorem o výkonu 1000W, kte-
rý má citlivost 130dB a frekvenční rozsah 40Hz-160Hz 
při hmotnosti 43kg. 
Druhý bass pro AXIOM je označený jako AX 1118P, jed-
ná se přímo reprobox vyzařující doplněný o bassreflexy 
a je osazený neodymovým reproduktorem 18“. Výkon 
boxu je 1500W, citlivost 133dB a frekvenční rozsah 
32Hz-80Hz. Váha 67kg. Jak je patrné z označení, celý 
systém AXIOM je pasivní a jsou k němu určeny výkono-
vé zesilovače a zvukové procesory PROEL. 

Nejuniverzálnější model inovované řady Flash 
italské společnosti Proel. 

Určený pro širokou škálu aplikací, které vyžadují přesnou reproduk-
ci a zároveň nabízí vysokou kvalitu zvuku. Díky kompaktním roz-

měrům je Flash AV2 ideální volbou pro  hudebníky a malé skupiny, 
kde je důležité časté přenášení. Hodí se i pro pevnou instalaci do 

klubů a barů, konferenčních místností. O přenos zvuku se stará 12“ 
basový reproduktor a 1“ tlakový driver Celestion. Výkon soustavy je 

úctyhodných 600W, při frekvenčním rozsahu 50Hz až 20kHz. Jako 
zdroj signálu lze použít vstup s linkovou úrovní nebo lze připojit 

přímo mikrofon do konektorů typu XLR, s řízením vstupní úrovně. 
Navíc je zde dvoupásmový EQ. Váha: pouhých 16kg.

Proel 
SPSK300KIT 

Profesionální hliníkové
stojany na monitory.

Šroubovací systém upevnění
výšky, průměr základny 

112cm, velmi jednoduché 
a rychlé nastavení výšky, 

nastavitelná výška od 146cm 
do 206cm. Kit obsahuje 
dva stojany a nylonový 

přepravní vak pro jednodušší 
transport s rozměry 

105x24x16cm.

Proel V series je nová generace aktivních 
reproboxů poskytující maximální užitnou hodnotu 
z hlediska výkonu, technického řešení a designu. 
Tyto ultra přenosné reproboxy nabízejí jasný a přesný zvuk při  
zachování nízké hmotnosti, díky použití zesilovače třídy CLASS D je 
také příznivá jejich cena. Tento zesilovač dodává ve všech modelů 
špičkový výkon 600W, což je pro danou cenovou kategorii opravdu 

obdivuhodné. Zesilovací modul má 
všechny druhy ochran a je za-

budovaný v bytelné 
hliníkové skříňce, 
která kromě izolace 
rušivých signálu 
zajišťuje také 
dokonalé chlazení 
modulu. Ovládání 
spočívá v přepínači 
MIC/Line, dále jsou 
zde potenciometry 
hlasitosti, basů a 
výšek. Boxy jdou 
vyrobeny z po-
lypropylenu černé 
barvy, tvar repro-
boxu umožňuje jej 
použít také jako 
monitor. K výbavě 
patří i adaptér 
pro umístění na 
stativ a čtyři M10 
montážní body. 
Boxy se dodávají s 
reproduktory 10“, 
12“ a 15“, vždy je 
použitý 1“ driver.
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Proel M602FX

Proel MI Series Proel WEDGE Series

Proel M822USB
Nejmenší z mixážních pultů řady M s označe-
ním M602X jako jediný z této řady neobsahuje 
rozhraní USB. 
Jinak je vše obdobné jako u větších modelů, tzn. 4 mikrofonní 
nebo linkové vstupy, z nichž poslední dva mohou sloužit jako 
stereofonní, třípásmové korekce, sběrnice AUX, ovladače úrov-
ně vstupního signálu, panorama a otočný ovladač hlasitosti. 
Zapomenout nesmíme ani na digitální efekt PROFEX který má 
256 různých presetů. K měření úrovně signálu slouží kvalitní 
osmi segmentové LED VU metry. Samozřejmostí je i fantomové 
napájení a přístroj celý pak je napájen za pomoci přiloženého 
adaptéru.

 
Ultrakompaktní zařízení vhodné do menších 
klubů, pro malé hudební soubory, zkušebny 

domácí aplikace a podobně. 
Mix má 6 mikrofonních a linkových vstupů přičemž poslední 

dva se dají použít jako stereofonní. Klasické třípásmové ko-
rekce doplňují dvě sběrnice aux (pre/post), regulace vstupní 
úrovně signálu, panorama a tahový fader ovládání hlasitosti. 
Mix má jednu podskupinu s označením alt-3-4. K dispozici je 
i rozhraní USB. Zabudovaný je digitální efekt, který obsahuje 
266 různých nastavení a segmentový LED display. Zařízení je 
napájeno přímo ze sítě, má fantomové napájení pro konden-

zátorové mikrofony.

Mixážní pulty společnosti Proel s označením Mi 
SERIES (MI6, Mi10, MI12) se vyznačují zajíma-
vým uspořádáním vstupů, kdy každý pult ob-
sahuje minimálně dva (Mi6) nebo čtyři stereo 
vstupy.
Pro tuto vlastnost jsou tyto pulty vhodné pro použití všude 
tam, kde je potřeba mixovat větší množství stereo signálu. 
Samozřejmě pulty obsahují i klasické mikrofonní nebo linkové 
vstupy se sběrnicí AUX a možností směrování do pravé nebo 
levé strany. U dvou větších přístrojů pak nalezneme i kvalitní 
efektový procesor PROFEX který obsahuje 256 různých prese-
tů. Všechny pulty této série jsou napájeny pomocí přiloženého 
adaptéru.

V případě nové řady reproboxů společnosti 
Proel s označením WEDGE Series se jedná o 

aktivní podiové monitory vybavené 
koaxiálním reproduktorem. 

Všechny jsou také vybaveny digitálním zesilovačem třídy 
CLASS D, což se příznivě projevilo na váze monitorů.Tyto  

zesilovače jsou vybaveny přednastavenými presety pro 
použití jako monitor nebo full range box. Nízkoprofilový 
box je vyroben z vícevrstvé překližky, je lakován černou 

polyurethanovou barvou a má zesílenou přední kovovou 
mříž. Samozřejmě nechybí ani adaptér pro umístění mna 

stojan a praktická madla pro snadné přenášení.

Model WD10A:
10“ basový reproduktor, 1“ driver, 500W špičkového výko-

nu, fq.rozsah 60-20000Hz, váha 11kg
Model WD12A:

12“ basový reproduktor + 1“ driver, 700W špičkového 
výkonu, fq. rozsah 50-20000 Hz, váha15kg

Model WD15A:
15“ basový reproduktor, 1“driver, 900W špičkového 

výkonu, fq. rozsah 45-20000Hz, váha 18kg
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Proel PR100CR
PR100BK
Profesionální mikrofonní
stojany se šibenicí.
Délka šibenice 75cm, trojnožko-
vá hliníková základna, průměr 
základny 70cm, výška stojanu je 
nastavitelná od 95 do 160cm, klipy 
pro kabel, dostupný ve dvou ba-
revných provedeních a to v matné 
černé a chromové.

Proel RSM180
RSM170

Mikrofonní stojany se šibenicí.
Délka šibenice 75cm, trojnožková nylono-

vá základna, průměr základny 68cm, výška 
stojanu je nastavitelná od 90 

do 150cm, klipy pro kabel,  
dostupný ve dvou barevných 

provedeních a to v matné 
černé a chromové.

Proel RSM360
Profesionální notový stojan

Maximální výška 1050mm,  černá barva, 
dodáván buď s taškou na přenášení 

(RSM360M) nebo bez (RSM360WOB).

Proel PFOAM910
Vodovzdorné vypolstrované klávesové pouzdro
Polstrování 20 mm, nastavitelné popruhy, opatřeno kolečky, vybaveno kapsou na příslušenství, vnitřní rozměry 137x36x15cm.

Proel PFOAM10
Vodovzdorné 

vypolstrované kytarové 
pouzdro

Polstrování 9mm, 1 polstrované 
ucho a popruh, vybaveno kapsou 

na příslušenství a kabely, robustní 
zip, černá barva, vnější rozměr 

110x54x17cm.



News@PMC • 2013  83

FOCUSRITE
iTRACK Studio
Novinka pro snadné a jednoduché
nahrávání zpěvů, kytary a dalších
nástrojů do PC nebo iPadu.
Má dva vstupy z nichž první je vybavený 
konektorem XLR, potenciometrem pro 
ovládání gainu a možností fantomo-
vého napájení +48V. Druhý vstup je 
vybavený taktéž ovládáním gainu a 
konektorem TRS 6,3 mm pro přímé 
připojení kytary či baskytary. Výstupní 
sekce je vybavena ovladačem úrovně 
signálu s možností přepínání pro přímý 
monitoring a vstupním konektorem pro 
připojení sluchátek. Zařízení je napá-
jeno pomocí přiloženého USB kabelu, 
dodáván je i kabel pro připojení iPADU. 

Studio navíc obsahuje 
velkomembránový mikrofon 

Focusrite CM25S včetně 
XLR-XLR třímetrového kabelu a 

uzavřená studiová sluchátka 
Focusrite HS60S.
Díky přiloženému

software již nic
nebrání začít 

ihned nahrávat...

Praha Music Center spol. s r.o. - www.pmc.cz



Zdeněk Dvořák se narodil v Praze roku 
1947. Je absolventem Pražské konzervato-
ře, kde studoval v letech 1968-1974 hru na 
klasickou kytaru u prof. Štěpána Urbana a 
později u prof. Milana Zelenky. Po ukonče-
ní konzervatoře až do roku 1989 působil 
jako učitel LŠU Kralupy nad Vltavou, ZUŠ 
Lounských v Praze a od minulého školního 
roku opět v ZUŠ v Kralupech nad Vltavou. 
Od začátku své pedagogické činnosti za-
znamenává výrazné úspěchy na soutěžích 
doma i v zahraničí (jeho žáci získali desítky 
prvních cen v národních a mezinárodních 
soutěžích a studují na prestižních školách 
celosvětového významu - např. Schola 
Cantorum v Basileji, Juilliard School of 
Music v USA). Od roku 1989 je pravidelným 
členem odborných porot v soutěžích doma 
i v zahraničí. V roce 1989 založil nahrávací 
studio Principium, kde nahrává hudební 
projekty předních českých i světových hu-
debníků, především kytaristů. Principium je 
jediné tuzemské nahrávací studio nahráva-
jící klasickou kytaru, věnuje se zde hudební 
i zvukové režii. CD natočena ve studiu Prin-
cipium získala nejvyšší oceněni od kritiky v 
časopisech jak u nás (TIP Harmonie), tak v 
zahraničí (Classical Guitar Magazine - Vel-
ká Británie, Les Cahiers de la Guitare - Fran-
cie). Od roku 1989 působil jako republikový 
předseda sekce kytar ZUŠ a zastával také 
funkci metodika výuky klasické kytary pro 
Českou republiku - organizoval každoroční 
přednášky o výuce pro učitele, soutěže a 
festivaly v České republice. Od roku 1990 je 
předsedou sekce kytar Ústřední umělecké 
rady ZUŠ České republiky. V letech 1991-
1994 rovněž vyučoval hru na kytary na di-
vadelní fakultě AMU v Praze. Od roku 1994 
až dosud působí jako člen poradního sboru 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy. Od roku 2006 je pedagogem kytary na 
Mezinárodní konzervatoři v Praze, kde za-

stává funkci vedoucího Strunného oddě-
lení. Od roku 1997 vede mistrovské kurzy 
na různých mezinárodních festivalech kla-
sické kytary - Brno, Křivoklát, Mikulov, kde 
pořádal také informativní kurz zvukové a 
hudební režie. Rovněž natočil úctyhodných 
15 ročníků mikulovského kytarového fes-
tivalu. Zděněk Dvořák je umělec, pedagog 
a hlavně čestný člověk, který se snaží šířit 
morální a etické zásady ve svém okolí. Jeho 
snaha a životní postoj byly letos oceněny 
na Mezinárodním bienále v Kutné Hoře ce-
nou za celoživotní přínos české kytaře. Dá 
se však říci, že tím to pro pana Dvořáka ne-
končí, ale začíná. Byl jsem účastníkem roz-
hovoru pana Dvořáka s Pavlem Kloubem v 
kavárně Muzea české hudby a se zájmem 
jsem poslouchal a také se ptal. A rád bych 
se s Vámi, kteří také máte rádi hudbu, po-
dělil o tento rozhovor.
Zdeňku, vím o tobě, že máš nahrávací stu-
dio Principium. Jaké to je vlastnit studio?
Nahrávací studio bylo mým velkým přáním 
a koníčkem. Rád bych zdůraznil, že se roz-
hodně necítím jako podnikatel, který studio 
bere jako prostředek k finančnímu zajištění 
se do budoucna. To se mi rozhodně v tomto 
případě moc nedaří. To, co se ale povedlo, je 
šíře záběru, neustálá snaha o zdokonalování 
studia, nespokojenost se stávajícím stavem 
vybavení, ale také velká zkušenost. Neustá-
lý kontakt s novými informacemi a nutnost 
vzdělávání se a zdokonalování.
Nespokojenost s vybavením, nejsi maxi-
malista?
Tak to bych neřekl. Vzpomínám na začátky 
studia Principium a musím říci, že to bylo 
skutečně něco. Nedostatek technického zaří-
zení (půjčování techniky moc nefunguje ani 
teď). Člověk se do toho vrhnul s nadšením. 
Bylo to jedno z prvních studií v Praze s vyu-
žitím počítače, do té doby zcela převažovala 
analogová technika. Největším problémem 
byl nekvalitní software (neustále to padalo 
…). Zkrátka vadilo pořád něco. A technika 
se vyvíjí, nové trendy, nová zařízení, zvuko-
vé monitory, mikrofony… A nestačí jenom 
něco, člověk musí stále experimentovat. 
Mohu jmenovat mnoho značek a každá má 
svá vlastní specifika, každá je vhodná pro 
určitý účel. Vybavení vydrží maximálně 5 let, 
byť pro určité nahrávky je možné vytáhnout 
i starší kousky.
Pamatuješ si, kolik jsi toho ve studiu na-
točil? Jaké máš plány do budoucnosti – 
blízké i vzdálené?
Pamatuji-li se dobře, tak jsem natočil cel-
kem asi 100 projektů. Nyní bych rád natočil 
CD Ozrena Mutaka. Ozren je fantastický ky-
tarista, který má cit a umí. Vše si připravuji 
sám a stále přemýšlím, jak to udělat nejlépe. 
Rozhodně nerad zasahuji do pojetí interpre-
ta. Peru se však se skutečností, že poslech v 
daném prostoru a čase je zcela jiný, než jaký 
je potom poslech CD ze studia. Hovořím-li o 
poslechu v konkrétním místě a čase, tak tím 
rozumím onen bezprostřední poslech a in-
terpretovu komunikaci v čase a prostoru. Má 
to svůj svébytný duchovní rozměr. Nahrávku 
lze přirovnat k umělecké fotografii. A podí-
vám-li se do budoucnosti vzdálenější, tak 
bych rád natočil také své první vlastní CD.
Posloucháš nějaká CD?
Rozhodně, je to nejenom způsob relaxace. 
Poslechem se posouvám dále. Největším 
problémem je, že se obecně CD neprodávají 
v obchodech. Nejlepším distribučním kaná-
lem jsou sami umělci, kteří je prodávají na 
vlastních koncertech a to je málo. Distribu-

ce v tomto ohledu vázne, ale to je asi spíše 
obecný problém doby. Velmi špatně se pak 
tento trh ovlivňuje. Vrátím-li se k poslouchá-
ní CD, tak jedno z nejlepších CD je rozhodne 
Sua Cosa a Songe du Poisson Petra Saidla. 
Petr je fenomenální hudebník. Je to poctivý 
umělec, jehož tvůrčí genialita se projevuje 
tím, že se nebojí experimentovat.
Jsi pedagog – co cítíš ke studentům, mů-
žeš jmenovat nějakého, který se ti vryl do 
paměti?
V prvé řadě cítím určitý respekt. Potkám-li 
studenta, který to má v sobě. Cítím, že bych 
ho měl vést, ale bojím se, abych tu cestu 
ukázal správně. Jsem nadšený, snažím se 
nadšení předávat dále a základním posláním 
je pro mě převádět studenty na druhý břeh 
umění. Umění není však pouze o drilu, cvi-
čení. Umění není pouze sebekázeň. Umění 
je hlavně o etice, o splynutí ducha s určitými 
ideály. Mám-li jmenovat jednoho studenta, 
tak třeba z těch současných Jan Janda, který 
právě koncertuje v Japonsku, ale neodpus-
tím si dnes už tak zvučná jména, jako třeba 
Petra Poláčková, Martin Škubal... Ti později 
studovali právě u Petra Saidla, k němuž mám 
v tomto ohledu maximální důvěru a studen-
ty mu předávám rád. Ale ptal ses na jedno 
jméno, takže už jsem přes limit. Určitě bych 
mohl jmenovat dále.
Co je podle tebe zásadním problémem 
dneška?
Problémem je úzké spojení umění s finan-
cemi, to může mnoho začínajících studentů 
zmást. Základ je asi v morálce a zmiňované 
etice. Není to však problém jenom studen-
tů kytary, je to odraz dnešní doby. Důraz je 
kladen na výkon, na sebevědomí, (a toho je 
někdy příliš). Hudba je umění. Není to sport. 
Hudba je víc než jenom technika, či paměť. 
Hudba je komunikace s vyšším světem a na 
to se často zapomíná. Úspěch je sice sym-
bolem doby, ale my počítáme úspěch poči-
tatelný. Duch není dán na míru. Určitě bych 
vyzvednul ty kantory, kteří učí nejenom pro 
„efekt úspěchu“, ale snaží se předávat etické 
hodnoty. Problémem je to, že právě na tyto 
pedagogy, kteří se nesoustředí pouze na 
měřitelný úspěch, se často zapomíná. Život 
je velké tajemství, důležité je nezaspat oka-
mžik procitnutí. Předávat určité poselství, 
pracovat nejenom pro sebe, ale pro druhé, to 
je poslání, které by nemělo zaniknout nebo 
se z hudby vytratit.
Není pro tebe omezující, učit pouze nada-
né studenty na vyšší úrovni?
Tak to není můj případ. 37 let jsem strávil 
jako pedagog na ZUŠ, vše jsem si prošel od 
základu. Výjimka je na festivalech, kde mám 
vlastní kurzy. Tam už se dostávají studenti 
na vyšší úrovni, ale to není má každodenní 
práce.
Co bys řadil ke svým posledním úspě-
chům?
Určitě je spousta věcí, které bych udělal 
možná jinak, možná lépe, ale velmi si vážím 
toho, že se zpětně nemusím stydět za činy 
z minula. Velmi mě potěšilo i to, že díky po-
chopení a podpoře JUDr. Emila Ščuky bylo 
možné na Mezinárodní konzervatoři vytvořit 
kvalitní kytarové oddělení a založit i zcela 
nový předmět, hru na lyru. A čerstvě bych 
jmenoval cenu z Kutné Hory.
Letos v Kutné Hoře jsi dostal zmiňovanou 
cenu celoživotní za přínos kytaře, co bys 
kytaře popřál do budoucna?
Určitě v kontextu předchozích řádků - více 
etiky a slušného chování. Možná více pokory 
před jinou dimenzí, do které nás může do-
stat právě hudba.
Děkuji za rozhovor.

(vb)  

ZDENĚK DVOŘÁK čerstvý držitel ocenění
za celoživotní přínos české kytaře

84 News@PMC • 2013



Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR -  
obor hra na kytaru
22. - 24. 11. 2013
www.konzervatorpardubice.eu/home

Kytarová soutěž SAI - Kytara napříč žánry 2013
říjen - listopad 2013
standa.barek@volny.cz

PRAGuitarra Clássica
27.-29.3.2014
www.koncertniagentura.cz

Kytarová noc
květen 2014
www.guitarkutnahora.com/cs; teamkutnahora@seznam.cz

Soutěžní přehlídka ZUŠ ČR - obor hra na kytaru
Nové Strašecí, 8. - 9. 5. 2014
http://www.zusbubu.webpark.cz

Nejdůležitější KYTAROVÉ AKCE následujícího období:
Kytarový festival Křivoklát
červen 2014
www.openguitar.cz

Mezinárodní kytarová soutěž Zruč nad Sázavou
19.-22.6.2014
http://www.zus-zruc.cz

Kytarový festival Mikulov 2014
29. 6. – 5. 7. 2014
team@gfmikulov.com; www.gfmikulov.com

23. mezinárodní kytarový festival BRNO
10. – 16. 8. 2013

GUITARTALENT - mezinárodní kytarová soutěž
12. a 13. 8. 2013 (kategorie do 30 let)
www.guitarcz.com, guitar@guitarcz.com

V měsíci srpnu 2014 se koná již 8. ročník klarinetových kurzů 
pro děti do 15-ti let, hráče od 15-ti let a v komorní hře pod 
vedením Ludmily Peterkové. Jako lektoři se na kurzech vystří-
dali klarinetisté jako Franck Amet, Florent Charpentier nebo  
Joseph Eller. Kurzy jsou každoročně podporovány takovými  
firmami jako je Buffet Crampon nebo Vandoren. 
Více informací na: www.peterkova.cz

Mezinárodní letní klarinetové kurzy Domažlice
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V sobotu 6. července 2013 dozněly poslední kytarové tóny účastníků 
prestižní mezinárodní soutěže ve hře na klasickou kytaru v Kutné 
Hoře. 17. ročníku, který se konal pod záštitou Ministerstva kultury 
ČR, se zúčastnilo 60 soutěžících z celkem 19 zemí světa. Čtyři dny tu 
předváděli své hráčské umění mezinárodní porotě v čele s předse-
dou Štěpánem Rakem, která po třicetihodinovém soutěžním mara-
tonu vybrala ty nejlepší. V porotě dále zasedli: Anna Hronová (Česká 
republika), Hubert Käppel (Německo), Marek Nosal (Polsko), Michal 
Nagy (Polsko), Thomas Offermann (Německo), Petr Saidl (Česká re-
publika), Johannes Monno (Německo), Judicaël Perroy (Francie), Ian 
Watt (Velká Británie) a Michael Macmeeken (Velká Británie).
V první kategorii do 20 let se nejlepším interpretem a laureátem 
soutěže stal Wojciech Rysiecki (Polsko), druhé místo získal Dávid 
Hnat (Slovensko) a na třetím místě skončil Maarten Vandenbemden 
(Belgie). Vítězkou druhé kategorie a laureátkou kutnohorské mezi-
národní kytarové soutěže se pro rok 2013 stala Češka Hedvika Šven-
dová, druhé místo obsadil kytarista Wu You (Čína) a třetím nejlepším 
byl David Dyakov (Bulharsko).
Součástí slavnostního vyhlášení byly i ceny pro nejlepší české účast-
níky soutěže. V první kategorii zvítězil Antonín Pevala a ve druhé 
kategorii si vítězství odnesla Hedvika Švendová.
„Úroveň soutěže ročník od ročníku stoupá. Je daleko více mladých 
umělců, kteří mají výbornou techniku a styl a celkově tak zvyšu-
jí úroveň soutěže. A mnohdy jde o účastníky ze zemí, které na ev-
ropskou kytarovou školu pohlížely jako na nedostižitelnou. Síly se 
vyrovnávají a počty kvalitních mladých kytaristů se zvyšují. A to je 
dobře nejen pro kutnohorskou mezinárodní soutěž, ale pro kytaro-
vou scénu jako celek.“ uvedl ředitel soutěže Petr Saidl.
„Soutěž byla opět výborně zorganizována, včetně bohatých dopro-
vodných akcí, mezi nimiž dominovaly nádherné koncerty takových 
hvězd, jakými jsou Zoran Dukič nebo Judicael Perroy. Stejně tak vy-
soce hodnotím přednášku o kytarové technice světoznámého peda-
goga a kytaristy prof. Huberta Käppela z Německa. Úroveň účastníků 
se rovněž zvýšila a mnohé výkony vysoko přesahovaly, ve srovnání 
s obdobnými akcemi, běžný standard. To se týkalo zvláště druhé ka-
tegorie, v níž úroveň byla tak vysoká, že mi až bylo líto, že pravidla 
soutěže neumožňují udělení dvou prvních cen. Práce mezinárodní 
poroty byla proto velmi náročná, ale to k podobným akcím patří. 
Chci pochválit jak pořadatele za skvělou organizaci celé soutěže i 
kurzů, tak všechny, kteří poskytli bienále 2013 podporu“, řekl na ad-
resu soutěže předseda poroty, Prof. Štěpán Rak.
Kromě soutěžních kol, a večerních koncertních recitálů, kterých se 
v historickém sále Vlašského dvora odehrálo celkem osm (Eduard 
Leata, Ian Watt, Borbála Seres, Judicaël Perroy, Xingye Li, Johannes 
Monno, Jan Kudełka a Zoran Dukić), nabídli lektoři - kytaroví mistři 
své umění svým mladším nebo začínajícím kolegům na asi 136 hodi-
nách mistrovských kurzů, které v průběhu soutěže odučili v příjem-
ném prostředí kutnohorské Základní umělecké školy. 
Mezinárodní bienále se v tomto roce poprvé konalo v nově zrekon-
struovaném Spolkovém domě. Po letech tak opustili organizátoři a 
účastníci soutěže Městské Tylovo divadlo a podle spokojených reakcí 
se, jak se zdá, soutěž ve Spolkovém domě usídlí i v příštích letech. 
Prostorové možnosti a charakter objektu plně vyhovují podmínkám 
organizace této prestižní akce.
Slavnosti klasické kytary se v Kutné Hoře znovu odehrají v roce 
2015. Organizátoři děkují všem sponzorům a za podporu měs-
tu Kutná Hora, díky jemuž se mohou pustit již několik měsí-
ců po skončení letošního ročníku do přípravy dalšího bienále. 

Výsledky mezinárodní kytarové soutěže Kutná Hora 2013:
II. kategorie

1. místo: Hedvika Švendová (Česká republika)
2. místo: Wu You (Čína)
3. místo: David Dyakov (Bulharsko)
I. kategorie do 20 let
1. místo: Wojciech Rysiecki (Polsko)
2. místo: Dávid Hnat (Slovensko)
3. místo: Maarten Vandenbemden (Belgie)
Nejlepší český účastník soutěže ve II. kategorii: Hedvika Švendová.
Nejlepší český účastník soutěže v I. kategorii: Antonín Pevala.
Zvláštní cena předsedy poroty nejlepší interpretaci skladby Agustina 
Barriose Mangoré La Cathedral: Hedvika Švendová (Česká repub-
lika).
Zvláštní cena předsedy poroty za nejlepší interpretaci skladby  M. 
M. Ponce Théme varie et final Maarten Vandenbemden (Belgie).

Přihlášku do soutěže poslalo celkem 109 aktivních účastníků z těch-
to zemí: Argentina, Austrálie, Belgie, Bělorusko, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Francie, Finsko, Chorvatsko, Itálie, Indie, Japon-
sko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Rakousko, Rus-
ko, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Velká Británie. 
Vzhledem k omezené kapacitě soutěže byl konečný seznam soutě-
žících následující: počet soutěžících v I. kategorii do 20 let 17; počet 
soutěžících ve II. kategorii 43.
Zúčastněné země: Česká republika, Slovensko, Německo, Polsko, Aus-
trálie, Bělorusko, Norsko, Velká Británie, Holandsko, Belgie, Bulhar-
sko, Maďarsko, Indie,  Rakousko, Dánsko, Chorvatsko, Rusko, Finsko, 
Čína.

Pořadatel soutěže: Město Kutná Hora
Záštita: Ministerstvo kultury ČR
Hlavní partner: T | P | C | A
Partneři:
Petr Matoušek - mistr kytarář
Guitar Centre Pavel Vitáček
Kantare classic guitars
D´Addarío Foundation
Planet Waves
Hotel U Kata
Pavel Hlaváček Classical guitars
Aramark
Česko-německý fond budoucnosti 
S podporou: Chanterelle, Savarez, IKA, GUITARissimo, Kutnohor-
skéléto.cz, Průvodcovská služba Kutná Hora s.r.o.

Kutnou Horou zněly struny klasických kytar
soutěžících z 19 zemí…
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Hedvika & Dominika ŠVENDOVY (interview exkluzivně pro PMC)

Na kytaru začala Hedvika Švendová hrát ve čtyřech letech. Nej-
dříve pod vedením matky Hany Švendové, později na hudebních 
školách v Chocni u p. učitelky Petry Poláčkové a v Ústí nad Orlicí 
u p. učitele Jiřího Tomáška. Od roku 2011 studuje ve třídě Petra 
Saidla na Konzervatoři v Pardubicích. Kromě dlouhé řady oce-
nění z kytarových soutěží je nositelkou několika speciálních cen: 
titul pardubického hejtmana “Mladý talent“, cena České televize 
„Zlatý Oříšek“ nebo „Mladý kytarista roku“. V posledních dvou le-
tech měla možnost vystoupit na kytarových festivalech: Mikulov, 
Křivoklát, Praguitara clasica (Česká Republika), Forum Gitarre 
Wien (Rakousko), Lanscorona (Polsko). V r. 2013 přednesla za do-
provodu Jihočeské filharmonie Tedescův první kytarový koncert 
ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Kromě hry na kytaru se 
Hedvika věnuje také jiným nástrojům - flétna, housle a klavír. V r. 
2013 zvítězila v národním kole Soutěže konzervatoří ČR v oboru 
hra na flétnu.
Dominika Švendová (nar. 9.8.1998) je žákyní ZUŠ Jaroslava Koci-
ana v Ústí nad Orlicí ve třídě PaedDr. Jiřího Tomáška, ředitele ško-
ly. Vedle hry na kytaru studuje hru na kousle, příčnou flétnu, obli-
gátní klavír. Dlouhodobě její hluboký zájem o hudbu a především 
o hru na kytaru vyjadřuje vynikajícími výsledky v celém spektru 
jak domácích, tak mezinárodních soutěží ve hře na kytaru.
Sestry Švendovy poskytly exklusivně pro NEWS@PMC tento zajíma-
vý rozhovor:
Hedviko gratuluji Ti k famóznímu roku 2013. Co vše jsi vlastně 
vyhrála? Děkuji moc. Letošní školní rok jsem zahájila vítězstvím v 
mezinárodní kytarové soutěži FORUM GITARRE ve Vídni, následovala 
2. cena v rozhlasové soutěži Concertino Prague. Díky tomuto oceně-
ní jsem měla možnost vystoupit s Jihočeskou filharmonií ve Dvořá-
kově síni pražského Rudolfina. Dále jsem získala 1. cenu na prestižní 
mezinárodní soutěži v německém  Výmaru, 1.cenu na mezinárodní 
soutěži v Dolnom Kubíně (Slovensko). Za  vůbec největší úspěch po-
važuji vítězství na Mezinárodním kytarovém bienále v Kutné Hoře v 
nejvyšší,  věkově neomezené kategorii.     
Dominiko, Ty jdeš zatím ve stopách své starší sestry a to velice 
úspěšně. Jaké byly Tvé letošní úspěchy? Letos jsem obsadila 1. 
místo  na celostátní soutěži v Praze „PRAGuitara clássica“, 3.cenu na 
Mezinárodní kytarové soutěži ve Frýdku Místku a získala jsem oce-
nění „Mladý kytarista roku“.
Plánuješ ale kráčet podobným způsobem i nadále nebo existuje 
možnost, že Tě osloví velká podia, rock, jazz…zkrátka odlišný 
život nežli je život klasika? A vlastně na to samé bych se chtěl 
optat i Tebe, Hedviko. Dominika: Zatím zůstanu asi jen u klasiky. 
Hedvika: Momentálně vystupuji jen na klasických pódiích, ale v 
budoucnu bych se určitě nebránila vyzkoušet jiné styly - Jazz nebo 
Rock.
Cítíte, že se klasická kytara vyučuje v zahraničí stejně intenziv-
ně a kvalitně jako u nás v Čechách. V kterých zemích máte nej-

Dominika

Hedvika

větší soupeře? Mezi tzv. kytarové „velmoci“ rozhodně patří Polsko, 
Itálie nebo Francie. V poslední době se ale ke slovu hlásí Čína, Japon-
sko nebo některé postsovětské státy. Konkurence je opravdu velká. 
Kvalita výuky se ale stejně odvíjí od osobnosti pedagoga.
Bývá někdy soutěžní rivalita až brutální? Například přeřezané 
struny těsně před vystoupením, vteřinové lepidlo na hmatní-
ku… Hedvika: S ničím takovým jsem se doposud nesetkala. (smích)
Dominika: Já také ne... (smích)
Mohly byste čtenářům objasnit, kterak se mladé dívčí srdce tolik 
otevře klasické kytaře? Přeci jen jde kromě lásky k hudbě hlav-
ně o denní dřinu, odříkání, rutinu. Vedli Vás rodiče, nebo vás od 
začátku hnala touha v klasice něco dokázat? Hedvika: Moje ma-
minka je učitelka kytary. Když jsem byla malá,  pořád cvičila a mě to 
natolik zaujalo, že jsem se hře na kytaru začala učit také. Maminka 
byla mojí první učitelkou. Dokázala mě vždy kladně motivovat a láska 
k hudbě a kytaře mně díky ní dodnes neopustila. 
Jaké kapely, sólisty, mimo klasickou hudbu, posloucháte? 
Hedvika: Poslechnu si prakticky úplně všechno od Linkin Park, Ade-
le, Pink Floyd, Michaela Jacksona až po Jazz, jako je třeba Pat Methe-
ny, Herbie Hancock, Miles Davis, Béla Fleck a Bill Evans. A samozřejmě  
i nějakou tu klasiku.
Dominika: Ráda poslouchám Lenku Dusilovou nebo třeba Dream 
Theater.
Jaký je Váš vzor, co se klasické hudby týká? Hedvika: V klasické 
hudbě je pro mě vzor můj pan profesor Petr Saidl, chtěla bych jednou 
hrát tak jako on a být i tak dobrým pedagogem. 
Dominika: Mým vzorem je Hedvika.
Proč jste si tolik oblíbily struny D´Addario? A jaký druh vlastně 
používáte? Hedvika: Struny D‘Addario mám ráda, protože vydrží 
déle než jiné struny a nedělají tolik pazvuků při výměnách poloh, 
toto se týká hlavně extra tvrdých basů (EXP). Nejčastěji používám 
právě tyto extra tvrdé basy v kombinaci s tvrdými titanovými výš-
kami.
Dominika: Já používám tvrdé DYNACORE. Dobře ladí a dlouho vy-
drží.
Co byste poradily začínajícím kytaristům, kteří se teprve učí 
mačkat „cikánské géčko“? Hedvika: Pro pokrok je třeba především 
pravidelnost, takže začátečníkům bych poradila vyhledat dobré od-
borné vedení a pravidelně cvičit.. 
Na závěr, kdy se dočkáme profesionální nahrávky s příjmením 
„Švendová“ na obalu? Hedvika: Má kariéra je teprve na počátku, 
takže těžko předvídat, kdy vyjde mé první CD, ale určitě bych toho 
chtěla docílit co nejdříve. 
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Tradiční španělský výrobce kytar, 
jehož historie se píše od roku 1944. 

Pro tento rok zpřehlednili svou paletu nabízených 
modelů do čtyř základních kategorií. Překližované 
nástroje pro začátečníky, s modely Infante, Fiesta, 

Rosario, Juanito, s masivní vrchní deskou, které 
představují kromě asi nejoblíbenějšího modelu Malaga, 

také Sevilla, Irene a Maria, koncertní serie s masivní 
horní deskou, Monika, Flamenco, 

Solista, Virtuoso a Artista a řada s velkým podílem 
ruční práce, kterou zastupují Teresa, Soledad, Duende 

flamencová kytara a model Amanecer.

Všeobecně známé a rozšířené kytarové struny 
tohoto francouzského výrobce používá 

nepřeberné množství kytaristů.  
Je nesnadné přicházet s dalšími inovacemi k řadám tak 

úspěšných strun jako Alliance a Corum. Nicméně Savarez nabízí 
i další alternativy a možnosti v sadách Cantiga nebo skutečných 

flamencových strunách Tomatito. Vedle strun pro klasickou 
kytaru, včetně speciálních strun, lze najít v sortimentu firmy 

Savarez i struny na elektrickou kytaru. 

10%
ADMIRA

Guitars Promotion for the 70th Anniversary of Enrique Keller, S. A.
SLEVOVÝ KUPON

vydaný u příležitosti sedmdesátého výročí výrobce kytar Admira.
Předložením tohoto slevového kuponu u Vašeho oblíbeného obchodníka

s hudebními nástroji můžete získat 10% slevu z doporučené ceny
na Vámi vybranou kytaru značky Admira. 

Kupon je platný do 31.12. 2013.
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Díky tomu je zvuk kytar Kantare čistější, zvučnější a se silným sustainem. 
Dosud nejprodávanější model L100C bude nahrazen modelem LM100C a  bude dostupný i v provedení s vrchní masivní deskou 

smrkovou (LM100S). Nový model I600 je nově dostupný kromě cedrové vrchní desky  také v provedení s vrchní smrkovou masivní 
deskou. Kytary Kantare  získaly mezinárodní ocenění  na ½ a ¾ kytaru od European Guitar Teachers Association, a která tyto 

nástroje oficiálně doporučuje.

Lens Resonance Systém je patentované řešení konstrukce vrchní 
desky, které finský výrobce používá při stavbě všech jeho nástrojů. 

Tato alternativa oproti tradiční Torresově konstrukci nepoužívá pod 
vrchní deskou žebrování, ale tzv. rezonanční čočku. 
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Notové stojany Manhasset získávají stále větší oblibu 
díky jednoduchosti a bezporuchovosti.
Ve srovnání s konkurencí se odlišují technickým řešením, kdy se 
nepoužívají utahovací šrouby, pouze jen povytáhnete do potřebné 
výšky. Dalším pádným argumentem je neobvyklá 10ti letá záruka, 
čímž americký výrobce deklaruje prvotřídní kvalitu, za kterou stojí 
tradice již od roku 1935. Pořiďte si i Vy notový stojan na celý život!

Nejprodávanější model postříbřené příčné flétny PF505E se 
dočkal vylepšení ve formě lepší hlavice Forza, která posunuje 

zvukové možnosti a dynamickou šíři nástroje o třídu výše.

Nástroje v této kombinaci budou dostupné u certifikovaných dealerů v kamenných obchodech, nejsou určeny 
pro prodej prostřednictvím internetových obchodů.  Japonský výrobce však nabízí kompletní nabídku typů, od 

piccolo flétny, přes altové až po basovou příčnou flétnu ve znamenité kvalitě a přitom za dostupnou cenu. 
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Nejvýznamnější francouzský výrobce 
dřevěných dechových nástrojů nadále svou pozici 

trvale na světovém trhu posiluje. 
Letos navázal na prodejní úspěchy nejprodávanějšího studentského

modelu E11 Made in France, vylepšeným nástupcem E12, který doznal technických 
vylepšení a zpracování. K osvědčeným profesionálním modelům v loňském roce po 

poměrně náročném vývoji přibyl model Divine, který představuje další vývojový trend 
ve výrobě klarinetů. 

Na základě zvýšeného zájmu o alternativní doplňky - soudky různých drobných 
výrobců, přišel Buffet Crampon s nabídkou nových soudků, které jsou vhodné 

na všechny nabízené modelové řady klarinetů značky. Soudky ICON  však 
představuji výrazný zvukový tuning i pro ostatní dostupné klarinety.
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Každým rokem rozšiřují svou paletu 
rozmanitých druhů plátků, hubic na 
klarinet, saxofon nebo ligatur. V tomto roce 
se rozšířila řada Optimum pro alt saxofon 
o hubici AL5, opět po letech vzkřísili 
pozlacenou kovovou řadu pro tenor saxofon 
V16. U klarinetových hubic pokročili u řady 
Master o odklon CL6. Pro jazzové hráče, 
vyznavače nejvíce otevřené klarinetové 
hubice 5JB dobrá zpráva, v nejbližší době 
se na trh dostane dokonce 7JB! U ligatur 
přichází novinka pro klarinet v provedení 
M/O LITE  (Master Optimum). 
Je dostupná v syntetickém 
provedení - odolná, velmi lehká 
a nezdeformovatelná ligatura. 
Koncem roku budou dostupné 
opět stříhačky Vandoren na plátky.

Pro hráče na dřevěné dechové nástroje notoricky známý 
francouzský výrobce profesionálního příslušenství.
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Kawai ES 100
Nejlevnější model digitálního piana, 88 kláves, AHA
IV-F action, 192 hlasá polyfonie,  19 zvuků, recorder, dual/split, 
metronom, MIDI funkce, pedál, 2 reproduktory 8x12cm, výkon 
7Wx2. Černé provedení. Možno dokoupit stojan a 3 pedál.

Kawai KDP 90
Nástupce nejprodávanějšího modelu digitálního piana 
Kawai KDP 80 s 88 vyváženými klávesami, technologií 
Advanced Hammer Action IV-F s akustickou reakcí, 192 hlasá 
polyfonie, recorder na 15000 not, 15 demo skladeb, Lesson 
funkce, MIDI funkce, metronom, MIDI (IN/OUT) vstup na 
sluchátka 2x, Grand Feel pedály, reproduktory 12cm x 2,  
(13Wx2) AC adapter 15W - volitelná funkce power saving. 
Rozměry 136 x 40 x 85cm, váha 37kg.

Kawai ES7
Stage Piano, 88 kláves se slonovinovým
povrchem,  RH II Action se třemi senzory, Let-Off simulace, 
256hlasá polyfonie, 16x2 LCD display,  32 zvuků, pamět 
pro 90 000 not, MIDI IN/OUT, USB to Host, USB to Device, 
Record MP3, WAV,  damper pedál, výkon 2x15W. Rozměry 
136x36x15cm, váha 22 kg. Barva černá, bílá.

Kawai CN24
Digitální piano, 88 kláves se  slonovinovým povrchem, 
nový typ RH Action II se třemi senzory, Let-Off simulace, 
192 hlasá polyfonie, 1 stopý sequencer na 15000 not, 
3 pedály (damper-half, soft, sostenuto), 2x výstup pro 
sluchátka, výstup MIDI IN/OUT, funkce dual, Concert 
Magic (40 skladeb), tuning, transpose, recorder, 6x reverb, 
metronom,  výkon 2x20W, reproduktory 2x12cm, rozměry 
137x41x84cm/42kg. Povrchová úprava palisandr, černá, 
třešeň.

Kawai VPC 1
Profesionální kotroler, 88 kláves se slonovinovým povrchem, 
RM3 Grand II s Let-Off simulací a třemi senzory, pedal  jack, 
MIDI (IN/OUT), USB to HOST, power konektor (DC IN 12V), 
rozměry 138 x 42,5 x 18,5 cm, pedál.  

Kawai CN34
Digitální piano, 88 kláves se slonovinovým povrchem, nový 
typ Responsive Hammer Action II, Let-Off simulace, 256 
hlasá polyfonie, 2 stopý sequencer na 90000 not, 324 zvuků 
+ 12bicích, 16x2 LCD display, 3 pedály (Damper-half, Soft/
Rotary, Sostenuto), 2x výstup pro sluchátka, výstup MIDI IN/
OUT, USB, funkce dual/split, tuning, stretch tuning, transpose, 
temperaments, balance, lower pedal on/off, lower octave shift, 
recorder, 6x reverb, metronom, Rec/Play WAW, MP3, výkon 
2x20W, reproduktory 2x16cm. Rozměry 138x47x88cm / 54kg, 
povrchová úprava palisandr, černá, bílá, třešeň.
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Kawai CA65
Koncertní digitální piano, 88 dřevěných kláves se slonovinovým 
povrchem, nový typ  GF Action s Let-Off simulací, 60 zvuků, 256 
hlásá polyfonie, podsv. LCD display 128x64, 2 stopý sequencer 
na 90.000 not, 3 pedály (Damper-half, Soft, Sostenuto), 2x 
výstup pro sluchátka, výstup USB (to Host, to Device), výstup 
MIDI IN/OUT/THRU, funkce dual/split, MP3,WAV, SMF, Virtual 
technik, tuning, stretch tuning, transpose, temperaments, 
balance, brilliance, lower pedal on/off, lower octave shift, 
damper hold, layer dynamics,reverb, metronom, výkon 2x50W, 
reproduktory 2x13cm+2x5cm. Rozměry 144x47x90cm / 73kg, 
povrchová úprava palisandr, černá, mahagon, třešeň.

Kawai CA95
Koncertní digitální piano, 88 dřevěných kláves se 
slonovinovým povrchem, nový typ  GF Action s Let-Off 
simulací, 256 hlásá polyfonie, podsv. LCD display 128x64, 
80 zvuků, 2 stopý sequencer na 90.000 not, 3 pedály 
(Damper-half, Soft, Sostenuto), 2x výstup pro sluchátka, 
výstup USB( to Host, to Device), výstup MIDI in/out/thru, 
funkce dual/split, MP3, WAV, SMF, Virtual technik, tuning, 
stretch tuning, transpose, temperaments, balance, brilliance, 
lower pedal on/off, lower octave shift, damper hold, 
layer dynamics,reverb, metronom, výkon 2x45W + 45W 
transducer, reproduktory 7x4, 1,4x2, Soundboard Speaker 
System. Rozměry 146x47x93cm / 87kg, povrchová úprava 
palisandr, černá.

Kawai CS4
Digitální piano, Classic Series, 88 kláves se slonovinovým 
povrchem, RH Action s Let-Off simulací, 15 zvuků, 96 hlasá 
polyfonie, 1 stopý sequencer na 15.000 not,  MIDI IN/OUT, 2x 
sluchátka, výkon 2x20w, reproduktory 12x2 + 5x2. Rozměry 
142x43x91cm, váha 55kg, barva černý lesk.

Kawai CS7
Digitální piano, Classic Series, 88 kláves se slonovinovým 
povrchem, RM3 Grand s Let-Off simulací, 60 zvuků, 192 
hlasá polyfonie,16x2cm LCD display, 2 stopý sequencer 
na 90.000 not, MIDI IN/OUT/THRU, USB to Host, to Device, 
LINE IN, LINE OUT, 2x sluchátka, MP3/WAW/MID, výkon 
2x50w, reproduktory 13x2cm+5x2cm. Rozměry 145x47x95 
cm, váha 80kg, barva černý lesk.

Kawai CS10
Digitální piano, Classic Series, 88 
kláves se slonovinovým povrchem, 
RM3 Grand s Let-Off simulací, 80 
zvuků, 192 hlasá polyfonie, 16x2cm 
LCD display, 2 stopý sequencer na 
90.000 not, MIDI in/out/thru, USB 
to Host, to Device, Line In, Line 
Out, 2x sluchátka, MP3/WAW/MID,  
výkon 2x50w, reproduktory 7x4cm 
+ 1,9x2cm, 132 x 53 cm Soundboard 
Speaker System. Rozměry 
151x54x105 cm, váha 102kg, 
barva černý lesk.
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Shigeru 
Kawai EX

Skutečně precizní 
japonská ruční 

práce.
Tyto nástroje jsou 

vyráběny v limitovaném 
množství a každý kus je 

dopracován do nejmenších 

detailů. Nalezneme je
v nejprestižnějších 
světových sálech a 

institucích. Jako vůbec 
první instituce u nás 

nástroje zakoupila 
Janáčkova akademie 

múzických umění v Brně. 

Eventual. miesto pre Brno

Janáčkova akademie múzických umění v Brně. 
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Vysvětlivky: 

Ukulele
je hrozná sranda.

Kala 
je synonymum 

pro kvalitní ukulele 
a jedinečné 

U-Bass modely.

Praha Music Center 
je výhradní dovozce 

pro Českou 
a Slovenskou 

republiku.
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Jediný                                  , který Vám nezestárne je ten, který si nesložíte… 
Na grafice se podílel Kosťa Chadziantonidis a Roman Žiška.
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