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Odkaz Erica Claptona žije. Kombo 
1962HW je strojově přesná replika 
Marshallu 1962 Series II z roku 1965,  
první výrobní série modelu Bluesbre-
aker, který používal Eric Clapton  
v období jeho spolupráce s Johnem 
Mayallem. Kombo má výkon 30W a je 
osazeno dvěma koncovými elektron-
kami KT66, čtveřicí předzesilovacích 
lamp ECC83 (jedna slouží pro tremo-
lo), rectifierem GZ34 a špičkovými 
trafy Drake, vyrobenými ze stejných 
materiálů jako originální trafa ze še-
desátých let.
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Cena pro nové Handwired modely 
není nízká, pokud byste se ale snažili 
sehnat originál z šedesátých let, tak 
byste potřebovali částku nepoměrně 
vyšší. Zesilovač Marshall 2245THW 
je povedená replika celolampové ra-
ritní hlavy Bluesbreaker 30/JTM 45 
s Tremolem. Technická specifika-
ce, včetně elektroniky a použitých 
lamp je shodná s předchozím mode-
lem 1962 HW. Ovládání: Volume 1, 
Volume 2, Presence, Bass, Middle, 
Treble a Speed, Intensity pro Tre-
molo. Čtyři vstupy, On/Off, Standby. 

1962HW

2245THW
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Tato bestie je to nejlepší, co Mar-
shall z Vintage dílny nabízí. Kombo 
Marshall 1973X je větším a silněj-
ším bratrem modelu 1958X. Rozdí-
ly jsou pouze ve dvacetiwattových 
reproduktorech Celestion G12M–20  
o průměru dvanáct palců a ve větších 
rozměrech. Magnety reproduktorů 
prošly procesem „zestárnutí“, aby se 
zvukově co nejvíce přiblížily původ-
ním Greenbackům T1221/67.

1958X je jeden ze čtyř nových modelů 
z dílny Handwired. Je to kopie komba 
2x10“ s tremolem. Původní verze byla 
vyráběna pouze v letech 1966 až 1968 
a mezi sběrateli i muzikanty je velmi 
ceněna. Zesilovač má výkon osmnáct 
wattů, koncové lampy 2xEL84, před-
zesilovací 3xECC83 (jedna pro tremo-
lo), rectifier EZ81. Reproduktory 2x 
Celestion G10F–15.

 

1973X

1958X
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Marshall AS50DC
Pokud jste někdy hledali ten pravý aparát pro akustickou kytaru, roz-
hodně jste museli narazit na tento legendární model britského výrob-

ce kytarových aparátů.

MARSHALL MONITOR
První circumaurální model společnosti Marshall potěší robustním designem 
a skládací konstrukcí. Sluchátka mají kompletně odpojitelný kabel, který lze 
zapojit do pravé i levé mušle. Signál je průchozí, takže můžete druhou zdířkou 
sdílet hudbu s dalšími uživateli. Jednotlačítkové ovládání s mikrofonem 
na kabelu vám umožní vyřizovat hovory se širokou paletou mobilních telefonů.

MARSHALL STANMORE
Aktivní stereo reproduktor Stanmore nabízí čistý a precizní zvuk i při vyso-
kých úrovních reprodukce. Oko potěší klasický design s odkazem na zlatou 
dobu rock´n´rollu a integrované pozlacené analogové knoflíky vám umožnují 
kontrolu nad svým zvukem. Můžete jej připojit přes Bluetooth®, nebo vstup 
RCA a zapojit například svůj gramofon, či propojit digitálním optickým 
kabelem a ihned můžete využívat Stanmore s vaší televizí, přehrávat 
z pevného disku, streamovat a přehrávat satelitní i kabelové 
vysílání, využít svoje Apple TV nebo Apple AirPort Express.

MARSHALL OBAL
Chraň svůj iPhone v obalu od legendy Marshall 

v designu odkazující na klasické textury zesilovačů 
Marshall. Díky prémiovému materiálu se obal skvěle 
drží v ruce. Kompatibilní s iPhone 5, 5S a Galaxy S4. 

Rozměry 6 x 12,5 x 1cm.

MARSHALL WOMAN
Potěší nádherným designem a povrchem příjemným 

na dotyk. I při vyšších hlasitostech se jedná o příjemný 
poslech, což je u jiných WOMAN modelů nemyslitel-
né. Teoreticky se dá umístit kamkoli, prakticky je ale 

vyzkoušeno, že nejvíce jí svědčí ložnice a nejbližší okolí. 
MARSHALL WOMEN jsou pěčlivě vyráběny a ručně kont-
rolovány přímo v Anglii – jsou tzv. HANDWIRED. Vstupy 
a výstupy jsou shodné s WOMAN modely jiných značek.

I když jsou Marshally spjaté 
spíš s rockovými, metalovými či 

bluesovými kytaristy, neznamená 
to, že by zapomněli na vyznava-

če akustiky. Nyní si s novinkou 
AS50DC (C jako CREAM) 

za Lamanškým průlivem vzpo-
mněli i na estéty, co potřebují 

barevně sladit aparát se svou do-
bíla-laděnou kytarou. Anebo na 

ty, kterým se prostě krémová bar-
va líbí více, nežli klasická hnědá. 

Technické parametry zůstávají 
naprosto identické.

6



Marshall WOBURN
Stejně tak, jako  rock‘n‘roll, WOBURN je
prostě o svobodě. Umožní přehrávat vaší 
oblíbenou hudbu mnoha způsoby.
Vyberte si 3,5 mm vstup, bezdrátové připojení přes BLUE-
TOOTH®, zapojte gramofon do RCA vstupu nebo použijte 
optický výstup pro zařízení, jako jsou např. Apple TV. 
Mohutný WOBURN-ův zvuk hrdě poukazuje na MARSHALL 
dědictví.

Marshall 

MODE & MODE EQ

Je to styčný bod, kde se snoubí Vintage Marshall styl s moderní technologií.
Nechte hudbu ožít. WOBURN je navržen tak, aby poskytl přesnou odezvu napříč celým frekvenčním spektrem. 
Svým jedinečným designem a kvalitními komponenty nás WOBURN uvádí v úžas. Čisté výšky, pohodlný skluz 

do basových nížin a naprosto věrně přenesené střední pásmo. Zvuk si můžete doupravit skrze analogové 
ovladače TREBLE, BASS a VOLUME.Tento aktivní speaker je dostupný 

ve dvou barevných provedeních – černé a krémové.
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Rozhovor s Thomasem
Offermannem
Thomas Offermann patří mezi nejvýznamnější kytarové pedagogy 
nejen v evropském měřítku. Během své hudební kariéry koncerto-
val ve více než 40 zemích světa, a to jako sólista, s orchestry a v 
Duu Sonare, které patří mezi nejvýznamnější kytarová seskupení 
současnosti. Vystoupil také na významných mezinárodních fes-
tivalech. 8 CD nadšeně přijatých mezinárodní kritikou i živé roz-
hlasové a televizní přenosy a nahrávky dokumentují jeho kvalitní 
uměleckou práci. Při svém působení v Duu Sonare obohatil Tho-
mas Offermann repertoár klasické kytary o hudební aranže děl 
Chicka Corey, Franka Zappy a Mikea Oldfielda. Chick Corea osobně 
pochválil jeho interpretace pro “tolik citu a krásy”. Prof. Thomas 
Offermann vede v současné době mezinárodní kytarovou třídu na 
Vysoké umělecké škole v Rostocku; je uměleckým ředitelem Me-
zinárodní kytarové akademie v Berlíně. Doma i v cizině je vyhle-
dávaným pedagogem především pro svůj zkušený a citlivý způsob 
výuky. V současné době se plně věnuje své publikaci “Integrative 
Guitar Technique”, která již byla prezentována na významných me-
zinárodních institucích, festivalech a univerzitách a přijata s nad-
šením účastníků i ostatních pedagogů. Thomas Offermann je také 
dirigentem kytarových orchestrů, se kterými uvedl díla Steva Rei-
cha, Rolanda Dyense, Carla Domeniconiho, Benjamina Verderyho, 
Leo Brouwera a dalších. Carlo Domeniconi a Benjamin Verdery mu 
věnovali své skladby. Thomas Offermann je od roku 2010 zástup-
cem pro klasickou kytaru evropské firmy D´Addario. Pro NEWS@
PMC 2014 se nám povedlo uskutečnit tento exklusivní rozhovor.
Pane profesore, vždycky jsem si říkal, proč se tak často vracíváte 
do České republiky. Co tu máte nejraději, soutěže hry na klasic-
kou kytaru? Nebo přátele? Víno a ženy?
Haha – dobrá otázka! Víte, vždy jsem měl pocit, že mám velmi blíz-
ko k české kultuře a k Čechům! Do České republiky jsem poprvé při-
jel kvůli své profesi v roce 1994 a skutečně jsem si zamiloval lidi, 
se kterými jsem se setkal, i zemi. Pak jsem přijížděl často, nemluvě 
o tom, že mám od té doby ve třídě tolik skvělých českých studentů.   
Které soutěže si nejvíce ceníte u nás a které na celém světě?

Myslím, že Slované obecně mají hluboký smysl pro pochopení hud-
by – mohou to být emoce v hudbě, která mi vždycky byly blízké, na 
které jsem se cítil napojený. Ale víte co, nakonec jsem potkal skvě-
lé lidi všude, kam jsem cestoval, skvělé lidi a skvělé umělce.  Je 
možné, že to, s čím se tolik identifikuji, je jakási česká melancholie 
a skvělý smysl pro humor …
Kterému ze svých vydaných CD dáváte přednost a proč? Nemáte 
nějakou neuvěřitelnou historku z natáčení?
Samozřejmě mám rád všechna CD, která jsme vytvořili! Ale svým 
způsobem mám hodně rád poslední tři CD! Možná to víte – kvůli 
náhlé nemoci, kterou jsem prodělal v roce 1996, mám zcela paraly-
zovanou levou polovinu těla a nemohu už veřejně vystupovat.  Mou 
nejneuvěřitelnější historkou je ta, že během posledního nahrávání 
našeho CD s hudbou od Mozarta, Giulianiho a Carulliho jsem stěží 
mohl zvednout paži ke hmatníku! Takže to, co slyšíte na onom CD, 
je vše, co jsem dokázal zahrát.  Pak mi o několik týdnů později 
přinesli nové CD do nemocnice. Byl to jeden z nejemotivnějších 
okamžiků v mém životě!

Vím, že jste udělal nové aranže některých písní Franka Zappy. Co 
vás k tomu vedlo? 
Chtěli jsme s Jensem hrát kousky, které jsme opravdu milovali a 
na kterých jsme vyrostli. Naši brazilští přátelé Odair a Sergio Assa-

dovi mají svůj brazilský background;  a to ani nezmiňuji naše špa-
nělské přátele.  V Německu byla – zejména po 2. světové válce a 
nacistickém režimu – vždy mezera mezi vážnou – klasickou – a 
populární hudbou, i kvůli zneužití toho všeho nacisty.  My “máme” 
Bacha a Beethovena, ale ne nějakou sambu, venezuelský waltz 
anebo flamenco. Naši přátelé hrají častěji a častěji hudbu, na které 
vyrostli, a tak jsme to nakonec začali dělat také! To samé platí pro  
Chicka Coreu nebo Mikea Oldfielda. 
Koho ze současných hudebníků byste rád pozval na drink a se 
kterým kytaristou byste si rád zajamoval? Ať už se živým či nikoli. 
Já jsem vždycky dělal Jam Session a improvizoval, ale víte, je a 
bylo tolik úžasných hudebníků, které můžu leda obdivovat; byla by 
velká čest s nimi jen pobýt.  Má oblíbená session byla se skvělým 
českým kytaristou Pavlem Steidlem, když jsme se připravovali na 
jeden z mých posledních koncertů. Byla to skvělá zkušenost, cítili 
jsme se velice blízcí a sdíleli jsme nápady. Ale lidé, které jsem v 
životě potkal, a zanechali na mně ten největší dojem, nebyli nutně 
hudebníci. 
Vždycky jste byl znám pro to množství emocí, které při hře vzbu-
zujete. Jak při hře cítíte hudbu? Jako paprsek světla? Příběh, 
který se odvíjí před vašima zavřenýma očima?
Moc vám děkuji – takový úžasný kompliment! Nejdříve bych si do-
volil odpovědět teoreticky: obecně věřím, že jakožto umělci – hu-
debníci nebo herci – musíme při vystoupení rozlišovat mezi emocí 
a tělesným vnímáním. Citové rozpoložení nás zaslepuje; např. když 
jako hudebníci cítíme emoční pohnutí, máme tendenci hrát rychle-
ji. Emoční součást naší hry by měla mít své místo zejména tehdy, 
když se seznamujeme s tím, co právě děláme. Čím více se dostá-
váme do toho, co hrajeme, čím více trénujeme, tím více bychom se 
měli koncentrovat na to, co je třeba k tomu, abychom mohli hrát to, 
co právě hrajeme. Teoreticky to může vypadat jako velice chlad-
ný přístup, ale je to zásadní. Tímto způsobem jsme určitě schopní 
vyjadřovat své emoce. Ty tam vždycky jsou, ale když jsme v napě-
tí, mohou prostě zmizet. Nicméně výjimečně, když se hodně daří 
během vystoupení, jsem zcela pohlcený emocemi, zatímco prsty 
fungují zcela spolehlivě; to může být samozřejmě bolestné, může 
dojít dokonce i na slzy.  Věřím, že umělci musí být čestní sami k 
sobě i k publiku. Opravdu nemám rád předstírané emoce. 
Čím je podle vás vaše publikace “Integrační kytarová technika” 
tak jedinečná?
Dobrá otázka, děkuji! Věřím, že každý světový hráč hraje způso-
bem, který já popisuji, ale ne každý  tímto způsobem na svou hru 
pohlíží. Když mluvíme o technice, musíme mluvit o svalech, které 
pohybují našimi klouby, a když mluvíme o svalech, musíme mluvit 
i o nervech, které je ovládají: bez nich by žádné svaly nefungovaly. 
Když mluvíme o nervech, vždy myslíme na ty, které způsobují po-
hyb našich svalů, ale málokdy na ty, které dávají informace centrál-
nímu nervovému systému.  Vysvětluji, jak to funguje, vysvětluji, jak 
je můžeme procvičovat. A je toho mnohem víc: mluvím například 
o přesnosti v prostoru a čase, která je při vytváření hudby zásadní. 
Od roku 2010 reprezentujete značku D´ADDARIO. Jaký z aktu-
álních setů preferujete a proč? Jaký je obecně váš vztah k této 
značce?
Víte, abych mohl na toto odpovědět, zabralo by to hodinu nebo 
i déle. Mohu prostě jen prohlásit, že jsem vždycky měl pocit, že 
technicky D’Addario vyrábí ty nejlepší struny a dnes rozumím tomu, 
proč to tak je. 
Nehledě na to, musím říct, že mám opravdu rád lidi, se kterými u 
nich spolupracuji, a když mě v roce 2009 oslovili, skutečně jsem se 
cítil poctěný a stále se tak cítím! David Russell to perfektně vyjádřil 
ve svém stručném spontánním projevu letos na festivalu v Kob-
lenz: rodina i společnost D’Addario vždycky měla k nám umělcům 
blízko – vraceli nám toho tolik, pomáhali festivalům, podporovali 
školy a umělce a je toho ještě mnohem víc. Já osobně hraji na 
struny Dynacore,  klasická tloušťka: EJ45TT. 
A poslední otázka. Co byste doporučil těm, kteří začínají hrát na 
klasickou kytaru? 
Vítejte! Hrajete na ten nejkrásnější nástroj na světě! Sežeňte si 
toho nejlepšího možného učitele! Poslouchejte nahrávky skvělých 
hráčů! Není důležité, jestli jste nejlepší nebo druhý nejlepší: dů-
ležité je, že teď jste kytarista! Cvičení hry na kytaru je ta nejlepší 
věc, kterou můžeme ve svém životě dělat. Cvičení hry na kytaru je 
meditace.  
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Zde se hodí citovat výrok R. W. Emersona, který se 
používá v anglickém světě jako metafora síly inova-
ce „Pokud vytvoříš lepší past na myši, svět si najde 
cestu k Tvým dveřím.“ Takováto lepší pastička na 
myši pro kytaristy se ve světě objevila na začátku 
sedmdesátých let, když Keith Barr dal světu MXR 
Phase 90. Byl to první z mnoha sytě barevných 
efektových pedálů, které si rychle našly svou cestu 
na pódia a do nahrávacích studií po celém světě. 

Barr spolu se svým partnerem Terrym Sherwoodem vlastnili 
servis na opravy audio zařízení v Rochesteru v New Yorku 
a byli šokováni nízkou kvalitou kytarových pedálů, které jim 
zákazníci nosili. Barr a Sherwood si proto řekli, že by mohli 
kytaristům vytvořit krabičky, které budou lépe znít, lépe vy-
padat a spolehlivěji fungovat. Tak vznikla MXR, společnost, 
která všem kytaristům umožnila přístup k mnoha skvělým 
zvukům – některé z nich byly dříve k dispozici pouze ve špič-
kově vybavených studiích – a tyto zvuky začala dodávat v 
robustním šasi, který byl schopen odolat častým transpor-
tům. 

Reakce byly okamžité a ohromující. Začínalo se s výrobou 
několika desítek pedálů Phase 90, které byly vyrobeny ve 
sklepě a prodány přímo na koncertech. MXR přidala k zá-
kladní řadě další tři pedály: Distortion +, Dyna Comp® Com-
pressor a Blue Box™ Octave Fuzz. Rostoucí společnost brzy 
vyráběla tisíce a tisíce kytarových krabiček, které distribu-
ovala po celém světě. Všude si kytaristé zapojovali MXR 
pedály a tyto řetězce mnohabarevných krabiček se staly 
synonymem pro zvuky znějících jak z jiného světa a neome-
zených možností. 

Dlouhý seznam nadčasových nahrávek, při kterých byly pe-
dály MXR použity, zahrnuje klasické skladby takových gigan-
tů, jako jsou Led Zeppelin, Van Halen, Rolling Stones a mno-
ha dalších. Neurvalé distorze na albu Blizzard of Ozz? MXR 
Distortion +. Sólo Jimmyho Page ve skladbě “Fool in the 
Rain”? MXR Blue Box. Doslova každá skladba alba Van Halen 
I? Phase 90. Tripový zvuk Keitha Richardse ve skladbě “Shat-
tered”? Phase 100. Intuitivní ovládání a naprostá spolehli-
vost pedálů MXR zaručila, že tito kytaroví mágové mohli pře-
hrávat zvuky známé ze studiových nahrávek večer co večer. 

40.
VÝROČÍ KRABIČEK
MXR

Hudební business může ale být nevypočitatelný a štěstí se k 
MXR otočilo zády v osmdesátých letech, kdy je začali dohá-
nět jiní výrobci. MXR zavřeli výrobu, ale jejich hlavní výrobky 
nikdy neztratily nic ze své obliby. Jim Dunlop si to brzy uvě-
domil a značku MXR získal a znovu oživil. První MXR pedály, 
které Dunlop znovu uvedl na trh, byly logicky Phase 90, Dis-
tortion +,  Dyna Comp Compressor a Blue Box Octave Fuzz. 
Kytaristé měli znovu přístup ke klasickým MXR efektům, a 
odkaz Keithe Barra s následným uvedením mnoha nových 
koncepcí mohl pokračovat. Pedály jako Carbon Copy® 
Analog Delay, Custom Badass ’78 Distortion a Smart Gate® 
Noise Gate se staly moderní klasikou. Série Bass Innovati-
ons nabízí baskytaristům pedály koncipované s ohledem na 
jejich specifické potřeby a MXR Custom Shop slouží jako 
testovací zázemí pro ty nejambicióznější a nejodvážnější 
nápady MXR týmu. 

Seznam produktů MXR nyní navíc zahrnuje i klasické „ne-
MXR“ efekty jako jsou Talk Box a Uni-Vibe Chorus/Vibrato 
– znovu vytvořené s naprostou přesností a prostoupené 
všemi těmi kvalitami, které proslavily pedály MXR – a taky 
několik signature effects pedálů vytvořených ve spolupráci 
s kytaristy, jako jsou Eddie Van Halen, Slash, Zakk Wylde a 
Dimebag Darrell.

MXR v roce svého 40letého výročí kypí životem více než 
kdykoli předtím, nabízí desítky modelů pro hráče na kytary 
i baskytary, časem prověřené kytarové efekty, se kterými 
společnost začínala, i vizionářské krabičky, o kterých by se 
zakladatelům ani nesnilo. 

Za fakt, že si nedokážeme vzpomenout na dobu, kdy neexis-
tovaly stovky kytarových krabiček, ze kterých se dalo vybí-
rat, vděčíme převážně právě společnosti MXR. První tištěná 
reklama firmy se objevila na zadní straně obálky časopisu 
Rolling Stone a byl na ní pedál  Phase 90, který v té době 
nikdo neznal, spolu s jednoduchým prohlášením “MXR: We 
Are Here.” Tato slova jsou mnohem pravdivější dnes, nežli 
v době, kdy byla napsána. Následujících 40 let určitě přine-
se inovativním hudebníkům po celém světě spousty dalších 
neuvěřitelných zvuků v úhledných malých krabičkách. Spo-
lečnost, která měla tak velký podíl na nahrávkách naší minu-
losti, má totiž rozhodně zázemí pro to, aby se hudba mohla 
opět vydat směrem do budoucnosti. Připravte se na to, že 
budete znovu a znovu ohromováni. 

MXR 40th Anniversary
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STRUČNÁ HISTORIE
MXR od roku 1974

10



11



MXR
Phase 99
MXR Phase 90 se spolu 
s Cry baby® Wah Wah a 
Fuzz Face® Distortion 
řadí mezi opravdu kultov-
ní efektové pedály 
v historii hudby.
Nastavily standardy, podle 
kterých jsou souzeny všechny 
ostatní pedály ve své kategorii. 
Po celá léta používají experi-
mentální hráči dva MXR Phase 
90 pedály vedle sebe pro vytvo-
ření úžasné zvukové textury a 
těží z toho, kterak dva okruhy 
komunikují mezi sebou navzájem. Nyní je toto možné díky jed-
nomu pedálu. Samostatné ovládání frekvence pro každý okruh 
Vám umožní vytvořit intenzivní  a komplexní fázování. Vintage 
přepínač přepíná mezi moderním a vintage stylem fázování. 

Dunlop
FET Driver 
Kytarový efekt FET Driver 
nabízí zkreslení  typické 
pro lampové aparáty.
Při vysokých hodnotách gainu 
si zachovává stabilitu, pevnost 
tónu a dlouhý sustain. Měkký a 
hřejivý tón zajišťuje obvod, kte-
rý se skládá s op-ampule a FET 
sekce. Na výběr jsou 4 ovládací 
funkce a přepínač Hi Cut, který 
seřezává vysoké frekvence. 
Efekt dále nabízí možnost 
dvoupásmové ekvalizace a 
samostatné nastavení zkreslení 
a hlasitosti. Pedál je zasazen 
do pevného kovového šasi a je 
samozřejmě true bypass. FET Driver je možné 
napájet 9V baterií nebo 9V adaptérem, který není 
součástí balení.

Dunlop
Uni-Vibe
Kytarový efekt typu 
Chorus / Vibrato Dun-
lop Uni-Vibe (M68) 
konstrukčně spadá pod 
řadu podlahových efek-
tů MXR. 
Jedná se o pedál, který své 
využití najde u všech kyta-
ristů, kteří hledají spolehlivý 
chorus / vibrato efekt, zvuko-
vě evokující konec šedesátých 
let. K ovládání výsledného 
zvuku slouží tři potenciome-
try: speed (ovládá rychlost 
odezvy efektu), depth (ovládá 
intenzitu efektu) a level (s jeho pomocí nastavíte celkovou 
míru efektu ve výstupním signálu). Dalším ovládacím prvkem 
je spínač Vibe, jenž umožňuje volbu mezi Chorus a Vibrato 
modem. Rozličné kombinace nastavení poskytují široký prostor 
pro experimentování. Při deaktivaci efektu prochází díky funkci 
true bypass zcela čistý signál. Na pravé straně efektu je umís-
těn standardní 1/4‘‘ nástrojový vstup, na levé pak 1/4‘‘ výstup. 
O napájení se stará 9V baterie, případně AC adaptér.

Dunlop
Clyde McCoy
Crybaby 
Jedná se o kytarový efekt vyrobený na počest 
vůbec prvního Crybaby 
efektu, který byl kdy 
vyroben.
Nese hrdě jméno americ-
kého jazzového trumpe-
tisty Clyde McCoye, kte-
rý jako první definoval 
v roce 1920 styl zvuku 
wah-wah. Moderni-
zovaná verze nabízí 
klasický hrdelní zvuk 
a široký rozsah. Efekt 
disponuje speciálním 
HALO induktorem, 
který dodává efektu 
vysoce kvalitní 
specifikaci zvuku. 
Robustní kovová 
konstrukce je 
samozřejmostí. 
Napájení probíhá 
9V adaptérem.

Dunlop
Primetone Sculpted
Plectra 
...kloužou po strunách přesně tak, jak si přejete.
Z každého nástroje dostanou zaručeně to nejlepší. Ručně leštěné a
tvarované okraje umožňují rychlý běh trsátka po strunách s perfektní 
artikulací a snadným vybrnkáváním. Primetone jsou vyrobeny 
z oblíbeného materiálu Ultex s maximální trvanlivostí a vynikající tonální
definicí. K dispozici ve třech různých tvarech s low-profile gripem či s tradičním hladkým povrchem.

..............................................................................................................................................................................

12



DBSBS ocelové basové struny

Sada / struny C G D A E B
Light 40 60 80 100 - -
Light 5 40 60 80 100 120 -
Medium 45 65 85 105 - -
Medium 5 45 65 85 105 125 -
Medium 6 30 45 65 85 105 130

DBSBN poniklované basové struny

Sada / struny C G D A E B
Light 40 60 80 100 - -
Light 5 40 60 80 100 120 -
Medium 45 65 85 105 - -
Medium 5 45 65 85 105 125 -
Medium 6 30 45 65 85 105 130

Dunlop
Super Bright™
Basové struny pro baskytaristy, kteří se nespokojí
s málem...
Jsou pečlivě navrženy a testovány DUNLOP týmem basových hráčů. Super 
Bright jasně zpívají ve výškách a zároveň je tón basy podpořen tučnými a 
vyváženými spodními frekvencemi. Jemně ovinuté struny navíc poskytují vy-
nikající herní komfort.

Dunlop
Volume XL 
Nový Volume a expression pedál urče-
ný pro ovládání celkové hlasitosti, nebo 
úrovně nastavení jednotlivých připoje-
ných efektů.
Pedál potěší robustní kovovou konstrukcí s 
protiskluzovými materiály. Uvnitř se nacházejí 
ovladače pro nastavení parametrů efektu a heel-
down / toe-down pozice. Efekt disponuje 6.3mm 
Jackovým vstu-
pem a výstupem 
pro kytarový 
kabel. Jackový 
výstup pro 
EXPRESSION 
a pro ladičku 
(pro tiché 
ladění na pó-
diu) potěší 
každého.

MXR
Micro Amp +
Po více než 20 let je MXR Micro Amp 
základním efektem nejlepších světo-
vých umělců.

Jeho 
schop-
nost naboos-
tovat kytarový 
nebo basový tón 
ho právem předurčila 
mezi nejprodávanější kra-
bičky všech dob. Díky knofu GAIN, umožňuje Mic-
ro Amp + navolit  tolik tolik gainu jako původní pe-
dál (až o 26dB), ale s přidanými ovládacími prvky 
EQ  si nyní můžete vytvarovat svůj signál mnohem 
detailněji. Spolu s těmito upgrady ekvalizace, tým 
MXR Custom Shop přidal nízkošumový operační 
zesilovač, takže nehrozí žádné nežádoucí šumy 
ani při vysokém zesílení. Dále zde naleznete true 
bypass. MXR Custom Shop efekty jsou určeny pro 
náročné hráče se specifickými potřebami. Tato 
novinka je toho opět důkazem.
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MXR
A/B Box
je rozdělovač 
signálu se dvěma 
separátní výstupy 
+ 1x výstup Thru.

Dunlop
Echoplex
Preamp 
Tento nádherný kytaro-
vý efekt simuluje zvuk 
předzesilovače legen-
dárního aparátu Echo-
plex EC3.
Hráli / hrají na nej takové ve-
ličiny jako Jimmy Page, Eddie 
Van Halen nebo Eric Johnson.
Jeho sekce se vtěsnala do 
standardní efektové krabičky. 
Na výrobu byly použity stejné 
obvody a FET tranzistory, jaké 
najdete v originále. Echoplex 
EP101 nabízí zesílení až o 
11dB a charakteristické asymetrické zkreslení, které je možné 
napájet 9V baterií nebo adaptérem (není součástí balení). 
Jednoduché ovládání, ale v výsledku masivní zvuk. Pedál je 
samozřejmě true bypass.

Dunlop
Bass
Preamp
Plní funkci DI boxu při 
studiové kvalitě, při-
čemž si zachovává roz-
měry klasické krabičky 
od MXR.
Může se používat i jako boost 
či ekvalizér a to díky standard-
nímu výstupu s koncovkou 
Jack 6,3 mm. K dispozici je 
neuvěřitelně široká paleta 
nastavení. Pedál nabízí mož-
nost třípásmové ekvalizace 
s parametrickými středy a 
přepínačem PRE / POST, který 
buď zapíná nebo vypíná EQ sekci pro výstup Direct Out. Má 
samostatný ovladač hlasitosti vstupního a výstupního signálu.  

MXR 
La Machine
MXR Custom Shop La 
Machine poslouží tlustým, 
chlupatým retro fuzzem.
Je šitý na míru pro syrové zvuky 
70. let ve stylu hard rock či mo-
derního garážového rocku. 
Na základě VINTAGE obvodu, 
La Machine disponuje Octave 
přepínačem, který přidává oktávu 
navíc k fuzz signálu. Vytváří tak 
syrový, spalující zvuk. 

WAY 
HUGE
Havalina
Havalina Fuzz
z dílny  Way Huge 
Electronics je ger-
maniem poháněný 
Fuzz box inspi-
rovaný Vintage 
3-tranzistorovým 
designem, který 
se kdysi stal 
psychedelickým 
výstřelem ohla-
šující nové zvuky 
rocku.
Ručně vybírané germaniové tranzistory a pasivní tónový ob-
vod - připravte se na řádnou jízdu psychedelickým HAVALINA 
expressem!

Way 
Huge
Swollen 
Pickle 
Jumbo 
Fuzz
Dirty Donny 
Edition 

Tento mazel si 
zachovává stejné 
schopnosti jako 
jeho větší bratr 
Swollen Pickle.
Nabízí šťavnaté, fuzzo-
vité zkreslení s dynamickou citlivostí. Ovladače Level a Sustain 
jsou zde pro  nastavení úrovně zkreslení a hlasitosti. Funkce 
Scoop umožňuje „vykrojení“ středových frekvencí a značně 
tak rozšiřuje možnosti nastavení zvuku. Funkce Clip přepíná 
mezi otevřeným a jemným Fuzz zkreslením. Otočný ovladač 
Crunch detailně vyladí intenzitu a charakter zkreslení signálu. 
Funkce Filtr přetaví normální zvuku do zvuku á la staré rádio. O 
designovou stránku obalu se postaral výtvarník s uměleckým 
jménem Dirty Donny. Vstupy IN/OUT, True Bypass, napájení 9V 
adaptérem, který není součástí balení. Made in USA
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Digitech
Supernatural

Supernatural nabízí nejčistší reverb, jaký
jste kdy slyšeli.

Pokud REVERB není Váš šálek efektu, přepněte na „Plate 
Mod“ pro atmosférické navrstvení chorusu. „Shimmer“ 

evokuje tajemství nebes díky kaskádovitému reverbu, co 
se rozléhá do skutečně éterických oktávových vrstev. „Shi-

ne“ je zase silný reverb s přebujelým chorusem a náde-
chem Pitch Shiftingu. „Supernova“ je neomezený reverb s 

jemným nádechem Pitch Shifting efektu. 
„Pherb“ používá Lexicon ® Hall reverb 

s příchutí phase modulace. Nasta-
vení  „SPRING“ je nejrealis-

tictější spring reverb na 
současném trhu.

Digitech
DOD 440
Envelope
Filter
DOD 440 (2014) přinutí
kytaru přímo hláskovat  a 
poplakávat pomalým slow-filter 
nářkem, který reaguje na dynamiku úhozu 
na struny.
Nový přepínač UP / DOWN umožňuje vybrat, jakou část 
sweepu potřebujete zdůraznit. Kytaristé budou milovat 
„UP“ nastavení pro klasický kvákavý zvuk. Basisté budou 
DOD 440 vzývat pro „DOWN“ nastavení - skvělý „sub 
hrom“.
DOD Envelope Filter 440 (2014) má RANGE a LEVEL. Level 
řídí citlivost zvukového „zabalení“. S vyšší citlivostí bude 
slabší signál ovlivňovat účinek efektu. Jinými slovy, s 
vyšší citlivostí nemusíte trhat struny abyste učinili  efekt 
slyšitelným. RANGE kontroluje rozsah sweepu.  Přepí-
nač  VOICE SWITCH umožňuje vybrat, které části FILTER 
SWEEPU chcete zdůraznit. True Bypass ponechá signál 
zcela nedotčený, i když je DOD 440 (2014) vypnut. A opět 
je adaptér součástí balení.

Digitech
Drop

DigiTech® Drop je nový, unikátní polyfonní 
drop-tune pedál, který vám umožní přeladění 

od jednoho půltón až po celou oktávu.
Okamžíté ultimativní přeladění bez nutnosti měnit kyta-

ru? To je prostě celý DigiTech...má zkrátka chuť šokovat. 
S přepínačem MOMENTARY Vám DROP umožní být 

králem podia. Knoflík EFFECT vybere, který z efektů se 
aktivuje. MOMENTARY ON/OFF přepínač aktivuje efekt 

pouze po dobu sešlápnutí pedálu.
A adaptér opět součástí balení. 

Co více si přát…

Digitech
Luxe Anti-Chorus
DigiTech ® Luxe anti-chorus je kompaktní,
polyfonní detune pedál! Luxe si půjčuje 
DETUNE efekt z populární produktové 
řady Whammy™.
Pedál dodá konzistentní „zahušťování“
do signálu bez modulačních 
vedlejších účinků. Ať už hrajete 
jednotlivé tóny nebo akordy, 
Luxe nabízí svěží, pevné a 
opravdové rozladění. 
Zkreslené kytarové 
harmonie jsou bohatě 
rozšířené. Luxe prostě 
vylepšuje. Otáčet můžete 
dvěma knoflíky LEVEL 
nastavuje mix rozladění 
s čistým signálem) 
a DETUNE (nastaví 
poměr rozladění od 
-50 do +50 centů). 
Přibalený adaptér 
jistě potěší.
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Digitech
RP360 a RP360XP

jsou zcela nové verze populárních kytaro-
vých multiefektů Digitech, které vám značně 

usnadní cestu za vysněným zvukem. 
Jde použít jako hlavní FX procesor, rozhraní pro domácí 
nahrávání, looper, záložní rig na koncerty nebo cvičební 
nástroj na cesty do hotelu. Nahrazuje veleúspěšné mo-

dely RP155 a RP255, který již ale za konkurencí 
lehce pokulhával. Klíčovou charakteristikou je bezespo-

ru vysoká úroveň kvality zvuku a univerzálnost. RP360 
vám umožní pracovat se simulacemi 82 efektových 

pedálů, 54 aparátů a 26 reproboxů. Ve výbavě samozřej-
mě nechybí ani ladička, 99 továrních presetů a dalších 

99 paměťových slotů pro Vaše vlastní nastavení nebo 60 
doprovodných tracků s bicími. 

RP360XP má navíc praktický expression pedál. Jde o 
kompaktní efekt napájený přiloženým adaptérem (další 

posun vpřed oproti předchozímu modelu) se sluchát•

kovým výstupem pro tiché hraní a cvičení, výstupem 
pro připojení jak do kytarové aparatury, tak do mixpultu 
nebo zvukové karty, a vstupem pro připojení externích 
zařízení typu CD nebo mp3 přehrávače. Tento model je 
vybaven i USB rozhraním, díky kterému můžete snadno 
rovnou z RP nahrávat. To u modelu RP155 chybělo nej-
více. Díky použití procesoru Audio DNA2 DSP jsou jeho 
zvuky opravdu kvalitní a pokryjí bez problémů jakýkoli 
žánr. Jeho ovládání je vymyšleno co nejjednodušeji, aby 
i začínající kytarista zvládl vše velmi rychle nastavit a 
nezdržoval se komplikacemi s technikou. 

Technické údaje 
• expression pedál (pouze RP360XP ) 
• sampling: 24bit, 44,1 kHz 
• simulace 54 zesilovačů (Mesa Boogie, Vox, Marshall, 
Matchless a další) 
• simulace 26 reproboxů (Vox, Marshall a další) 
• simulace 82 efektů 
• možné mít zapojeno až 10 efektů najednou 
• looper (40 sekund) 
• 60 doprovodných bicích tracků 
• 99 továrních + 99 uživatelských presetů 
• chromatická ladička 
• USB rozhraní 
• sluchátkový výstup 
• Aux-In 
• napájení: adaptér (součástí)

Co v Praha Music Center znamená

být oddaný značce ...
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VLOŽTE KOČKU
jsou čtyři lidé, co dělají 
hudbu. Vložte kočku, to je 
kombinace živé elektroniky, 
natriggerovaných bicích, pěti-
strunných houslí, pianina 
a surreálných textů.

V březnu 2012 vydali Tátu, první dlouhé album, které sklidilo ně-
kolik téměř nadšených recenzí a nominaci na Anděla v kategorii 
elektronická hudba. Tátu si v prvním roce od vydání stáhla tisícov-
ka lidí. Ve světě je i 144 chlupatých flashek s Tátou a s bonusy v 
podobě všech předchozích nahrávek a video záznamu Landmine 
Alert Live Session 2011 ze střechy někde na Národní třídě.
V listopadu 2013 vychází nejnovější album. Zatímco příprava de-
butové desky trvala dlouhé měsíce, práce na albu SEAT se ode-
hrávaly v mnohem rychlejším tempu, měsíc na zkoušení, týden 
nahrávání a tři týdny postprodukce. Cílem bylo dosáhnout co nej-
větší „živosti“, protože deska je o lásce (smrti). Album ve fyzické 
podobě je k dostání na ručně vyráběných zvířecích flashkách a na 
kazetách (do auta). SEAT se objevil v mnoha výročních žebříčcích 
a byl oceněn novinářskou cenou Vinyla za desku roku a žánrovým 
Andělem za elektronickou hudbu.
VK mají za sebou šest let existence, přes dvě stovky koncertů 
(kdo by počítal) od Bělehradu po Vrchlabí, od Bohumína po Nepo-
muk. Za zmínku stojí úspěšná účast na Colours of Ostrava 2013, 
nebo zaznamenané vystoupení v karlínském Studiu A Českého 
rozhlasu v rámci Radio Wave Live Session 2012.
Kapela v červenci 2013 secvičila soundtrack k němému filmu De-
ník ztracené, který na živo představila na LFŠ 2013 v Uherském 
hradišti (recenze). Další promítání-koncert se chystá na březen 
do pražského Bio Oko. VK kromě toho vytvořili hudbu ke čtyřem 
divadelním představením (Turista, Krásná z Roissy, O Ohlédnutí, 
Nosorožec) a na páté inscenaci Metr a půl na šířku se pracuje. 
Hudba z EP Toxoplazmo si našla cestu do snímku L.H. dělají hud-
bu. Letos začala kapela spolupráci s Praha Music Center. Kon-
krétně jde (zatím) o značky PAISTE a ProMark. Pojďme se optat 
bicmana na pár otázek.
 
Ahoj Cyrile.  Letos jste hráli na COLOURS OF OSTRAVA pro oprav-
du velký dav lidí. Jaký příběh se k tomu váže a jak se Vám hrálo?
Den před festivalem jsme hráli v jednom ostravském klubu na 
showcase festivalu Crossroads. Na koncert se přišla podívat i ře-
ditelka Colours, což jsme v tu chvíli ještě nevěděli. Další den jsme 
měli přejet z Ostravy do Veselí nad Moravou zahrát u příležitosti 
otevírání nového klubu. Ráno na hotelu mě probudilo, jak brácha s 
někým telefonuje a říká věci jako: „A jaká stage? V kolik hodin? My 
to promyslíme.“ To volala produkce Colours, že jim odpadla kapela 
a že by byli velice rádi, kdybychom vystoupili my. Neradi rušíme už 
domluvená hraní, tak následovala poměrně dlouhá debata. Nako-
nec jsme nabídku zahrát ve stejném městě, na velké scéně, nikam 
nepřejíždět, přijali. Až v průběhu dne jsme zjistili, že zaskakujeme 
za Michala Hrůzu, který je v bezvědomí. Trochu nás zamrazilo, jak 
snadno se může stát lecos. V médiích se kolem té situace strhl 
takový minihumbuk. Na té vlně se svezlo i jméno vložte kočku. Na-
jednou volali novináři a chtěli naše vyjádření k tomu co se stalo 
panu Hrůzovi, jakoby jsme s celou tou situací měli jinou než nepří-
mou spojitost. Absurdní. Kolem třetí odpoledne na Ukrajině sestře-
lili civilní letadlo a zprávy o našem vystoupení na Colours ustoupili 
drastičtějším novinkám. My jsme se schovali v šatně a připravovali 
se na večer. Čekal nás slušný dav a podle ohlasů jsme předvedli 
solidní vystoupení a jelo se dál.

Po loňském zajímavém albu SEAT máte prý našlápnuto na nový 
počin. Můžeš už prozradit více?
Zatím bych toho nerad prozrazoval moc. Album budeme točit v říj-
nu, podzim věnujeme práci na nových skladbách. Jméno desky si 
ještě necháváme pro sebe, ale existuje, stejně jako všechny texty 
a náčrty skladeb. Nová nahrávka bude velice přímo navazovat na 
desku SEAT, nahrávat budeme na novém místě, ale opět v domác-
kém prostředí, které se pokusíme co nejkvalitněji vybavit. Nahrá-
vání bude znovu trvat týden, pro tentokrát jsme si nastavili o něco 
více času na edit a na mix. Jinak čerstvě máme za sebou natáčení 
debutové desky projektu Kaplan bros. To jsem já za bubnama a 
brácha Kryštof za svojí elektronickou stanicí. Takhle ve dvou dělá-

me trochu tanečnější přímější a elektroničtější hudbu než s koč-
kou. Deska vyjde v listopadu ve spolupráci s časopisem Fullmoon. 
Ještě bych zmínil, že v nejbližší době vyjde na našem domácím 
labelu Landmine Alert i album projektu houslisty Vložte kočku - 
Mutanti hledaj východisko. Mutanti přináší zajímavý a příjemně 
nadnesený pohled na hiphop, v podstatě nakonec hiphopu poměr-
ně vzdálený.

Nevím, jestli jsi si toho i Ty všiml, ale v poslední době se hudba 
až příliš  často škatulkuje a připodobňuje. Při koncertech slý-
chávám útržky rozhovorů typu: „Tyjo, to je jako….“, „ tak tohle zní 
přesně jako…“, „V tom slyším…“, „Ten zpívá jako…“, „To je parád-
ní – nu metal, trash metal, art pop, art rock, house rock, alterno 
rock a kýho šlaka rock „ Vaše hudba se ale přes všechny ty nové 
pa-styly nedá přirovnat téměř k ničemu (ne)známému. Já osob-
ně Vložte Kočku vnímám jako elektrifikované Psí Vojáky. Máte k 
tvorbě Jáchyma Topola hlubší vztah?
Už jsem se bál, že se mě budeš ptát, co hrajeme za styl. To je 
otázka která by měla směřovat na hudební publicisty, jestli vůbec 
na někoho. Přijde mi, že když si kapela řekne, že bude hrát styly x 
a y, tak ji to může jenom svazovat, vzdalovat od hudby, autentič-
nosti projevu.
Nemám rád ani otázky po vlivech a vzorech, je toho totiž nepře-
berně, v podstatě se nedá vystopovat, co z toho všeho, co člo-
věk za život slyší ho nejvíc ovlivnilo, každá konkrétní odpověď je 
podle mě spíš zavádějící. Spousta hudebních postupů se prolíná 
různými styly, v každé nahrávce se zrcadlí doba, do toho, jak hud-
ba kapely zní se promítá i spoustu zdánlivě všedních záležitostí, 
Hudba nejlépe mluví sama za sebe.. Takže Psí vojáci je jedna z 
těch věcí, co v nás zanechala stopu, určitě z nich ale v naší tvorbě 
nijak vědomě nečerpáme.. ..Já měl na kazetě jedno jejich album a 
jednu dobu jsme to s bráchou docela poslouchali. Ta podobnost, 
co tě napadá, bude nejspíš v tom, že máme výrazné piano a bicí. 
A nejspíš v nějakém druhu společné emoce, co se jim i nám dařilo 
vzbuzovat?
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o +6db nebo ořezu o -40db
• Ovladač výstupní úrovně s aretací gainu a možností zesílení 
o +6db nebo ořezu o -40db
• Posuvníky zajišťují legendární Mesa BOOGIE tvarování zvuku 
s +/- 12db zesílením nebo ořezem při 80Hz, 240Hz, 750Hz, 
2.2Khz a 6.6Khz. 
• LED kontrolka ON/OFF.
• Napájení 9V baterií nebo externím napájecím zdrojem ( není 
součástí balení). 
 
Technické specifikace:
Rozměry (š/h/v): 146,8mm x 121mm x 58,4mm  
Hmotnost: 817g s baterií, 726g bez baterie
True Bypass switching
Typ baterie: 9VDC
Napětí: 9VDC/25mA 
Externí napájecí zdroj (není přiložen)  
Vstupní impedance: 1MΩ (500kΩ minimum) 
Výstupní impedance: 10kΩ

Mesa/Boogie
Flux-Five™ 
Nová EQ verze menšího modelu FLUX-DRIVE™ dis-
ponuje klasickým 5pásmovým grafickým ekvalizé-
rem a footswitchem přepínatelnými režimy výkonu 
HI/LO se samostatnými ovladači OUTPUT LEVEL, 
takže je zajištěno ještě příjemnější tvarování zvu-
ku. Přijetí předchozího modelu FLUX-DRIVE hudeb-
níky a hráči bylo bez výhrady nadšené, takže bylo 
brzy jasné, že musí vzniknout verze posílená – jak 
jinak než -  o 5pásmový ekvalizér.
Tímto tedy představujeme FLUX-FIVE overdrive, super nabi-
tou verzi oblíbeného modelu FLUX-DRIVE, která je vybavena 
klasickým 5pásmovým grafickým ekvalizérem, a která je i díky 
přepínatelným režimům HI/LO všestranněji použitelná. Režim 
LO Gain představuje původní FLUX-DRIVE model, ale nyní se 
objevuje nová verze s vyšším gainem v režimu HI. Grafický EQ 
umožňuje aplikaci ekvalizační křivky “V-Curve” pro vytvoření 
hutného, širokého heavy-rockového nebo metalového zvuku. 
Grafický ekvalizér je možné použít na oba režimy, HI Gain i LO 
Gain, nebo můžete ekvalizér použít na jednotlivé režimy samo-
statně a mít tak k dispozici dva “předvolené” zvuky s různými 
tvary ekvalizační křivky a různým gainem – navíc mezi nimi 
můžete přepínat. 
Potenciometrem HI 
TRIM se upravuje 
úroveň hlasitosti v 
HI režimu vzhle-
dem k původnímu 
režimu LO (FLUX-
DRIVE). Ať už se 
rozhodnete využít 
veškerý potenci-
ál tohoto pedálu 
nebo ne, vřelý a 
bohatý FLUX-FIVE 
overdrive vás určitě 
bude inspirovat a 
dostane z Vás to nejlepší.

Vlastnosti:
• Navrženo a vyrobeno přímo v kalifornském sídle firmy 
v Petalumě v USA.
• True Bypass při režimu OFF vynechá všechny obvody, takže 
nedochází k žádným ztrátám na signálu.
• Funkce HI/LO zajišťuje okamžité přepínání mezi režimy 
HI & LO (Gain) a tedy i vylepšenou hudební variabilitu.
• Ovladačem Gainu nastavíte perfektní úroveň 
vocal-overdrivu /sustainu.

Mesa/Boogie
Five-Band EQ
Boogie® Five-Band Graphic Equalizer – Legendární 
5-pásmový grafický ekvalizér v pedálu! Po více než 
40 let byl 5pásmový grafický ekvalizér srdcem těch 
nejznámějších kytarových zvuků a je těžké ignoro-
vat vliv nyní již klasické křivky “V-Curve” na moder-
ní kytarové zvuky a pop-music.
Nyní MESA BOOGIE ohromuje legendou ve formě podlahového 
pedálu, který má stejnou zvukovou i výrobní kvalitu (ruční výro-
ba v Petalumě) jako špičkové zesilovače.
Na začátku sedmdesátých let byly zvuky Boogie® nejvíce 
spojovány se zpěvavými, až vokálními kytarovými sóly. To se 
muzikanti učili využívat nově objevené možnosti lampových 
předzesilovačů s vysokým gainem a sustainem, které zcela 

měnily způsob hry. 
Grafické ekvalizéry v 
té době měly posuv-
níky nastavené na 
rozšiřující efekt (tzv. 
WIDENING) nebo na 
posílenou basovou 
odezvu, aby malými 
1x12 komby zkusily 
napodobit větší 
reproboxy.
Kterak koncem 
sedmdesátých a 
začátkem osmdesá-
tých let odeznívala 

éra klasického rocku a na černém horizontu se začal objevo-
vat metal, začal se plně využívat potenciál tohoto nástroje. 
Zesilovače MARK II™ s grafickým ekvalizérem se staly normou a 
většina těchto vestavěných ekvalizérů se používala pro extrém-
ní potlačení středů při extrémním posílení spodních a vysokých 
frekvencí. Tato “V-Curve” křivka se stala novým standardem 
hardrocku a metalu. 
Od té doby se díky mnohým ikonickým kytaristům zapsaly ze-
silovače Boogies MARK III™, MARK IV™ a MARK V™ do rockové 
historie a grafické ekvalizéry se staly integrální součástí jejich 
zvuku. 5pásmový grafický ekvalizér u aktuálního modelu MARK 
V má opět prvořadý význam pro novější hudební styly jako jsou 
např. Djent a Nu-Metal. 
MESA BOOGIE nyní s hrdostí uvádí na trh novou verzi tohoto 
kousku rockové historie – podlahový pedál s komponenty stejné 
kvality a ruční výroby přímo z dílny v Petalumě. Tento výkon-
ný nástroj můžete zapojit do jakéhokoli uspořádání  (včetně 
nekytarových set-upů), ať už na začátek pedalboardu nebo do 
efektové smyčky, a vytvořit tak své vlastní, jedinečné zvuky. Aby 
bylo možné dosáhnout maximálního rozlišení a jemných fines, 
byly ponechány i stejné dlouhé posuvníky, jaké jsou na zesilo-
vačích. 
Hráči všech úrovní tak nyní mají k dispozici cenově dostupný 
5pásmový grafický ekvalizér Boogie i jeho klasický “V-Curve” 
zvuk. Boogie Five Band Graphic lze napájet buď 9V baterií ane-
bo standardním DC síťovým napáječem. Boogie-zujte svůj rig!

Vlastnosti:
• Navrženo a vyrobeno přímo v kalifornském sídle firmy 
v Petalumě v USA.
• True Bypass při režimu OFF vynechá všechny obvody, takže 
nedochází k žádným ztrátám na signálu.
• Ovladač vstupní úrovně s aretací gainu a možností zesílení 
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• Ovladače Bass & Treble s +/- 12db EQ zesílením nebo ořezem 
pro celkové tvarování tónu.
• 5pásmový grafický ekvalizér s LED indikátory zajišťuje au-
tomatické přiřazení k jednotlivým módům (HI nebo LO) přes 
samostatný On/Off spínač. Poskytuje legendární Mesa Boogie 
tvarování tónu s +/- 12db zesílením nebo ořezem při 80Hz, 
240Hz, 750Hz, 2.2Khz a 6.6Khz. 
• Ovladač úrovně HI Trim s LED indikátorem zajišťuje nezávislé 
posílení úrovně při aktivním režimu HI.
• MASTER LEVEL CONTROL pro nastavení celkového rozsahu 
zesílení signálu až do +20db.
• Dvoubarevná LED kontrolka ON/OFF s indikací aktivního 
režimu (LO = žlutá / HI = červená).
• Napájení 9V baterií nebo externím napájecím zdrojem (není 
součástí balení). 

Technické specifikace:
Rozměry (š/h/v): 146,8mm x 121mm x 58,4mm  
Hmotnost: 817g s baterií, 726g bez baterie
True Bypass switching
Typ baterie: 9VDC
Napětí: 9VDC/25mA 
Externí napájecí zdroj (není přiložen).  
Vstupní impedance: 1MΩ (500kΩ minimum) 
Výstupní impedance: 10kΩ

EQW verze se spínač BOOST nachází na horním panelu, takže 
získáváte snadný přístup k dalšímu zkreslení a dalšímu posílení 
gainu. Věříme, že tento pedál předčí Vaše očekávání a poskytne 
příjemnou inspiraci. 

Vlastnosti:
• Navrženo a vyrobeno přímo v kalifornském sídle firmy v Peta-
lumě v USA.
• True Bypass při režimu OFF vynechá všechny obvody, takže 
nedochází k žádným ztrátám na signálu.
• Funkce HI/LO zajišťuje okamžité přepínání mezi režimy HI & 
LO (Gain) a tedy i vylepšenou hudební variabilitu.
• Ovladač Gain pro nastavení úrovně zkreslení od klasického po 
moderní high-gai.
• Ovladač Tone pro vyvážení vysokých frekvencí.
• Ovladač Mid-Cut zajišťuje výkonné potlačení středních frek-
vencí pro moderní styly s nutností vyššího gainu.
• Spínač Boost pro zesílený EQ-voicing. 
• 5pásmový grafický ekvalizér s LED indikátory zajišťuje au-
tomatické přiřazení k jednotlivým módům (HI nebo LO) přes 
samostatný On/Off spínač. Poskytuje legendární Mesa Boogie 
tvarování tónu s +/- 12db zesílením nebo ořezem při 80Hz, 
240Hz, 750Hz, 2.2Khz a 6.6Khz 
• Samostatné ovladače HI & LO Master poskytují výjimečnou 
všestrannost a rozsah zesílení signálu až o +20db v každém 
režimu. 
• Dvoubarevná LED kontrolka ON/OFF s indikací aktivního reži-
mu (LO = žlutá / HI = červená)
• Napájení 9V baterií nebo externím napájecím zdrojem ( není 
součástí balení). 

Technické specifikace:
Rozměry (š/h/v): 146,8mm x 121mm x 58,4mm  
Hmotnost: 817g s baterií, 726g bez baterie
True Bypass switching
Typ baterie: 9VDC
Napětí: 9VDC/25mA 
Externí napájecí zdroj (není přiložen)  
Vstupní impedance: 1MΩ (500kΩ minimum) 
Výstupní impedance: 10kΩ

Mesa/Boogie
Throttle Box EQ™
THROTTLE BOX EQ™ v sobě kombinuje možnost 
nakopnutí zvuku s oblíbeným 5pásmovým grafic-
kým ekvalizérem, režimy výkonu HI/LO přepínatelné 
nožním spínačem a rovněž snadný přístup k původně 
interní funkci BOOST, která má nyní spínač
na horním panelu. 

Díky celosvětové-
mu úspěchu efektu 
THROTTLE BOX™ si 
inženýři v PETALUMA 
CITY uvědomili, že 
existuje potenciál 
pro ještě výkonnější 
verzi, která bude 
obsahovat klasický 
5-pásmový grafický 
ekvalizér. S tímto 
vestavěným ekva-
lizérem disponuje 
THROTTLE BOX EQ 
dalšími možnostmi 

zkreslování zvuku, které s sebou můžete vzít naprosto kamkoliv. 
Ovladač Gain ve svém středovém rozsahu disponuje opravdu 
povedeným pichlavým overdrivem, který – podle toho, zda zvolíte 
režim LO GAIN nebo HI GAIN – pokryje díky svému jasnému 
a čistému organickému zvuku spektrum od blues po moderní 
metal. Ve výbavě pedálu rovněž nechybí unikátní funkce Mid Cut 
s možností ekvalizační křivky “V-Curve”, která je pověstná svým 
maximálně “heavy” kytarovým zvukem, a tudíž je ideální pro 
hardrockové nebo metalové hudební žánry. S téměř neomezený-
mi možnostmi ekvalizačních křivek tak s tímto efektem získáváte 
nástroj pro všechny možné hudební styly a maximální odvaz. 
Stejně jako originální pedál (menší bráška), má i tento THROTTLE 
BOX dva režimy, zde ale s možností aktivace nožním spínačem 
HI/LO. Tím dostáváte možnost výběru dvou různých „gainů“ 
během živého vystoupení. Jsou zde i ovladače výstupní úrovně HI 
LEVEL a LO LEVEL, se kterými lze nastavit požadovanou úroveň 
hlasitosti pro jednotlivé režimy gainu. EQ lze přiřadit buď jen k 
některému z režimů nebo k oběma. K dispozici je i ovladač MID 
CUT umožňující navíc celkové potlačení středních frekvencí. A 
konečně se dostáváme ke spínači BOOST, který je u původní ver-
ze THROTTLE BOX skrytý pod destičkou na spodní straně. U této 

…vyráběno s láskou…
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ný drive je ideální pro agresivnější rockové rytmy a skřípavější 
crunch styly a lehce nakopává sóla při středním gainu, zejména 
při nastavení výkonu na 10W.  

Channel 2 (spodní kanál) 
Channel 2 má k dispozici proslavené zvuky Recto s vytaveným 
gainem - kultovní tekutá VINTAGE zeď a agresivní zběsilý zvuk  
v režimu MODERN. 
VINTAGE vyniká v hutných akordech s vysokým gainem a při 
sólování na jednom tónu s elastickým feelingem a širokým har-
monickým rozsahem. Má více organický zvuk a overdrive, který 
se nabaluje kolem tónů a vytváří tak hudebně mohutný troj-
rozměrný obraz. Pokud přepnete na 10W, jsou sóla u VINTAGE 
režimu ještě více zesílena. Zvuk bude kulatější, bude více znít 
jako VOICING, zatímco horní harmonie lehce ustoupí. Režim 
VINTAGE a nastavení výkonu na 10W se doplňují tak, aby skrze 
Recto otevřely nové dveře. 
MODERN je v každém směru pravým opakem režimu VINTAGE. 
Tento agresivní režim se na Vás prostě vrhne – s ohromují-
cím nástupem a úderností výšek a středů, se kterými má zvuk 
charakter nárazovosti. Téměř se nedá uvěřit tomu, že je možné 
nasáknout takového množství gainu a současně stále ještě 
dosahovat přesné odezvy – zejména ve spodních frekvencích 
– s takovou rychlostí a věrností reprodukce. Ale tohle je prostě 
Recto a režim  MODERN tak opět přispívá k dosažení svého 
věhlasu. Netřeba snad ani připomínat, že MODERN je hlavně o 
Heavy a Metalu. 

Spínače MULTI-WATT™ 
Chválit, chválit, chválit. Tady nelze než chválit. Tyto možnosti 
nastavení výkonu odkrývají různé charakteristiky a barvy – tak-
že to jsou také velmi výkonné spínače “frekvenčního zabarvení”. 
Výběr  elektronek EL84 v koncovém zesilovači s jejich úžasnými 
clippingovými charakteristikami pobídnul inženýry z MESY k 
prozkoumání různých možností zapojení. Toto experimentování 
vedlo k tomu, že je režim výkonu 10W zapojen na provoz Triode. 
Toto “spíše zastaralé” schéma zapojení zpříjemňuje a zakula-
cuje zvuk. Mění to, co by jinak mohla být méně hlasitější verze 
stejného zvuku v “oduševnělejší” Recto zážitek. 
Nastavení na 25W se použije pro strmější nástup, sevřenější 
spodní pásma, věrnost reprodukce a skvělý  headroom efekt. 
Toto nastavení pracuje skvěle se všemi zvuky a určitě okamžitě 
demonstruje pozoruhodnost tohoto malého zesilovače Recti-
fier® Svým výkonem a akustickou dospělostí přímo šokuje. 
Kdykoli ale budete potřebovat zkrotit tohle malé zvíře a dát 
věcem trochu vintage patiny plné vřelosti a jemnosti … stáh-
něte výkon na 10W a užijte si zcela nový a odlišný svět výrazu 
zesilovače Recto. 
Přesunem na zadní panel se setkáme s příkladem jednoduché 
elegance. Je tu jen to zásadní... napájecí zdířka, hlavní pojistka, 
efektová smyčka, konektor spínače External Reverb, ovladače 
REVERB a výstupy Speaker. 

Efektová smyčka
Celolampová, plně napájená efektová smyčka na Recto-Verb 
25 je zapojena sériově, aby byla flexibilnější a  snadnější k 
používání. A hlavně - obvod smyčky byl koncipován s ohledem 
na ZVUK! U Mesa/Boogie® vlastně přišli s konceptem zahrnutí 
smyčky “FX Loop” do kytarových zesilovačů před desítkami 
let a od té doby věnovali spousty úsilí při jejím zdokonalování. 
Důležité je, že smyčka spíš posiluje celkový tón zesilovače než 
aby mu ho ubírala. 

Technické specifikace:
• Standardní povrchová úprava: Black Taurus. 
• Na výběr smetanovo-černá tkaná mřížka nebo mřížka 
z černé juty. 
• Navrženo a vyrobeno přímo v kalifornském sídle firmy 
v Petalumě v USA.
• Celolampový zesilovač: 2x elektronky koncového zesilovače 
EL-84 & 6x elektronky předzesilovače 12AX7.
• Fixní Bias pro konzistentní výkon bez nutnosti údržby.
• Patentovaná technologie Multi-Watt™, výkonový zesilovač 
s přiřaditelným kanálem (Patent 7,602,927) vybavený patento-
vanou technologií MesaBoogie Dyna-Watt™, která zajišťuje dvě 
úrovně výkonu pro dva odlišné módy se samostatnými 
spínači 10/25 W 

Mesa/Boogie
Recto-Verb Twenty-Five
Po světovém úspěchu hlavy Mini Rectifier® Twenty-
Five byli inženýři u MesaBoogie často konfrontová-
ni s prosbou, aby vměstnali Mini Recto výbavu do 
přenosného komba. A přání koncových uživatelů je 
u MESY rozkazem… 
Tímto tedy představujeme kombo a zesilovač Recto®-Verb™ 
Twenty-Five. V kombu se ukrývá reproduktor 1x12 a oddíl s 
dlouhou pružinou reverbu. Pyšní se stejným skvělým výkonem, 
který tolik proslavil Mini Rec™. Klasická překližka z břízy pokry-
tá vinylem navíc umožňuje mnoho povrchových úprav, takže si 
je lze plně „zcustomizovat“. 
Bohatý lampový Reverb rozšiřuje zvuk a zvyšuje tím univerzál-
nost aparátu a přitažlivost pro hráče, kteří při svém stylu hry 
dávají přednost nižšímu až střednímu gainu. Ti, kteří dávají 
přednost těžším tónům, se nemusí bát -  jsou zde všechny tra-
demarkové  Recto® zvuky a znějí zcela autenticky. 
Takže ať už při hře řádíte nebo vás spíše láká všestrannost čtyř 
nových režimů, které umožňují hrát různé hudební žánry, tohle 
lehce přenosné kombo 1x12 vám přinese spousty inspirace i 
zábavy. 
 
 
 

Přehled
Stejně jako jeho dvoukanáloví předchůdci je i toto kombo 
přehledné a jednoduše ovladatelné. Tato generace je vybavena 
dvěma kanály, které lze aktivovat nožním spínačem. Každý z 
kanálů obsahuje dva režimy, a přestože vše vypadá až podezře-
le jednoduše a přehledně, přesto dvě jednoduché řady ovladačů 
ukrývají všestrannou výbavu ideální pro různé hudební žánry. 

Channel 1 (horní kanál)
Channel 1 se zaměřuje na rytmické zvuky, jak čisté, tak i 
přebuzené. Režim CLEAN má jiskřivější rytmický zvuk s velkou 
dávkou headroom zvuku, který dýchá bohatými a teplými basy. 
Když je zvuk v tomto režimu maximálně vybuzen a zkombinován 
s nastavením výkonu na 10W, projeví se jeho „zlobivější“ povaha 
a předvedou se naléhavá, leč emočně prodchnutá bluesová sóla 
a zběsilé rockové rytmy. PUSHED výstižně popisuje, jak použí-
vat  druhý režim -  najdete zde další úroveň gainu. Lehce přida-
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Mesa/Boogie
CabClone
Cabclone™ je pasivní simulátor reproboxu / Speaker 
+ mikrofonní alternativa s vestavěným zesilova-
čem. Zajišťuje přímé rozhraní mezi výstupem na 
kytarovém zesilovači a vstupem na mixážní konzoli, 
mikrofonním předzesilovači nebo převodníky (re-
kordér), ať už je nebo není potřeba reproduktor.
S Cabclonem dostanete do sluchátek skvělý zvuk a feeling  ze 
svého zesilovače na procvičování hry pozdě v noci nebo kdykoli, 
kdy chcete hrát, aniž by to slyšelo i vaše okolí. 

Přehled
Vestavěný interní zesilovač
Cabclone  je vybaven interním (rezistivní typ) zesilovačem, kte-
rou je rovněž možné deaktivovat, takže ho lze použít k zachyce-
ní přímého signálu a to buď s nebo bez monitoru zapojeného do 
zesilovačie.  Cabclone je určen pro zesilovače o výkonu 100W 
nebo méně a standardní „ohmážový“ formát je pro 8Ω. K dispo-
zici jsou rovněž 4Ω a 16Ω verze (opět pro zesilovače s výkonem 
100W nebo méně), což umožňuje správné spárování impedance 
se zesilovači i od jiných výrobců. Pomocí vnitřního zesilovače 
můžete transformovat jakýkoli Vás zesilovač do výkonného “si-
lent” nástroje pro živá vystoupení, nahrávání i procvičování hry.  

Ovladač D.I. (Output) Level 
Na předním panelu se nachází ovladač D.I. (OUTPUT) LEVEL 
pro nastavení výstupní úrovně pro širokou škálu vstupů, od MIC 
(-30dB) přes INSTRUMENT LEVEL (-10dB) po Pro LINE LEVEL 
(+4DB) a cokoli mezi tím. Tento nastavitelný potenciometr 
umožňuje jemné vyladění síly signálu pro skutečně jakýkoli typ 
živého vystoupení nebo nahrávání. 

Phase Flip
Spínač PHASE FLIP dovoluje obrácení fáze o 180 stupňů při mí-
chání signálu Cabclone-u s jinými zdroji při živých vystoupeních 
nebo během nahrávání.

Ground/Lift
Tato funkce pomáhá v mnoha případech odstranit rušivé zemní 
smyčky, které se mohou objevit kvůli “uzemnění” zařízení, 
které mají své vlastní odlišné „ground“ reference na rozhraní s 
konzolemi.
 

K výběru ze dvou módů:
• 2 elektronky koncového zesilovače v Class A/B Triode pro 
harmonicky bohaté a hřejivé zvuky u nižších hlasitostí - 10W 
výkon nebo 
• 2 elektronky operující v Dyna-Watt™ (vlastní režim Mesa-
Boogie) v Class A/B Pentode pro maximální sílu, průraznost a 
jasnost - 25 W výkon 
• 2 plně samostatné kanály se čtyřmi režimy: 
Channel 1: režimy Clean nebo Pushed se spínačem napájení 
Multi-Watt™ (10/25W) a samostatnými ovladači Gain, Treble, 
Middle, Bass, Presence, Reverb (zadní panel) & Master. 
Channel 2: Legendární režimy Vintage nebo Modern s vysokým 
gainem a se spínačem napájení Multi-Watt™ (10/25W) a samo-
statnými ovladači Gain, Treble, Middle, Bass, Presence, Reverb 
(zadní panel) & Master. 
• Celolampový Reverb s dlouhou pružinou se samostatným 
ovladačem kanálu (zadní panel).
• Celolampová efektová smyčka FX Loop, plně napájená. 
• Externí spínatelný konektor pro Reverb.
• 1 tlačítkový footswitch (Channel 1/2) 
• Obal 

Hmotnost a rozměry:
(rozměry (v x š x h): 432 x 483 x 279 mm – hmotnost 18,6 kg) • 
12” reproduktor Fillmore 75 

Možnosti OPEN BACK, CLOSED BACK 
NEBO VINTAGE CABINET 
Na pravém kraji předního panelu najdete spínač VOICING se 
třemi populárními simulacemi reproboxů. Horní pozice  CLOSED 
BACK ořezává střední pásmo a rovněž umožňuje posílení hor-
ních harmonií. Tím simuluje styl reproboxů á la britské vintage  
4x12 se 30W reproduktory. Tento zvuk je často žádoucí u heavy 
rytmů, kdy je třeba potlačit středy a dosáhnout obrovského 
akustického rozpětí.

Středová pozice OPEN BACK lehce „dokrývá poklop“, takže 
horní harmonie akusticky září zajišťují otevřenější, třírozměrný 
zvuk se zesílenými tóny horního okraje pásma. Tato pozice je 
ideální pro čisté zvuky a přebuzenou rytmiku, kdy je potřeba 
jasnější a “rychlejší” odezva. 
Spodní pozice VINTAGE CABINET je nejtemnější a nejvíce 
zkomprimovanou volbou. Nabízí nejlepší volbu pro jednotónová 
sóla, zejména když se používají zvuky s vyšším gainem. Nasta-
vení VINTAGE CABINET udrží sólo plné a „odbzučněné” 
od zvuků, které mohou vyšší gain doprovázet. 
Na jednoduchém předním panelu Cabclone jsou jen základní, 
nicméně velmi výkonné ovladače pro ovládání zvuku kytarového 
zesilovače s co nejmenším “nadbytečným šumem”. A teď pře-
jdeme k zadnímu panelu a přehledu všech možností zapojení, 
které se zde nacházejí. 

Input
Na levém kraji zadního panelu je INPUT - tento ¼” jack se pro-
pojí s výstupem  SPEAKER OUTPUT na Vašem zesilovači. Abys-
te dosáhli co nejlepšího zvuku a předešli poškození výstupních 
transformátorů zesilovače kvůli neodpovídající impedanci, je 
vždycky nejlepší, aby impedance výstupu zesilovače odpovídala 
impedanci připojeného simulátoru Cabclone. 
Při koupi Cabclonu se ujistěte se, že je na zadním panelu za-
škrtnut čtvereček s takovou impedancí, kterou budete používat 
nejčastěji. Správné spárovaní zaručí ten nejlepší zvuk a zabrání 
zkrácení životnosti výstupních elektronek anebo poškození 
výstupního transformátoru. 

THRU (pro simultánní odposlech monitorem)
Hned vedle INPUTu je jack THRU, díky kterému můžete používat 
LIVE SPEAKER na svém zesilovači a současně posílat DIRECT 
OUT signál do mixážní konzole a také používat přímý obvod u 
CABCLONE pro zachycení zvuku.  Když použijete tuto konfi-
guraci, můžete se rovněž rozhodnout, jestli taky chcete poslat 
do monitoru mikrofonní signál. Máte tedy na výběr, zda použít 
CABCLONE BALANCED DIRECT OUT, mikrofonní výstup  anebo 
oba s možností smíchat je (v reálném čase nebo později) v 
mixu. Jack THRU je přepínací typ konektoru. Pokud k němu 
zapojíte  ¼” phono konektor (používejte nestíněný reproduktoro-
vý kabel), automaticky se deaktivuje interní zesilovací rezistor, 
takže se zesilovač „setká“ se skutečnou impedancí vámi zvole-
ného reproboxu. 

Balanced Direct Out
Uprostřed zadního panelu se nachází 3kolíkový samčí XLR 
konektor BALANCED DIRECT OUT. Ten se mikrofonním kabelem 
zapojí k mixážní konzoli, předzesilovači nebo k převodníkům 
a můžete okamžitě stisknout tlačítko RECORD ve studiu nebo 
to rozpálit při živém vystoupení. Úroveň signálu je tu determi-
nována nastavením otočného ovladače D.I. LEVEL na předním 
panelu a – jak už bylo uvedeno výše – je možné ji nastavit tak, 
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(pokračování) aby odpovídala téměř jakýmkoli požadavkům na 
úroveň vstupu u cílového zařízení od -30dB mikrofonní úrovně 
až po +4dB linkovou úroveň. 

1/4“ Line Out (nesimulovaný signál)
¼” LINE OUT tu je proto, aby bylo možné zachytit nezpracovaný 
(neupravený) zvuk SPEAKER výstupu ze zesilovače. Skvělé pro 
různé využití, počínaje vytvořením signálu Slave pro větší výkon 
na zesilovači, který není touto funkcí SLAVE vybaven, a konče 
přímým směrováním signálu do mixážní konzole/rekordéru. 
Tento signál má napevno +4dB linkovou úroveň a není ovlivněn 
nastavením ovladače  D.I. LEVEL na předním panelu. 

 

 
Headphone Driver
A na konec tu je jeden z nejlepších prvků Cabclonu... sluchát-
kový výstup. Tento konektor umožňuje užít si tvarování zvuku a 
skvělý feeling symetrického výstupu DIRECT OUT na Cabclone 
prostřednictvím kvalitních sluchátek  a se svým zesilovačem – 
to vše v naprostém  soukromí. Konečně můžete přes zesilovač 
(malý nebo velký) “tiše” hrát pozdě v noci, kdy už zbytek světa 
dávno spí, a současně si stále užívat ten skvělý lampový zvuk a 
živý feeling. Přidejte trochu efektů v efektové smyčce zesilova-
če, jako jsou třeba Delay a Reverb, a nechejte se na dlouhé hodi-
ny pohltit světem mohutného bohatého expresivního kytarového 
ráje. Cabclone je skvěle znějící nástroj pro jakéhokoli kytaristu.

Technické specifikace:
• Navrženo a vyrobeno přímo v kalifornském sídle firmy 
v Petalumě v USA.
• Pasivní koncepce – není třeba žádné napájení.
• Pro s výkonem 100W nebo méně (aktivuje se automaticky, 
když není k výstupu “Thru” zapojen žádný kanel).
• 1/4“ vstupní konektor (přijímá signál z reproduktorového 
výstupu na zesilovači).
• 1/4“ výstupní konektor “Thru” (přepnuto na interní zesilovač, 
když není zapojen žádný kabel).
• 3-polohový spínač Cabinet Voicing – simulace reproboxů 
Open-Back, Closed-Back & Vintage Closed-Back. 
• Ovladač výstupní úrovně DI Output s variabilním nastavením 
od -30dB do +4dB s presety pro  úroveň dynamického mikrofonu 
(-30dB), nástrojovou úroveň (-10dB) & linkovou úroveň (+4dB). 
• Symetrický XLR výstup Direct Output (ovládán DI Output Level 
ovladačem).
• Samostatný 1/4“ “Slave” výstupní jack na linkové úrovni +4dB 
(skutečný signál z reproduktorového výstupu zesilovače, nesi-
mulovaný).
• Výstupní jack Headphone (při použití deaktivuje symetrické 
výstupy).
• Přepínač PHAZE – normální (In) nebo obrácená (180°).
• Spínač Ground/Lift.
• Odnímatelný stojan.
Verze: 
4Ω – pro zesilovače se jmenovitým výkonem 100W nebo méně; 
8Ω (standardní verze) – pro zesilovače se jmenovitým 
výkonem 100W nebo méně; 16Ω – pro zesilovače se jmenovi-
tým výkonem 100W nebo méně

Rozměry a hmotnost:
Rozměry (š/h/v): 170,18mm x 162,56mm x 58,42mm bez stoja-
nu (83,82mm se stojanem); hmotnost: 1,04 kg s podstavcem / 
0,998 kg bez podstavce. 

CUSTOM SHOP

…aktuální bestseller line-up, na který jsou vývojáři 
z PETALUMA CITY patřičně hrdi!
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Seznamte se 
s Mesa/Boogie
MARK V:25TM

Vše v jednom: legendární preamp TONE,
univerzálnost a agresivita z MARK IIC+TM,
MARK IVTM a MARK VTM. To vše navíc zabaleno
v neuvěřitelně malém šasi! 
MARK Five:25TM kombinuje výkon nejznámějších MARK pre-
ampů s exklusivní výkonovou sekcí Dyna-Watt 2TM x EL84 a tím 
dává vzniku nové linii. Ušlechtilé linii. Tento „malý“ elegán v 
sobě nese každý jedinečný kousek z dědictví MARK serie.
 
Charakteristika MARK Five: 25TM

• Navrženo a ručně sestrojeno v Petaluma City, Kalifornie.
• Celolampa: 2xEL-84 v koncové zesilovači + 6x12AX7
v předzesilovači.  
• BIAS sekce.
• Patentovaná Dyna-WattTM technologie.
• Mode 10-Watt využívá dvě lampy pracující
v třídě A/B Triode  pro svěží harmonie 
a tekutý feeling při ztišeném volume.
• Mode 25-Watt využívá dvě lampy působící
v Mesa exkluzivní Dyna-Watt™ Class A/B 
pentodě pro maximální výkon a průraznost.
• 2 plně nezávislé kanály s 6 režimy.

Vlastnosti kanálu I
Clean, Fat nebo Crunch režim s vypínačem 
Multi-Watt ™ Power (10/25 W), nezávislý gain, 
Treble, Mid / Bass *, Bass, Presence, Reverb 
(zadní panel) a Master Volume ovládání.

Vlastnosti kanálu II
Legendární Mark IIC +, Mark IV a Xtreme režimy s vypínačem 
Multi-Watt™ Power (10/25 W) Nezávislý Gain, Treble, Middle, 
Bass, Presence, Reverb a Master VOLUME ovládání. 
5-pásmový grafický EQ – spínatelný footswitchem. 
Priužinový reverb s nezávislým ovládáním kanálů.
FX smyčka. 
Vestavěný CabClone™. 
Sluchátkový výstup.
Dvoutlačítkový nožní spínač
(Kanál 1/2 & EQ) součástí balení.
Obal součástí balení. 

Standardní povrchová úprava:
Black Taurus Vinyl / mřížka Black Jute 
Rozměry: 20,3 x 35,5 x 22,22 (v x š x h) 
Hmotnost: 7,26kg
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D´Addario
Flex Steels
Přímo Vás udeří do tváře, ale určitě
nepoběžíte s brekem za maminkou.
Monumentální průlom ve světě basových strun. Flexibilnější já-
dro a celo-ocelové obalení. Tyto struny přináší revoluční kom-
binaci komfortního feelingu při hraní a mocného „punche“. Po-
kud upřednostňujete hru prsty/slap, FlexSteels vám změní život. 
Uspokojí ty nejnáročnější hráče a každý si najde svůj set na míru. 
Na výběr připravilo D´Addario z  8 setů. FlexSteels jsou vyráběny 
nejvyspělější technologií na trhu a zaručují, že každý jednotlivý 
set strun přinese konzistentní, přesnou a dlouhotrvající intonaci. 
Užijte si nejměkčí a nejúdernější basové struny FlexSteels! 

D´Addario / Planet Waves
Guitar Dock
S tímto držákem nemůžete šlápnout, pardon, 
položit svůj nástroj vedle.
Guitar Dock od D‘Addario / Planet Waves umožňuje poměnit ja-
kýkoliv povrch s plochým okrajem do bezpečného stojánku, ať už 
jde o stůl, židli nebo zesilovač. Je lehký, kompaktní, přenosný a 
disponuje nastavitelnou sponou s ergonomickou rukojetí. 360° 
rotace umožňuje montáž pod libovolným úhlem.

Planet Waves
NS Micro Headstock 
Tuner CT-13
Být viděna z každého úhlu, toť hlavní úkol této  
ladičky, který plní dokonale díky dvěma otoč-
ným kloubům.
Reverzní multibarevný displej a metronom jsou funkce, které zů-
stávají stejné  jako u CT-12.

Planet Waves
NS Micro Violin Tuner
Stejně jako CT-12 a CT-13, i tato ladička 
umožňuje rychlé připnutí – nyní dokonce
k Vašemu smyčcovému nástroji.
Výborný pomocník i pro zjištění přesné intonace v průběhu hry!
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D´Addario
NYXL
Před dvěma lety v D´Addario podstoupili vý-
zvu přijít na trh s naprosto novou verzí  strun. 
Povedlo se nad očekávání dobře. NYXL jsou 
ty nejpevnější sady elektrických kytarových 
strun co kdy kdo vyrobil.

Tyto struny jsou o 30% pevnější než jakékoli jiné z dob minulých. 
Jsou navrženy k rychlejšímu naladění a ladění také vydrží déle. 
Ovinuté struny se mohou pochlubit silnějším signálem a ocelové 
holé struny rozhodně hole nezní.
Dospět až  do cíle nebylo vůbec snadné. Technici v USA muse-
li překonat mnoho milníků, počínaje výběrem nových ocelových 
slitin s vysokým obsahem uhlíku, kompletní re-vizualizací pro-
cesu „vytahování“ drátu a převratnou technologií aplikace cínu 
proti korozi konče. Výsledkem je něco, co jste ještě nezažili: ne-
bývalá síla a stabilita v ladění. Vyrobit ty nejpevnější struny na 
světě ale nestačilo. Inženýři v New York City současně pracovali 
na přehodnocení poniklovaného vinutí oceli. Výsledkem je něco, 
co budete muset slyšet, abyste tomu skutečně uvěřili. Nové stru-
ny disponují o 6 % lepší magnetickou propustností, což má za 
následek silnější signál v pásmu 2 – 5 kHz. A to znamená více 
údernosti, „crunche“ a říznosti. Kde je lepší magnetický výkon, 
tam je zkrátka více možností.
Doposud existovaly pouze dvě významné generace kytarových, 
elektrických ovinutých strun. Původní vzorec, pocházející z roku 
1950, používal čistý nikl a vytvářel tak charakteristicky měkký 
tón. Na počátku šedesátých let představil John D‘Addario jas-
nější zvuk druhé generace - poniklované vinutí oceli. To se stalo 
výrobním standardem pro následujících pět dekád. V současné 
době, výroba 80% veškerých elektrických kytarových strun je za-
ložena na receptuře pana D´Addario. Všechny formy nových oce-
lových vinutí byly vymyšleny, vytvořeny a zdokonaleny v Empire 
State v USA.
A opět je to tu. Revoluce. Představuje dlouho očekávanou třetí 
generaci strun. Protože D´Addario Family vyrábí struny po stovky 
let, bere jako svou osobní zodpovědnost být průkopníkem a ino-
vovat. NYXL struny jsou toho důkazem. 

D´Addario
EJ45FF / EJ46FF 
EJ45FF (medium) a EJ46FF (hard)
nabízí Pro-Arté Carbon výškové struny 
spolu s Dynacore struny basovými. 
Tato kombinace zaručuje perfektní mix 
intonace, průzračnosti a projekce.
Zažijte pulzující a moderní tón nových Pro-Arté Carbon strun. 
Byly navrženy dle specifikací klasických nylonových Pro-Arté 
strun, nyní jsou ale fluorokarbonové. Spolu s klasickými DYNA-
CORE strunami tvoří neporazitelné sety EJ45FF a EJ46FF.

EJ45FF tension chart

Diameter Tension

Note inches mm lbs kg

E 0.0240 0.6096 21.290 9.665
B 0.0272 0.6909 15.350 6.968
G 0.0331 0.8407 14.320 6.501
D 0.0280 0.7112 13.640 6.192
A 0.0350 0.8890 14.700 6.673
E 0.0440 1.1176 15.250 6.923

EJ46FF tension chart

Diameter Tension

Note inches mm lbs kg

E 0.0280 0.7230 17.050 7.730
B 0.0320 0.8300 12.610 5.720
G 0.0410 1.0410 12.440 5.640
D 0.0290 0.7360 15.280 6.930
A 0.0360 0.9140 16.970 7.700
E 0.0460 1.1680 16.360 7.420

Planet Waves
Rainbow pics
Nové duhové
provedení
trsátek
z pravého
celuloidu.
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D´Addario / Planet Waves
Kytarové řemeny

50F09

50A06PD

20SD00

20SD03

50G08-DX

50F10

50A10PD

20SD01

25PL02

50J05

50AL05

50A11PD

20SD04

20SD06

50J06

50AL06

50C01PD

25PL01

25PL04

50AL04
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MIG 21 rozhovor pro 
NEWS@PMC
Praha Music Center začala spolupráci s dnes již 
legendární kapelou MIG21. Přinášíme vám  roz-
hovor s Jiřím Macháčkem k cd ALBUM a ALBUM 
TOUR. (Jiřího Macháčka se ptala Johana Turnerová).

Vychází vám nové studiové ALBUM po deseti letech. Proč zrovna 
teď? 
My jsme se rozhodli zhruba před rokem, že to uděláme. Že vydáme 
desku na podzim, i když jsme ji původně chtěli vydat až v roce 
2016. Po tom, co jsme před deseti lety vydali naší třetí řadovku, 
nám došlo, že tím máme splněnou smlouvu s vydavatelem, a že 
už nechceme, aby nám někdo diktoval termíny dokončení alba z 
komerčních důvodů, tak jsme – jako by s nadhledem - začali pro-
hlašovat, že čtvrtou desku vydáme až za dvanáct let. A ejhle, při-
cházíme s ní vlastně o dva roky dřív.

Jaká byla cesta k ALBU?
No my jsme chvíli taky uvažovali, že už budeme vydávat jenom 
samostatné písničky, že uděláme jednu, natočíme si ji, uděláme 
k ní třeba klip a prostě ji pustíme do světa, pak druhou, třetí a 
tak dále. Říkali jsme si, fajn, není nutné dělat nějaké celky, trhem 
předem diktované formáty, důležité je dělat písničky ne proto, 
že je potřeba je prodat, ale abychom zjistili, jestli nás to 
pořád baví. Takhle vznikaly písně Venkovan kluk, Na 
zotavenou, Máma se vrací nebo Mávej.

Ale tyhle písničky budou na tom vašem ALBU 
taky?
Jo, taky. Z těch písní, kterým říkáme písně z 
doby nedávno minulé, tedy singlovek bez 
alba, tam budou ještě: Chci ti říct (ale na tu 
vznikl klip díky filmu Muži v naději) a písnič-
ka Orle, na tu třeba taky nějaké video vznik-
ne, uvidíme.

Klip k Venkovanovi jste si tehdy natočili 
sami?
Ano, během dvou dnů u Pavla Hrdličky ve sto-
dole, animovanej, sebrali jsme dětem všechny 
hračky, hejblátka, vzali starý časopisy, lepidlo 
a začaly jsme živelně natáčet to, co nás zrovna 
napadalo. Je to už sedm let, tuším. Prostě jsme tu 
kapelu nechtěli tolik vnímat jako naší dojnou krávu, 
co nás jenom živí, ale víc jako takovýho psíka, se kterým 
si je fajn pohrát. Tohle nás dost uvolnilo, došlo nám tím, že 
svoboda není nic, co by nám mohl vzít někdo jinej než my sami.

A co ty písně, které vznikly teď v poslední době?
Poslední dobou tedy nazývejme asi tak poslední dva roky. Tam je 
třeba Diskobůh, písnička na kterou klip vzniká v součinnosti s lid-

mi, kteří mají chuť natočit vlastní videopříspěvek (více na našem 
FB) a poslat nám ho. To jsme taky ještě nikdy nezkusili. Je to ta-
ková píseň o starý smažce, dýdžejovi, kterej už je schopen pouštět 
hudbu, jen když dostane ránu elektrickým proudem. Nebo píseň 
Kalhotky si sundej, to je takový svérázný výklad části řecké myto-
logie, která mne už od dětství vzrušovala, kdy bůh Zeus na sebe 
brával lidskou podobu po té, co se proměnil v déšť, aby se dostal k 
nějaké ženě a bohapustě ji požádal o krátkodobý intenzivní vztah.

Co tam je dál?
Třeba Karafiát, to je taky po-
dobné téma. O muži, který na 
sklonku stáří ucítí závan touhy 
po ženě a navzdory bolestem 
zad si ještě jednou vyrazí s ka-
rafiátem v klopě na procházku 
po lázeňském městě, ale netuší, 
že tu zuří filmovej festival. Nebo 
naopak píseň V tropické zahra-
dě, která je zase o touze zastavit 
čas.
A to už je kompletní výčet vše-
ho co na ALBU najdeme?
Zbejvaj už jen tři, náš věčně 
nedodělanej punkovej „hit“ Po-
licajtka, pak je tam Štěstí hejbe 
planetou, takový poměrně jedno-
duchý návod k tomu jak žít a jak 
naopak nežít, a Život je poušť, 
což je věc kvůli které nás dou-
fám nikdo nebude popotahovat, 
že šíříme kampaň ke konzumaci 
alkoholu. I když to je v podstatě 
legální, že?

Jak probíhal tvůrčí proces?
Nám vlastně, aniž bychom ten koncept měli předem pojmenova-
nej, došlo, že vlastně vyšíváme takovou výšivku na ubrus k velký-
mu jídelnímu stolu. Nazkoušeli jsme třeba písničku, hráli jsme ji 
půl roku na koncertech a pak jsme ji třeba hrát přestali, protože 
jsme si říkali, že z ní neleze to, co by mělo, stáhli jsme ji, vypárali z 
ubrusu barevný nitky a vyšili jsme ji znovu. Mezitím vznikla jiná, tu 
jsme třeba v ubrusu nechali tak jak je a tak jsme postupně párali 
a vyšívali, scházeli se u toho pomyslného jídelního stolu s publi-
kem a hodovali a zase párali a znovu vyšívali. A proto nám to taky 
trvalo těch deset let.

A proto je to téma vyšívání patrné i na bookletu ALBA?
Přesně tak, proto se to album jmenuje ALBUM. Ve smyslu sbírky, 
souboru, ve smyslu slova sbírat, chtěli jsme se vlastně přiznat k 

té dlouholeté piplačce, která nám ovšem poskytla 
spoustu zábavy. Booklet je opravdu vyšívaná 

fotka, jsou to stovky stehů.
Jak jsou rozděleny role v kapele? 

Pracuje někdo víc třeba na desce 
a někdo na turné nebo je to více 

méně rovnoměrně rozdělené?
Adam je navigátor a zapiso-
vatel, k tomu ovšem musí 
hrát i na basu. Honza, aby 
si mohl zabubnovat, tak 
pracuje v kapele jako spo-
jovatel a svačinář, i když 
někdy zaskakuje za Ada-
ma jako zapisovatel. Pavel 

je rekvizitář, kulisotvůrce a 
trumpeta. Tomáš je kytarista 

a holka pro všechno. No a já 
jsem otloukánek, podržtaška, 

půjčmidrát a vrchní vořežprut 
této kapely.

Proč bychom si měli koupit novou 
desku?

No, tak asi proto, abyste si ji mohli poslech-
nout, jak tedy doufáme, že snad toužíte.

Děkuji za rozhovor.
Já také děkuji.

(Foto: Nikol Štrosová)
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První
SCHECTER
CUSTOM SHOP
kytara v ČR!
 
 

Proč ale právě oranžovo-černá...?

Schecter PT GRABBER ORANGE
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Schecter 
BANSHEE

Veleúspěšná řada Banshee dostala v roce 2014 do vínku nejen aktivní snímače EMG, 
nýbrž i novou barevnou variaci TPB (transparent purple burst).

Schecter
STEALTH
Precizní práce z dílny metalových inovátorů. Snímače Superrock II, kobylka Hipshot, vše v saténové úpravě. Designem ohromu-
jící, cenou překvapující. Rozpínatelné snímače spolehlivě provedou grungem až po heavy metal. Kytary jsou celomahagonové a 
velmi lehké se snadnou dostupností ve vysokých polohách. Řada Stealth nasazuje pomyslnou laťku vysoko.
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Schecter
SESSION 

BASS
Do roku 2014 staví 

Schecter na odiv tyto 
cenově dostupné, avšak 

kvalitní a nádherné 
basové kousky Session. 

Krk z kanadského javoru, 
tělo z jasanu a ebenový 

hmatník. O perfektní 
tón se starají aktivní 

snímače EMG. Firma se 
rozhodla vytáhnout do 
basového boje dvěma 

rozdílnými tvary. První z 
nich je klasický SCHE-

CTER TRADEMARK 
STILETTO. Druhý tvar 

RIOT překvapí tvarovou 
progresivností a zároveň 

klidní smysly klasickou 
barvou dřeva.

Schecter 
HELLRAISER HYBRID
Tato řada byla po zkonstruována pro hráče, kteří oceňují masivnost klasických HELLRAISERů, ale postrádají ultra tenký krk řady 
SLS. Tato řada hřmí hutným metalovým soundem a zároveň umožňuje opravdu rychlou hru. Top hybridního těla je obláčkový javor. 
Tělo mahagonové. Krk je  3-dílný javor a  hmatník ebenový. Zajímavostí je  kombinovaný rádius hmatníku, což ocení hlavně techničtí 
„metalheads“.  Snímače: 2x aktivní HB EMG 57 + 66 zamykatelná ladící mechanika. Barva odněkud z hlubinného surrealismu: Trans 
Black Burst
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Schecter 
BLACKJACK 
Geniální design, geniální zvuk. 
Červený lemovací proužek si 
za rámeček nedáte. Aktivní 
i pasivní verze? Žádný problém. 
Aktivní kytary jsou powered 
by SD Nazgul snímači, 
pasivní zase snímači 
Sentient. Černá 
je dobrá...

Schecter 
BLACKJACK ATX

Nová kolekce značně přitvrdila a „ztmavla“. Vsadila pouze na saténově černou a upírskou červenou. Nic více, ale také nic méně. 
Zmizely intarzie ve tvaru blesku a nahradily je ve tmě svítící markery na horní straně hmatníku. Čisté a jednoduché, přesto účelné. 

Legenda ATX pokračuje. Zaplaťďáblů…
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Schecter 
DEMON

Hříšně sexy. Sexy hříšné. Démonické. 
Vyzbrojeny dvěma aktivními

snímači Seymour Duncan
Designed HB-105, nabízí
Démoni mnoho ze zvuku

svých o něco mocnějších
pekelných bratrů AHB-1. Všechny varian-
ty jsou k mání v jedné a té samé barvě, v 

zestárlém černém saténu.

Schecter 
DELUXE
Řada C-6 DELUXE je určena pro ty, 
kteří potřebují nástroj za rozumné 
peníze a v dobré kvalitě. Je to 
kvalitativně první ENTRY LEVEL 
řada, která se pyšní označením 
DIAMOND SERIES. 

Tělo je vyrobeno 
z lípy, krk z javoru. 

24-pražcový hmatník zdo-
bí jednoduché bodové zna-

čení. Snímače SCHECTER 
DIAMOND PLUS nemohou 

nikoho urazit, stejně tak 
ani kvalitní pochromovaný 

hardware.

Schecter 
DAMIEN

ELITE
Redesignovaná řada 

DAMIEN ELITE potěší 
nejedno oko i ucho. 
Osvědčené snímače  

EMG Active 81/85 
nemohou zklamat.
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SCHECTER COMMUNITY
federální společenství českých a slovenských milovníků zn. SCHECTER

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

Richard Plesgura Archangel Cesyn 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

Honza Sklenář

Milan Broum

Martin Fialka Petr Voháňka Mirek Andrassy
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Schecter
SA-1 AC SGR

Elektroakustická kytara 
ze série SGR

Tělo má sice užší než je obvyklé,
na zvuku jí to ale pranic neubírá. 

Vrchní část s výřezem, pro pohodlnější 
hru ve vyšších polohách, je vyrobena 

ze smrku, který poskytuje široký 
rozsah tónu a vynikající dynamiku. 

Na boky a zadní část je použit javor, 
který se stará o velice průrazný zvuk 

s výraznými středovými frekvencemi. 
Kytara má hmatník vyrobený z palisandru

a ze stejného materiálu je potom i kobylka nástroje. 
Mechanika je v chromované barvě. 

Nástroj je dále vybaven preampem ACUS-3TN 
s vestavěnou ladičkou, u kterého můžeme 

regulovat výšky, basy a hlasitost.
 

Po veleúspěchu černé varianty BLK přichází 
nově dvě další barvy:  GNAT (gloss natural) 

a 3TSB (tří-tónový sunburst).

I90 Chorus

WTDI Preamp

Eden CaliforniWAH
Flexibilní efekt pro čistou zábavu. To nabízí basový filtr v novém podlahovém
pedálu CaliforniWAH. Řadí se tak mezi úspěšné bratříčky CHORUS ID90 a PREAMP WTDI.
LOW POINT: Nastavuje úroveň filtru. Přesně jako u expression pedálu (WAH), tato funkce určí,
kde chcete začít filtrovat.
SENSITIVITY: Kontroluje, kdy se efekt zapne. 
RESONANCE: Otočením doleva efekt vyfiltruje nízké frekvence, což evokuje pravý VINTAGE zvuk.
Otočením knoflíku doprava se zvuk zúží a celkově naboostuje spodní a střední frekvence.
VOICE SWITCH: CaliforniWah má 2 voicing režimy, přepínatelné pouhým jedním klikem.
EFFECT LEVEL: Jednoduše, leč účelně vyrovnává úroveň nastavení hlasitosti pedálu oproti čistému
basovému signálu a tím eliminuje rušivé zvuky při vypínání a zapínání pedálu na živých vystupováních.
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RICHARD
SCHEUFLER
interview exkluzivně pro PMC

Ahoj Richarde, byl jsem na tvém webu a mrknul na koncerty. Máš 
těch aktivit požehnaně. Jak to stíháš?
Je to fofr, ale s jistou dávkou sebekontroly, se to dá stihnout.
Co jsi tím myslel?
No, kde mohu, šetřím si energii. Neplýtvám ji na blbosti, aby ji bylo 
dost pro podstatné věci… Otázka priorit. Koncerty, 
přípravy na ně, cvičení na nástroj (říkám tomu 
prstová hygiena) a učení žáků, pak tu máš 
cestování a skladatelskou činnost… to vše 
je energicky a časově náročný… Na žádný 
velký „nezřízený ejchuchůů“není čas.
Můžeš to blíže vysvětlit?
Jistě. Např. mám nejraději, když držím 
v ruce klíče od hotelového pokoje ještě 
před koncertem. Když skončí, zabalím a 
jdu spát. Odpočinek, soukromí a ticho, 
to je to, co po koncertech potřebuju.
Kluci v kapele si s tebou asi moc srandy 
neužijou…
Na to se musíš zeptat jich. Ale až tak bych to 
já neviděl. Trávíme spolu dost času na cestách, 
včetně toho na podiu, užijeme si jeden druhého víc, než 
dost. Naštěstí máme dost tolerance chápat potřeby toho druhého, 
v kapele je tedy klid.
Co ostatní projekty mimo Krucipüsk? Mám namysli třeba After-
shock. Viděl jsem tě na „Andělech“ se synem, jak jste to tam 
smažili místo Sheehana a Donatiho.
Projekty s Michalem Kocábem měli vždycky něco navíc. Mám rád 
progresivní hudbu, proto i s nástrojem tak zacházím a vím, co od 
něj chci a co chci od sebe… Když mě Michal oslovil, zda bych to 
nedal místo Billyho, neváhal jsem. Byla to výzva a možnost získat 
mnoho dalších informací. Už první vstup basy ve skladbě Praying 
mi dal mnoho odpovědí. Koukám se do kuchyně jednoho z největ-
ších světových hráčů. No neber to… 
Hudební veřejnost si ale o tomto projektu myslí své. Slyšel jsem 
různé názory na tento projekt.
Názory druhých mě nezajímají. Co si kdo myslí, je jeho problém. 
Já vím, proč věci dělám, jak dělám. Znám důvody a své potřeby, 
což nelze říct o každé lidské bytosti. Nechci se životem potácet, 
jako ovce. Kdybych dal na to, co si kdo myslí, nic bych v životě 
neudělal. Neznamená to, že si neposlechnu kritiku, nebo názory 
druhých. Na konci toho procesu jsem ale vždycky já, kdo rozhodu-
je, jak se k informacím postavím.
Pojďme k vybavení. Vím, že tě oslovil EDEN. Jak jsi s aparáty 
spokojený?
Nezměnil jsem názor na EDEN aparáty. Jsou to naprosto komfort-
ní mašiny. NAVIGÁTOR mi poskytuje vše, co potřebuju. Progresiv-
ní a při tom kultivovaný zvuk se prosadil všude, kde jsem zatím 
hrál. Každý koncert jsem si toho vědom. Mám svůj zvuk i v těch 
akusticky horších sálech.
Chodí k tobě mnoho žáků. Na co s nimi hraješ?
To je dobrá otázka. EDEN má takové šikovné aparáty, které se hodí 
pro výuku nebo komorní koncerty v malých sálech. Jeden už jsem 
znal déle, s ostatními jsem se seznámil na svých workshopech 
po Čechách a Slovensku. Už asi rok mám Eden EM275 (Metromix 
2x75 watt). Ideální pro výuku basy, ale nejen pro ni. Má dva 10´ 
multispektrální reproduktory, takže se hodí i pro klávesy nebo ky-
taru. Má dva mono vstupy, každý se samostatným EQ a volume a 
třetí stereo vstup se samostatným volume. Třetí vstupu lze využít 
pro další zařízení. To může být nástroj, ale i třeba MP3 přehrávač 
nebo sequencer. Jeden z mono vstupů má Compressor a druhý 
Distortion. To celé má Master Volume a tři sluchátkové výstupy 
pro každý kanál samostatně. Ideální pro zkoušení v malých pro-
storách. Jeden vstup basa, druhý kytara a třetí vstup klávesy a 
band může zkoušet doma v obýváku... Je tu ještě jedna výhoda, 

která se mi hodí při učení. Oběma mono vstupům lze upravovat 
panoramu. Buď pošlu signál do obou reproduktorů, nebo si žáka 
dám do pravého a sebe levého reproduktoru samostatně. 
No hodně mě oslovil EM25 (Metromix 25 watt). V Popradu na 
svém workshopu jsem si na něj zahrál. Má 8´ reproduktor, dva 
mono vstupy se společným EQ a dva výstupy pro sluchátka. Má 
parádní basy a stíhá i ty moje šestistrunné basy. Je ideální na 
domácí cvičení a malá pódia. Vždycky to docením, když mám chuť 
cvičit na nástroj, potřebuju dobrý zvuk, ale jsem líný vytahovat 
celý velký aparát.
Zmínil jsi workshopy. Teď jsi měl nějaké po Slovensku, koukal 
jsem na videa z bratislavského workshopu. 
Ano, díky. Bylo to super. Workshopy byly vlastně malé koncerty. 
Nejprve nějaké to povídání o aparátech, ale lidé raději posloucha-
jí hudbu, takže jsem spíše hrál. Pokud je někdo muzikant, slyší, 

jestli ten aparát hraje dobře nebo špatně, slova jsou zbytečná. 
První koncert byl v Humenném a skončili jsme v Bratislavě. 

Hodně témat se ale točilo okolo hry na nástroj. 
Jaká byla návštěvnost?

Byl jsem překvapený. Muzikanti chodili a s nimi i 
jejich přítelkyně a další jejich přátelé, atd. Bylo pro 
koho hrát.
Je něco, co bys chtěl teď poradit basistům?
Jasně - cvičte na nástroj v malé hlasitosti. S volume 
doleva dostane z nástroje tlak každý (i když otázka 

je, v jaké kvalitě), ale kdo dokáže dostat tlak z basy 
v malé hlasitosti, vyhrává. 90% zvuku vychází z rukou 

hráče. Co k tomu dodat… 
Kolik času trávíš s nástrojem?

Myslíš, kolik hodin na něj hraju nebo kolik hodin na něj cvi-
čím? To je totiž rozdíl.
Tak tedy kolik hodin cvičíš?
Počet hodin není tak důležitý, jako vědomí, s jakým cvičím. To 
„Tady a Teď“ je velmi důležité. To totiž určuje kvalitu všeho, co dě-
láš. Cvičení na nástroj bez výjimky. Poslední dobou mě baví piano. 
Souvisí to s mojí skladatelskou činností. Čas trávený s nástrojem 
se zmenšil, a tak hledám automaticky něco, co to vyváží. Kvalita 
nahrazuje kvantitu. Když udržím stav koncentrace na to, co dě-
lám, dotýkám se nástroje nějak jinak. Je v tom více intimity. Těžko 
se ten stav popisuje. Třeba jedna hodina s nástrojem s jasným 
záměrem a koncentrovanou myslí, mi dá za čtyři hodiny času s 
basou, kdy mysl nemá klidu. Cvičit s nekoncentrovanou myslí je 
ztráta času.
Na co se tě ptají basisti nejvíce?
Na instrumentaci, na jaké basy a aparáty hraju a proč. Častá otáz-
ka se týká strun. O aparátech jsme mluvili, ale ty basy a struny 
mě zajímají též. S K&K (Krajíček Bass) teď vyvíjíme nové modely 
baskytar. Staví mi dvě „čtyřky“ a jednu „šestku“. Řekli jsme si, že 
je čas rozšířit harém. Co se strun týká, vyzkoušel jsem nový model 
D´Addario FLEX STEELS  EFX170-6. Tloušťka „45“, ocelové struny. 
Jsou fajn, rukám poddajné, vyvinuté specielně pro slapovou a prs-
tovou techniku, ale snesou i hru trsátkem nebo tapping. 
Máš už pro své nové baskytary taky nějaká jména? 
Ne, ještě ne. Nechám se inspirovat nástroji. Samy si řeknou, jak 
jim mám říkat…
Přeji mnoho dobrých hudebních počinů a děkuji za rozhovor.
Já též, měj se fajn...
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...na pomazlení

...na tvoření

...na zatancování

...na pokoukání

Na co                     ?
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...na pobavení

...na seznámení

...na experimentování

...na pokochání

...na posezení

...na pomachrování
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IBERIA C3
masivní cedrová vrchní,

mahagonová spodní 
deska a luby

od 6.500Kč

IBERIA F7 
masivní cedrová/smrková vrchní, 

palisandrová/cypřišová spodní 
deska a luby, deluxe gig bag

od 13.900Kč

IBERIA C5 
masivní cedrová vrchní,

mahagonová spodní 
deska a luby

od 6.500Kč

LUTHIER 
masivní cedr./smrk. vrchní, masivní 
mahagon./palisand./cypřiš. spodní 

deska a luby, perleťové rozety,
pouzdro Deluxe/archtop

od 23.500Kč

IBERIA C7 
masivní cedrová/smrková vrchní, 

palisandrová/cypřišová spodní 
deska a luby, deluxe gig bag

od 13.900Kč

FUSION 
masivní cedr./smrk./palisan. vrchní, 
masivní mahagon./palisan./ javor. 

spodní deska a luby, snímač 
Fishman Presys/Presys Blend, 

deluxe gig bag

od 14.900Kč

IBERIA GK 
masivní cedrová/smrková vrchní, 

palisandrová/cypřišová spodní 
deska a luby, deluxe gig bag

od 13.900Kč

ESPAÑA 
masivní cedr./smrk. vrchní deska  

s rozetou, snímač Fishman, Humi-
Case™ Protégé 

od 25.000Kč
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MASTER
ruční výroba v USA 

dle tradičních, 
španělských metod 

od 69.000Kč

UKULELE 20 
masivní mahagon. vrchní, 

mahagon. spodní deska, luby a 
lemy, přírodní mat, struny Aquila 

od 3.990Kč

ACERO 
masivní smrk. (Sitka, Engelmann) 
vrchní, mahagon./palisan./akáci. 

spodní deska a luby, eben. hmatnik, 
archtop dřevené pouzdro

od 18.500Kč

UKULELE 22 
masivní smrk. vrchní, palisan. 

spodní deska/luby, dřevěná rozeta, 
PU-vysoký lesk, struny Aquila

od 5.300Kč

LORIENTE 
masivní vrchní z kanadského, 
červeného cedru/Egelmann-/ 

German-smrku, masivní cypřiš. 
/palisan. spodní deska a luby, 

HumiCase™ Protégé

od 38.000Kč

UKULELE 25 
masivní akáci. vrchní /spodní deska 
/luby, dřevěná rozeta, přírodní mat, 

struny Aquila, delux gig bag

od 8.500Kč

UKULELE 15 
masivní mahagon. vrchní, 

mahagon. spodní deska a luby, 
přírodní mat, struny Aquila

od 2.300Kč

UKULELE 30 
12 pražců, masivní tenorové 

Cutaway modely, palisandrový 
hmatnik, PU-vysoký lesk, 

standard pouzdro 

od 12.500Kč
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Festival Brutal Assault má za sebou svůj 19. ročník, 
který se uskutečnil v první polovině srpna tohoto 
roku. Kulisou přehlídky ostrých riffů a rychlých bi-
cích byla tradičně historická vojenská pevnost Jo-
sefov u Jaroměře, kde se festival usadil v roce 2007 
a od této doby se unikátní prostory pevnosti staly 
jeho nedílnou součástí. Čtyřdenní hudební maraton 
nabídl na sto kapel z celého světa, které prezento-
vali to nejlepší, co je na scéně tvrdé hudby momen-
tálně ke slyšení. 
Letošní ročník festivalu lze bez přehánění zařadit mezi ty nejvyda-
řenější, tedy pokud se rovnou o nejvydařenější ročník nejednalo. Do 
josefovské pevnosti se sjelo více než 14 000 fanoušků tvrdé hudby 
z celého světa, nechyběli ani návštěvníci z jižní Ameriky, Austrálie, 
Indie, Číny nebo Japonska. Festival odstartoval již ve středu 6. srp-
na, kdy se v poledne otevřely pekelné brány areálu a již o tři hodiny 
později začal proud hudby, který byl ukončen až po sobotní půlno-
ci poslední kapelou. Letošní ročník se tradičně odehrával na dvou 
hlavních pódiích, které doplňovala třetí „klubová“ stage, nově umís-
těná ve velkokapacitním stanu na druhém konci areálu. 
Mezi největší taháky letos patřila americká thrashmetalová legen-
da Slayer, která již ve čtvrtek prověřila kapacitu areálu, neboť její 
vystoupení si nemohl nechat ujít nikdo ze zúčastněných. Další dny 
zaznamenaly největší ohlas kapely jako Amon Amarth, Devin Town-
send, Sick Of It All, Krabathor a další. 
Mezi největší letošní novinky určitě patřilo výrazné rozšíření areálu 
o labyrint chodeb nazvaný „Octagon“, který nabízel možnost pose-
zení v krytých a přírodně klimatizovaných prostorách josefovských 
chodeb. Své místo zde nově nalezly autogramiády kapel, výstava 
obrazů s metalovou tématikou a pivní hospoda. Díky „Octagonu“ 
tak vznikla další významná komunikace, díky které se zlepšila prů-
chodnost areálu, který se nyní řadí mezi nejatraktivnější festivalové 
lokace v Česku. 
Součástí festivalu bylo opět oblíbené Marshall City, které letos na-
lezlo útočiště v zastřešeném prostoru na tzv. „zelené louce“. Ohlasy 
na jeho provoz jsou pouze kladné, neboť lidem nabízí zcela originál-
ní atrakce, které si každodenně nacházeli stovky fanoušků, ať se již 
jedná o workshopy, živé hraní, autogramiády atd. 
Festival Brutal Assault je nyní jak kapelami, tak návštěvníky hod-
nocen jako jedna z nejprestižnějších akcí daného druhu v Evropě a 
proto se již naše pozornost upírá na příští rok, kdy se celý podnik 
„dožije“ své dvacáté edice. Cílem festivalu je nadále si udržet svou 
vysoce postavenou laťku a opět pracovat na řadě zlepšení, které 
jeho fanouškům zlepší komfort a celkový zážitek z celé akce. 
Letošní ročník opět potvrdil fakt, že metaloví fanoušci (metalheads) 
je prostě skupina lidí, která svému stylu věří a nenechává se zlá-
kávat trendy nových hudebních stylů. Metalový fanoušek má svoji 
hudbu, se kterou postupně stárne a zároveň ovlivňuje další genera-
ce. V dnešní době, kdy mají lidé na výběr z desítek různých hudeb-
ních trendy věcí vyčnívají metalisté jako ojedinělá skupina lidí, která 
svůj styl nikdy nezradí a proto můžeme být jenom vděční za jejich 
loajalitu a věrnost, díky které může Brutal Assault úspěšně pokra-
čovat v podobě tak, jak ho nyní známe… 

BRUTAL ASSAULT 
MARSHALL CITY
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Suicide Angels & Miki

Jede traktor, je to SCHECTOR
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Workshop PROXIMITY

Air Brush...

Air Guitar Contest
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Children Of Bodom 
Alexi Laiho
(Dan Sywala)

Vedle zesilovačů Marshall jsi dlouho spolupracoval i se značkou 
ENGL. Ke které máš bližší vztah?
Mojí první láskou byl předzesilovač Lee Jackson GP-1000, se kte-
rým jsem hrál řadu let, ale postupně jsem pochopil, že potřebuju 
o něco masivnější zvuk. Vyzkoušel jsem tak řadu značek, kterým 
vévodil ENGL. Velké překvapení přišlo ale poměrně nedávno, kdy 
jsem se opět vrátil k Marshallům na naší poslední desce Halo Of 
Blood. Hrál jsem na ně hodně mladý a při nějaké příležitosti mi 
došlo, že tenhle zvuk je nyní pro mě ještě vhodnější a chci s tím 
hrát i naživo.
Měl jsi možnost si vyzkoušet více modelu od Marshallu, než jsi 
našel ten nejvhodnější?
Na poslední desce mi dali velký prostor si cokoliv vypůjčit nebo 
vyzkoušet. Vzal jsem si proto asi čtyři nebo pět modelů, které jsem 
projel spektrem efektů v našem studiu. Na něco takového je po-
třeba dostatek času a klidu. Každý zesilovač se nejlépe projeví při 
nahrávání a u mě to vyhrál čtyřkanálový model JVM410H, který zní 
naprosto úžasně.
Druhý zátěžový test nastupuje na turné. Přijde ti Marshall odol-

nější na turné než třeba ENGL?
S ENGLem jsou na tom podobně. Zvuk může být výborný, ale po-
kud to nevydrží hektické turné, je to k ničemu. Fakt nechceš, aby se 
ti zesák přehříval a rozpadal! Marshall má proto i zde plusové body. 
Spolupracuješ s nimi pouze krátce, ale uvažuješ už o vlastním 
modelu, když vezmeme v potaz, kolik máš vlastních modelů ky-
tar?
Hodně bych si to přál. Na druhou stranu model, který teď používám, 
je opravdu perfektní, takže to nebude žádná sranda. Spíš bych se 
pokusil to trochu přiblížit původnímu zvuku od Lee Jacksona.
Určitě jsi vyzkoušel řadu kombinací, ale které z kytar si lépe sed-
nou s Marshallem? ESP nebo Jackson?
Samozřejmě nemůžu říct nic jiného než ESP (smích), ale klíč k 
úspěchu spíš spočívá ve volbě snímačů a nastavení. U mě je na-
prostým favoritem značka EMP s gain boostem mé vlastní výroby. 
Když to zapojím do Marshallu a nastavím Gain na 2 nebo 1.5 do-
stanu krásně čistou distorzi. 
Je ještě nějaká reálná celebrita, kterou by sis rád v budoucnu 
pozval na desku CoB?
Seznam by byl určitě dlouhý, ale hodně bych si přál získat Zakka 
Wyldea.
Měl jsi možnost vyzkoušet i nějaké signature modely Marshallu 
jako například ten Zakkův?
Vyzkoušel jsem prakticky všechny, až na ten jeho. Hodně si to pře-
ju a doufám, že se mi to brzo splní.

Workshop PROXIMITY
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Slayer
Gary Holt 
(Dan Sywala)

Před námi je nyní vystavený tvůj vlastní „krvavý“ model Schec-
teru. Přibliž nám pár specifikací, které sis vyžádal u téhle kytary.
Menzura kytary je 628mm, což je stejné jako u Les Paula. Pad-
ne mi to přesně, protože s touhle šířkou se do všeho trefím tak 
akorát. (smích) V rámci snímačů mi EMG připravili modely 81 a 
89R. Všechno utáhnout pomocí Floyd Rose a navrch pokapat krví. 
(smích)

Během kariéry jsi vyzkoušel řadu kytar od značek typu Ibanez, 
B.C. Rich nebo Jackson. Čím si tě získal Schecter?
Jsou to všechno výborné kytary. Nemůžu říct, že mýma rukama 
prošlo něco, co by se mi vysloveně nelíbilo. Jsem sběratel a mám 
toho proto doma mraky. Schecter si mě ale získal tím, že mi nabízí 
velmi nadstandardní servis. Už jen ten krvavý design přesně ko-
píruje originál, který je dělaný ručně. Aby mohli vyrobit další kusy, 
vytáhli všechny součástky a pečlivě to naskenovali. Přál jsem si, 
aby byl každý kus malovaný ručně, ale to by si to pak nikdo nemohl 
dovolit. (smích)

Dnes jsi obklopen Marshally jak naživo, tak v tuto chvíli v Mar-
shall City. V Exodus jsi byl znám spíše jako zastánce značky 
ENGL, ale postupně jsi přebral vybavení od zesnulého Jeffa Han-
nemana v Slayer. Jaký je vůbec tvůj vztah ke značce Marshall?

Nechci se chlubit, ale vlastním tři nejlepší Marshally na světě! Mám 
tři modifikované stowattové modely JCM800 z roku 1987. Není 
nic lepšího. Nejlépe je to poznat na albu Tempo Of The Damned 
od Slayer. Žádná věda, přímo do hlavy a jedem. Nikdy to nic ne-
přibije. Každopádně Slayer jsou Marshallovská kapela, a ten zvuk 
se prostě ke kapele hodí. Dneska používám řadu DSL, ale abych 
byl upřímný, vidím jeho hlavní nedostatky v rámci Gain. Nějak mi 
toho nenabízí dostatek. Vlastnil jsem třeba i výborný kousek z řady 
JVM, ale ten zase až moc šuměl. Když jich máš za prdelí šest, 
poznáš to. Nedávno jsem proto zkoušel i model od Satrianiho a byl 
jsem ohromen až na to, že je vhodnější pro rockovou muziku. Pro-
to tlačím na můj kontakt z Marshallu, aby mi vyrobili můj vlastní. 
(smích) Vzali bychom něco z řady JVM a vytáhli Reverb, protože 
tuhle sračku nepoužívám a strčili tam Noise Gate, nejlépe od Satri-
aniho, a máš dokonalý zesák.

Měl jsi možnost podobných VIP modelů vyzkoušet více?
Vždycky jsem chtěl vyzkoušet model od Zakka Wylde, ale nikdy 
jsem se k tomu nedostal. Dělali to totiž v hodně limitovaném po-
čtu. Nějak se už nemůžu dokopat k intenzivnějšímu testovaní vy-
bavení. Mám toho plný barák, ale v poslední době jsem dost pou-
žíval předzesilovač od Kemperu, který v Exodus vždycky napíchnu 
do ENGLu a zní to jako šílená metalová mašina. Znám možnosti 
téhle kombinace i pozpátku, a proto mám k dispozici řadu profilů, 
které stačí jen zapojit. Nemusím ani tahat svůj Marshall z domu, 
protože mám profil, který zní naprosto stejně. Například na nové 
desce Exodus používám zvuk Marshallu, zatímco se na hlavního 
aktéra práší na půdě.
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Bring Me The Horizon
Lee malia
(Dan Sywala) 

Britská metalová formace Bring Me The Horizon letos slaví de-
set let existence a je skutečně co slavit. Kapela se za pouhou 
dekádu vypracovala k elitě metalcorového žánru, ale zároveň 
se nebojí experimentů, které vyústily v loňské album Sempiter-
nal. Experimenty s elektronikou sice některé tradiční fanoušky 
zaskočilo, ale zato k nim přivedly i tisíce zvědavců mimo svět 
metalu. Aktuální forma kapely je nejlépe čitelná na pozicích, kte-
ré získávají na letních festivalech. Jeden z headlinerů festivalu 
Brutal Assault vyslal do útrob místního Marshall City k rozhovoru 
mladičkého Lee Malia.
Jak dlouho už spolupracuješ se značkou Marshall?
Už to bude pár let. Před nějakou dobou jsme koncertovali v Jižní 
Americe a myslím, že jsme se poprvé domluvili na spolupráci prá-
vě tam.
Zatlačil na tebe i kapelní management nebo jsi podlehl zvuku 
MARSHALLů, včetně praktičnosti na turné?
V podstatě jsem je nikdy nepoužíval. Snad jen, když jsem byl o 
dost mladší, a to jsem raději používal Peavey nebo Orange. V Jižní 
Americe ale byla situace jiná. Úplně jsem podlehl jejich zvuku a v 
takové lokalitě jsem hodně ocenil i podporu firmy. Tím si mě získali 
na dlouhodobou spolupráci.
Orange si získává čím dál větší oblibu a další značky jako Pea-
vey nebo ENGL nezaostávají. Myslíš si ale, že na Marshally stále 
zvukově nemají?
Zvuk Marshallů je neskutečně čistý, ať už preferuješ větší důraz 
na kanál Mid nebo Gain. Marshally ti obecně dávají velký prostor 
k experimentům a je jen na tobě, jak si to nastavíš. Bez ohledu na 
úroveň distorze, zní vždy masivně a čitelně. Já jsem hrdým uživa-
telem JCM800, který zní vždy stejně spolehlivě. Stačí jen přehazo-
vat pedály a efekty.
Efektů máš ve sbírce opravdu hodně a tvůj technik se netají obli-

bou Marshallů, protože takové spektrum efektů v pohodě zvlád-
nou.
Většina z nich funguje na bázi Low Gain, takže mě vždy těší, že 
všechno zní, jak má. Ať už do toho zapojím Overdrive, Delay nebo 
Reverb, vždy to zní lépe než na značkách, které jsem používal v 
minulosti. 

Kytary
Ve sbírce máš velké množství kytar, ale také vlastní model od 
Epiphonu, u kterého sis prosadil řadu specifikací. Přibliž ho nám, 
prosím.
Hrozně mě potěšilo, že se mi ozvali sami, ale ještě příjemnější bylo, 
že mi dali volnou ruku v rámci úprav. Prošel jsem si proto snad 
všechny Gibsony, co jsem mohl najít nebo si vypůjčit. Nakonec 
jsem si vybral od každého něco s tím, ať to promítnou do jediné 
kytary za rozumnou cenu. Přál jsem si, aby si děcka na něco ta-
kového mohli zahrát, než aby se z toho stal nedosažitelný klenot. 
Naše publikum je totiž o dost mladší.
Všiml jsem si toho hlavně na tvé podpisovce, kam se neprobojo-
vali postarší metloši, ale čtveřice děvčátek.
Proto jsem chtěl, aby design působil střízlivě a zapůsobil i na tro-
chu starší publikum. To by právě mohlo ocenit, že se nejedná o nic 
světélkujícího ani příliš metalového.
Máte za sebou řadu turné. Přijdou ti fanoušci po světě rozdílní, ať 
už v Japonsku nebo Jižní Americe?
To rozhodně. Japonsko je třeba hodně zvláštní. Když začneš hrát, 
všichni jsou jako smyslu zbavení. Na druhou stranu, když přesta-
neš hrát, okamžitě je všude hrobové ticho. Je to prý určitý druh vy-
jádření úcty. Poslouchají totiž pečlivě, co jim chceš říct a navrch tě 
ještě zavalí dárečky. Mně takhle jednou dala dívčina velkou hračku 
se psem v náruči, která vypadala přesně jako já. To bylo opravdu 
divné! (smích)
Představoval sis někdy, že na tebe budou holky hodiny čekat a 
vyrábět ti dárečky?
Nikdy mě to ani nenapadlo. Jsem totiž hodně plachý a tichý. Když 
hraju, je to jiná věc, protože hraju na kytaru a vždycky jsem chtěl 
být v kapele. Na druhou stranu, všechno ostatní mi moc nejde.
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Rozhovor
se všestranným bubeníkem, 

Ondřejem Pomajslem
Začneme od začátku. Kdy jsi začal hrát na bicí a proč sis 
vybral právě tento nástroj?
Pocházím z muzikantské rodiny. Táta odjakživa hrával v kapelách 
na kytaru a rád zpívá. Máma je houslistka, tak jsem měl vždy k 
hudbě blízko. Od 6ti let jsem chodil do ZUŠ-ky v Chomutově, kde 
jsem vystřídal housle, flétnu, trombon a protože bubeník co tam 
učil, neměl moc žáků, začal jsem hrát na bubny. Trochu mi to bylo 
jedno, ale bavilo mě to víc než trombon, to mi bylo 10 let.

Máš nějaké hudební vzdělání?
Začal jsem v ZUŠ v Chomutově u učitele Vlasty Fridricha. Poté 
jsem vystudoval Ježkovu konzervatoř v Praze pod vedením Miro-
slava Kympla a Lukáše Doksanského. Studoval jsem též jazzovou 
VOŠ při KJJ u Martina Šulce, ale tam jsem z nedostatku času do-
končil pouze dva ročníky.

Jaké byly tvé první bicí?
Mé první bubny byly samozřejmě Amatky. Každý buben měl jinou 
barvu, tak jsem je po čase polepil černou folií a vypadaly opravdu 
skvěle  Asi rok před přijímačkami na konzervatoř se ke mně dosta-
la neodolatelná nabídka na koupi javorových Pearl Masters MMX. 
Nabídky jsem využil a možná i díky nim jsem se na konzervatoř 
dostal, protože jsem od té doby cvičil a hrál s nahrávkami v pod-
statě neustále. Ty bubny používám doteď a už je to 15 let. Pořád 
jsem z nich unešen a přijde mi, že hrají čím dál líp.

Takže ji máš doteď? Neměl jsi nutkání ji vyměnit za něco 
jiného?
Několikrát jsem ji samozřejmě vyměnit chtěl, ale jsem moc rád, že 
jsem to neudělal, protože hrají opravdu fantasticky…

Používáš činely značky Paiste. Jaké kousky konkrétně?
Vybral jsem si novou řadu Formula 602 Modern Essentials. Na vý-
voji se podílel můj velký oblíbenec Vincent Colaiuta a jak sám tvrdí 
v jednom rozhovoru, o těchto činelech se dá říct, že jsou vícemé-
ně univerzální. Musím mu dát za pravdu. Hraju na ně fusion, pop, 
gospel, jazz i big beat. Jsou obrovsky dynamické a moc mě baví, 
jak spolu jednotlivé činely korespondují.  Nádherně se doplňují, to 
jsem v takové míře u žádné jiné značky nezažil.  Navíc mají velmi 
konkrétní tón bez všech pazvuků a podtónů.  Jsem s nimi nadmíru 
spokojený.

Jak jsi spokojený s paličkami ProMark a co vše od této 
značky používáš?

Používám několik modelů paliček. Na tišší hraní – kluby apod. 
používám signature model Joe Morello a na větší akce signature 
model Paul Wertico. Oba modely jsou z hikoru.  ProMark použí-
vám krátkou dobu, ale zatím jsem velmi spokojen.  Baví mě výběr 
materiálů, např. Dub či Javor a několik povrchových úprav.  Dále 
mám nejrůznější metličky a špejle. Speciálně u špejlí mě velmi 
příjemně překvapuje jejich výdrž, což bývá častý problém.

Jací bubeníci tě ovlivnili a co posloucháš za hudbu?
Odpověď na tuto otázku by vypadala jako dlouhá řada bubeníků. 
Vyzdvihnu jich pár. Z počátku to byl David Koller a Klauda Kryš-
pín, protože jsem miloval Lucii a Pražský Výběr. Po nástupu na 
konzervatoř do Prahy se ke mně dostalo neuvěřitelné množství 
nahrávek a tím jsem poznal i spoustu skvělých bubeníků. Můj prv-
ní koncert v Praze byl Dennis  Chambers v Lucernabaru. Po dvou 
taktech koncertu jsem otevřel ústa, na konci zavřel a šel domů s 
tím, že jsem viděl UFO. Vždy mě bavili bubeníci, co se točili kolem 
Stinga. Manu Katché, Omar Hakim, Stewart Copeland a samozřej-
mě Vincent Colaiuta. O posledně jmenovaném si myslím, že je to 
nejlepší bubeník historie.  Ten člověk umí zahrát všechny hudební 
styly tak, jak mají znít. Když hraje bigband, zní to tak, jako by  
nehrál celý život nic jiného než swing.  To samé s Megadeath, zní 
to tak že hraje metal celý život.  Skvěle čte noty, neskutečně se 
orientuje v lichých taktech.  Zajímavé je se podívat na jeho web. 
Natočil asi 800 alb. Seznam jmen je neuvěřitelný. Od Jazzu po 
metal. Co se poslouchání hudby týče, měl jsem dlouhou dobu dvě 
takové bubenické bible. První je live koncert Petera Gabriela Se-
cred World, tam hraje bubny Manu Katché a druhý je živák Stinga 
z Osla myslím z roku 1993 – tam hraje Vincent Colaiuta.  Můj 
poslední objev je deska Loopyfield švédské kapely Dirty Loops. 
Neuvěřitelná jízda.  

Co tvoje projekty? Kde všude hraješ? A co chystáš nové-
ho v nejbližší době?
Projektů a kapel mám možná víc než je zdrávo. Asi před dvěma  
roky jsem se stal stálým členem kapely Vltava, což mě velmi 
naplňuje a je to takový splněný sen. Připravujeme novou desku, 
která by měla vyjít v příštím roce.  S Romanem Dragounem jsme 
letos v létě natočili živou desku ve studiu Sono, myslím že je 
velmi povedená a vyjde v nejbližších dnech.  S mou funky ka-
pelou TOP dream company jsme dotočili CD, které by mělo vyjít 
na podzim. Deska vyjde též mé kapele Los Quemados s hostem 
– brazilským zpěvákem a kytarisou Adrianem Trindade. Budou 
to brazilské moderní samby a na podzim je naplánované turné. 
Stále koncertuji též s Madfinger, kapelou Jazz Efterratt - těmto 
kapelám by též mělo v příštím roce vyjít CD. Dále spolupracuji s 
Maranatha Gospel Choir, kde hrajeme moderní gospel, to je pro 
mě velká hudební škola. Spolupracuji též se zpěvačkou Yvetou 
Blanarovičovou.  Do toho hraji občasné záskoky např. s Xindlem 
X nebo bigbandem F. Slováčka. Je toho hodně, ale ta pestrost 
mě na tom baví.

Více info na 
www.ondrejpomajsl.cz
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Zbrusu nová řada PST-7
 
 
 
 
 
 
Paiste představuje zbrusu novou řadu PST-7. Jedná se o po-
loprofesionální  řadu vyráběnou ve Švýcarsku ze slitiny CuSn8 
(stejně jako řada 2002). Atraktivní design podporují vynikající  
zvukové vlastnosti, to vše za velmi příznivou cenu.  Zvuk lze 
popsat jako jasný,  teplý, tolik charakteristický pro Paiste. 
V nabídce jsou 3 váhové kategorie – thin (light), medium a 
heavy.  Díky tomu jsou PST-7 vhodné do široké škály hudebních 
stylů. K dostání též jako set. 
 

Inovovaná řada PST-5
 
 
 
  
Švýcarská firma Paiste přichází s inovovanou řadou velmi oblí-
bených PST-5. Na první pohled jsou oproti staré verzi lesklejší. 
Dále jsou lehce lehčí a tenčí, což prospívá výslednému zvuku 
a prodlužuje též jeho životnost, protože čím silnější činel, tím 
tvrdší a tzn.křehčí. Jako materiál je opět použit  bronz.  
K dostání též jako set.
 

Nové přírůstky do rodiny
RUDE aneb nic pro slabší
povahy…
Všechny fanoušky tvrdé muziky určitě potěší rozšíření řady
Rude.

Paiste Rude Basher
18“ a 20“ Basher – Paiste je popisuji takto: představte si 2002 
medium na steroidech. Výbušné, ohnivý crashe!

 

Paiste
Rude Shred bell
Shred Bell je efektový činel – takový
splash pro zabijáky s velmi řízným, 
kovovým a živelným  zvukem. 
K dostání ve verzích 12“ či 14“. 

 

Paiste Rude Blast China 14“
Ač malá, tak velmi výbušná, útočná a syrová. Přesně zapadá do 
řady Rude.
 
 
 

Paiste MASTERS
Jedna z prémiových řad značky Paiste – Masters se rozrůstá o 
několik luxusních kousků. Konkrétně dark crashe 16“,18“,20“ a 
14“, 15“ dark hihat.  Vyrobeny jsou  ze slitiny bronzu s označe-
ním CuSn20.
Jak již označní dark napovídá,  zvuk očekávejte temný, hluboký 
a plný.  Hlasitostně nižší či střední. Proto jsou vhodné spíš pro 
dynamičtější hráče hrající jazz, blues nebo pop.  Na vývoji se 
podílel špičkový americký jazzový bubeník Gregory Hutchinson.
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Paiste Signature
Precision Heavy
Do rodiny řady Signature Precision vstupují kousky
s přívlastkem Heavy. Nalezneme zde 20“,22“ heavy ride, 
16“,18“,20“ heavy crashe, 14“ heavy Hihat. Řada Precision 
je cenově nejdostupnější variantou pro milovníky Signature zvuku. 
Opět se jedná o velmi melodické činely s čistým, jasným a konkrétním 
soundem, který je pro Signature charakteristický. Tato profesionální řada se perfektně  
hodí jak do studia, tak na pódia.

 OCENĚNÍ pro Paiste
Významného ocenění se dočkala novinka od Paiste. Nová řada Masters vyvíjena 
s podporou špičkového jazzového hráče Gregory Hutchinsona (mj. Diana Krall), 
získala první místo asociace MIPA (Musikmesse International Press Award) 
v kategorii činelů. Tato cena se každoročně uděluje u příležitosti hudebního vele-
trhu Musikmesse ve Frankfurtu n.Mohanem. Hlasování se účastní odborná veřejnost zastoupená redaktory více 
jak 100 hudebních magazínům  z celého světa. V loňském roce toto ocenění putovalo též k Paiste, za řadu Formula 
602 Modern Essentials.
 

Mike Terrana (Tarja)
hraje na činely PAISTE
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Lakované
Pearl Export
Nejprodávanější bicí

souprava všech dob je 
zpět na trhu, tentokrát 

v lakované verzi!
6-ti vrstvé, mahagonovo–topolové 

korpusy o síle 7,5mm-vyrobeny 
technologií SST, dodávají bubnům 
plný a melodický sound. Nevrtané 

tomy, zavěšené pomocí systému 
Opti-Lock. Jejich hloubka je snížena 

na 7“ resp.8“, což se projevuje v 
rychlejší odezvě bubnu. 

Set obsahuje novou serii hw řady 
830, Pedál Demonator, (novinka na-
vržená designery na motivy pedálu 
Damon). K dostání v 5ti barevných 

provedeních. Oproti bratříčkům
s fólií jsou lakované Exporty 

nabízené bez činelů.
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Nové snary
Pearl Free Floater
Před 30ti lety představil Pearl revoluční
konstrukci snaru s korpusem, jehož tělo není 
narušené jediným šroubkem…
Nyní legendární snary Pearl Free Floating prošly
zásadní obměnou nejen v názvu. Nové Free Floater 
přináší nové materiály a mechaniku.
Každý rozměr je navržen s kombinací dřev (nebo kovů) 
přesně pro výsledný charakteristický zvuk – 
podobně jako u řady Reference.

K dostání v rozměrech:
14“/3,5” – důrazný, krátký, rychlý sound, materiál bříza či ocel
14“/5”– univerzální, materiál javor či mosaz
14”/6,5” – plný zvuk, materiál javor/mahagon či fosforbronz
14“/ 8” – mohutný zvuk, materiál mahagon či hliník.

Nový svět zvuků snaru
právě přichází 

Pearl Hybrid Exotic
O tom, že Pearl nepřestává v hledání zvuku snů,

vypovídá nová řada snarů Hybrid Exotic.
Ta je ušitá na míru skutečným profesionálům.

Zvukově spojuje říznost kovu a kultivovanost dřeva.

Najdeme zde 3 typy korpusů:

Vectorcast: Formovaný podle speciálního trnu do tvaru písmene X
z kompozitního živicového vlákna. Tímto způsobem je vytvořen úzký, 

vysoce odolný korpus, který má pružnou odezvu při každém úderu

Cast Aluminum: Korpus je ve středu 3mm silný a na okrajích má 2 mm silný
zpevňující prstenec pro zvýšenou odolnost a lepší kontrolu vyšších frekvencí

Kapur/Fiberglass: Tradiční sklolaminátový hybrid z dílny Pearl, který má na vnější straně vrstvu z 
vzácného dřeva Kapur. Vzhled umocňuje lak Piano Black Lacquer s bílým vzorem ve střední části. 

Snary jsou osazeny jedinečnými šrouby Spin Tight, které disponují ochranou proti povolování. 

Luxusně, prvotřídně:
Pearl Sensitone Premium
Populární řada snarů Sensitone se rozšiřuje o několik
luxusních kusů s přívlastkem Premium, které splňují
nejpřísnější kritéria.
Na první pohled zaujme velmi atraktivní design mušlí. Vybrat si můžete mezi třemi
variantami použitého materiálu - Mosaz  s patinou, Phosphor Bronz či Javor v rozměrech
14”x5” nebo 14”x6.5”. Jako třešnička na dortu působí speciální Mahagonový studiový
model s netradičním rozměrem 15”x5”. Snary Sensitone Premium jsou osazeny inovovaným 
zapínáním struníku. Vhodné jsou do studia i na pódia.
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Vaše první bicí?
Pearl Target
Inovací prochází nejlevnější
z nabídky souprav Pearl, řada 
Target. Sada, určená spíše 
začínajícím hráčům nabízí 
vše, co pro hru potřebujete.
5místný set, kompletní sadu hardwaru,
činely ( 14“ hihat,18“ cash/ride) a židličku. 
V nabídce jsou 3 barevné varianty a 4 
základní konfigurace, včetně typu „Junior“, 
obsahující mj.18“ velký buben a 13“ dřevěný snare.

 

Pearl perkuse
Inner Circle
Cajon
Jedinečné perkuse nabízí
svou konstrukcí hráči tři 
možnosti využití pro hru.
Nejen, že při hře můžete sedět nebo stát,
ale též  se volně pohybovat po pódiu. 

Cyclone
Cajon
Tělo ze sklolaminátu
a hrací deska z tvrdého 
Asijského dřeva.
Vyniká silným zvukem a basové frekvence
podporuje vestavěný bassport.

 

Conga a bonga
Havana Series  
Tradiční afro-kubánský

zvuk ve spojení s výhodami
sklolaminátu.

Sklolaminátové mušle jsou odlehčené a hutnost 
congům  dodávají o 20% širší boky než bývá stan-
dartně. Samozřejmostí jsou přírodní blány. To vše 

s novým designem Liquid Gold.
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Břízové
Pearl Masters Custom BCX

Břízové Pearl Masters jsou zpět!
Pod označením Masters  Custom BCX se skrývá souprava složená

ze 6-ti vrstev 100% výběrové břízy. Korpusy mají tloušťku 7,5mm.
Profesionální set vhodný na podia i do studia. Břízové bubny

poskytují zvýrazněné basy, jasné středy a výšky. Uchycení
tomtomů řeší systém Optimount, ráfky jsou Mastercast.

Osazeno blánami Remo Ambassador. 
V nabídce jsou tři lakované finishe:   

Golden Broze Glitter, Lava Bubinga a Piano Black.
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jste se mohli potkat např s polským nebo německým Tour Busem, 
které jsme si na klíčové akce půjčovali. V roce 2015 a dále chce-
me cely projekt rozvíjet. Naším hlavním cílem je vozit na zajímavé 
akce kvalitní kapely, zvuk, zábavu……. Rozhodně se chceme více 
zaměřit na regionální akce a dát šanci i začínajícím kapelám. Jinak 
samozřejmě dál zůstaneme součástí letních festivalů a můžete 
nás potkat i na vybraných sportovních akcích.
…pomalu jsme se přesunuli k Red Bull baru v back stage. K 
mému velkému překvapení jsem zjistil, že RED BULL není jenom 
„normální a light“, ale že jich je celkem 6 druhů. Nechci tady 
dělat nějaký marketing, ale když mě něco zajímá, tak to zmíním. 
Kromě již zmiňované klasiky – Red Bull Energy drink a verze bez 
cukru, jsem k mému překvapení našel další 3 příchutě. Borůvku, 
brusinku a limetku. Celé portfolio uzavírá Red Bull Cola. Hodně 
lidí si myslí, že je to kola smíchaná s energy drinkem, ale pravda 
je ta, že je to jediná přírodní kola na světě. Ale zpátky k rozho-
voru.
Honzo, mám na tebe dotaz ještě z jiného soudku. Už víme, jak se 
dostanou kapely do RED BULL  TOUR BUSu. Ale kdybych potře-
boval brigádu pro dceru – mohla by jezdit u vás s autem s ple-
chovkou? Ptám se zcela záměrně, protože mi to připadne jako 
sen – trávit prázdniny na festivalech … a za druhé se mě dcera 
skutečně na to ptala.
Teoreticky ano. Musela by však projít výběrovým řízením. Podmín-
kou je studium na VŠ, řidičský průkaz, dobrá vyřídilka a samozřej-
me bez sympatií k Red Bullu by to nešlo :) Každopádně všechna 
volná místa vč obchodních pozic najdeš na www.redbull.cz.
Red bull Tour Bus mi připadne zajímavý i pro sportovní akce. Ur-
čitě bych ho viděl na MYSTICu, High Jumpu atd. To jsou sporty 
a akce úzce spojené s hudbou. Plánujete rozšíření aktivit na jiné 
sportovní aktivity?
Máš úplnou pravdu, v minulosti jsme na Mysticu i High Jumpu s 
Tour Busem uz byli a treba nas tam ještě v budoucnu potkáš. Jsou 
to presně ty akce, které nás baví a návštěvníci tam potřebují dodat 
energii. Bud‘ ve formě vychlazeného Red Bullu, nebo nadupaného 
lineupu. Rozhodně v přístím roce bude Tour Bus součástí všech 
našich sportovních aktivit.

Co dodat na závěr? Podařilo se nám Tour bus postavit v rekord-
ním čase 5 měsíců, během 4.500 odpracovaných hodin. Je  posta-
ven na platformě legendárního českého autobusu Karosa ŠL11. 
Poskytuje kapelám kvalitní zázemí, super vybavenou backstage, 
podium na střeše o rozměrech 9x 3,7 metrů, kvalitní zvuk a sa-
mozřejmě místo pro jejich vystoupení. A v neposlední řadě přiváží 

Je to pár měsíců, kdy jsem Honzu Vondráčka alias Jediho  potkal 
v klubu Ojai na koncertě PSH a mluvili jsme společně o tom, jak 
podporovat muzikanty a kapely. Již v tu dobu Honza tajemně na-
značoval, že se chystá něco bambastického (slovo monstrózní 
by dozajista skrze redakční úpravu Red Bull  neprošlo). A pak se 
to stalo. 29. dubna jsem jel z práce domů a po cestě do Letňan 
se majestátně nesl retro bus. Byla to legendární Karosa ŠL11, 
která mířila do výstavního areálu PVA na Majáles. Red Bull Tour 
Bus – uchvátil mě na první pohled. A to nebylo vše. 
Druhý den jsem se vydal navštívit Majales a viděl jsem Tour 
Bus v akci. Už to nebyl jenom autobus. Viděl jsem malý po-
jízdný kulturák, se vším všudy – stage, zázemí .. a hlav-
ně super kapely a mrak bavících se lidí. Super nápad, su-
per provedení. Tohle je potřeba vytroubit do světa. Článek 
o novém festivalovém fenoménu by neměl chybět v našem 
časopise, který se zajímá o vše, co souvisí s muzikou. Vy-

zpovídal jsem tedy Jediho a dozvěděl se zajímavé věci.
Honzo, ten Tour bus je super… Kolik jich jezdí? A kde to začalo?
Je jich celkem 10 a náš Česko–Slovenský je právě oním nejnověj-
ším, desátým kouskem. No a začalo to v Německu.
Jaký je jízdní řád RED BULL Tour Busu?
Jízdní řád je rozhodně nepravidelný, ale s jistotou muzu říct, že od 
dubna do října je minimálně každý víkend na cestách. Plán akci a 
vsechny ostatní zajímavosti jsou na www.redbull.cz/tourbus.
Cílem tohoto projektu je přivážet na mobilním podiu zajímavé ka-
pely na zajímavá místa. Jsme schopni dojet v podstate „ kamkoliv“ 
a během 3 hodin začít hrát.
Vím, že spolupracujete s PSH a Prago Union. Kdybych měl něja-
kou kapelu, jak se dostanu k Vám na stage?
S PSH i Prago Union děláme dlouhodobě a jsou součástí naší „Red 
Bull family“. Do ní patří v Čechách 30 kapel, hudebníků, producen-
tů a na Slovensku 17. Například: N.O.H.A, Puding paní Elvisovej, 
Skyline, Mydy Rabycad, Kapitán Demo, Boris Carloff, UDG, Monkey 
Bussines, Android Asteroid, DJ Friky, Filip TBC, VR Nobody….a další 
a další. Nicméně náš vztah je trochu jiný, než by se mohlo zdát.
Red Bull neni sponzor ani mecenáš, takže jde v podstatě pro obě 
strany výhodné přátelství. Umožnujeme kapelám plnit jejich sny a 
zároveň spolupracují na našich vlastních projektech. (tzn. vlastní 
projekty jsou ty, které se jmenují Red Bull …- nikdy nepropůjčujeme 
název brandu) Příkladem je třeba zmiňovaný Red Bull Tour Bus, 
kde z 90% hrají právě tyto kapely. A to je vlastně odpověd na tvou 
druhou otázku. Nicméně jsme otevřeni i jiným kapelám, na střeše 
vystupují vítezové soutěží  jako je Skutečná liga nebo  Global batt-
le of the bands a od přístího roku připravujeme vlastní platformy, 
které umožní kapelám se o místo na busu poprat.
Máš nějaký plán na příští rok – tedy není-li to obchodní tajemství? 
Jaké akce RED BULL podporuje?

Tento rok byl a je pro nás hodně důležitý, protože je to první rok s 
našim vlastním, českým autobusem a full programem. V minulosti 

RED BULL Tour Bus
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zábavu fanouškům muziky. Doufám, že se 
nám podaří dále posouvat tento projekt a 
že se potkáme třeba na nějaké další akci. 
Jinak v případě připomínek a navrhů lze 
napsat na email tourbus@redbull.cz.
Honzo, moc díky za rozhovor. 
Tour busu přeji, abychom ho vídali co nej-
častěji. Věřím, že lidi kolem něj budou mít 
dostatek energie a tour bus sám ona po-
myslná křídla. Takže už se těším na další 
akcičky, kapely … no prostě kalbičky.

Pearl Vibrator
Throne Thumper
Tato krabička z dílny firmy Pearl slouží
bubeníkovi k ještě lepšímu pocitu při hraní.
Pearl v tomto směru spolupracuje s firmou ButtKicker za účelem synchronizování bu-
beníka s baskytaristou. V této krabičce je zabudovaný reproduktor s 200W zesilovačem, 
který vibruje s bubenickou stoličkou podle rytmu baskytaristy nebo jiných členů kapely, 
kteří hrají nízké basové frekvence. Je kompatibilní s jakoukoliv elektronickou bicí sou-
pravou a je připevnitelná na jakoukoliv stoličku bubeníka. Je vhodná tam, kde je velmi 
těžké slyšet ostatní členy kapely, tj. například na živém koncertě. Spolu s monitory Pearl 
Precision Drum uslyšíte každý zvuk, který vaše souprava bude produkovat.

Unikátní ladící šrouby
Pearl 
Spin Tight
Pearl přichází s revoluční
novinkou, která navždy ukončí problematiku povolují-
cích se šroubů, což má za následek rozladění bubnu.
Díky unikátnímu řešení „šroub ve šroubu“, se šroub chová jako hmoždinka. Poté co si 
speciální novou kličkou Pearl K–180 naladíte bubny, dotáhnete pomocí K–180 též vnitř-
ní červený šroub. Při jeho dotažení, se velký šroub roztáhne a tím se jeho pozice upevní. 
Tento šroub lze použít na všechny bubny všech značek.

Techniké parametry
Typ: elektronické zařízení, které vibruje při nízkých 
frekvencích a dává tak najevo bubeníkovi, 
kdy má bubnovat.
Váha krabičky na stoličce: 2,5kg
Váha zesilovače: 1,5kg
Rozměry: 6,69“ x 11,81“ x 3,15“
Vstup: ¼ vstup na sluchátka klasický
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Britská firma Natal spadá pod křídla Marshall 
Amplification. Málokdo totiž ví, že slavný Jim Marshall 
byl původně bubeník. Bicí Natal jsou vyráběny v továrně v Milton Keynes v Anglii. 

Britská firma Natal představuje kolekci snarů. Najdeme zde jak kovové, tak dřevěné kousky. 
Snary od Natalu vynikají velmi kvalitním zpracováním, skvělým zvukem a  dají se považovat 
za profesionální. Všechny mají konstrukci struníku vylepšenou o vychytávku podobě dvou poloh 
napínání. Tím získáte dva zvuky, které se dají měnit pouhým posunutím napínací páčky.  
Takto struník utáhnete nebo povolíte čímž začne víc „hrát“.

Natal
Stave Snare
jsou vyrobené standartní technikou, která je při výrobě bicích běžná a sice vrstve-
ním a následným lepením jednotlivých dýh do plochy, která je následně tvarována. 
Při lepení jednotlivých dýh je poučito extrémě málo lepidla, čímž může dřevo více 
reagovat. V nabídce jsou materiály Jasan, Javor a Bubinga a je na výběr z devíti 
povrchových úprav.

Natal
Hand Hammered
je ručně kovaný v Anglii na výslednou 
tloušťku pláště 1mm. Atraktivní design 
podporují vynikající zvukové vlastnosti. 
V nabídce je sedm povrchových úprav: 
nikl, měď, tmavá měd, tmavý chrom, 
bronz s patinou a tmavý bronz.

Natal
Limited Edition
je vyroben z 1mm silného ocelového 
plechu s výrazným a stylovým bron-
zovým provedením s nádechem retro 
stylu. Natal má v nabídce též snary 
vyrobené z tradičních materiálů: ocel, 
bronz, hliník, mosaz a pochromovaná 
mosaz.

Natal
Pure Stave Snare
je netradičně složen z vertikálních bloků, čímž tvoří 
mnohohran, avšak z venkovní strany je soustružen 
do válce. Povrch je ručně lakován a leštěn. Výsledkem 
je velmi muzikální, dynamický buben. V nabídce jsou 
materiály jasan, ořech a javor. 
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„Proměnamě“ s Tomášem Klusem. 

Foto: Michal Budínský



Natal Maple 
Profesionální souprava, korpusy vyrobeny
ze 7 vrstev 100% javoru. 
Javor dodává bubnům obrovskou dynamiku a rovnováhu basů a 
výšek. Povrchová úprava lak (17 barevných variant), prodáváno 
bez hardwaru. Nevrtané tomtomy. Snare nabízí dvě pozice napnutí 
struníku.

Natal Bubinga
Profesionální souprava, korpusy vyrobeny

ze 7 vrstev bubingového dřeva. 
Bubingové dřevo lze charakterizovat jako basové a hutné. Povr-

chová úprava lak (4 barevné varianty). Prodáváno bez hardwaru. 
Nevrtané tomtomy.  Snare nabízí dvě pozice napnutí struníku. 

V nabídce je 14 rozměrových konfiguracích.

Natal Walnut  Profesionální bicí souprava, korpusy ze 7 vrstev ořechového dřeva.
Ořech dodává bubnům tmavší sound a oproti javoru má méně vysokých frekvencí. Povrchová úprava lak. V nabídce jsou 4 barevné  varianty. 

Prodáváno bez hardwaru. Nevrtané tomtomy. Snare nabízí dvě pozice napnutí struníku.

NATAL BICÍ                               SOUPRAVY
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Natal Ash
Profesionální souprava má korpusy
ze 6 vrstev 100% jasanového dřeva. 
Jasan dodává bubnům výrazný atak a projekci.
Povrchová úprava je fólie. Prodáváno bez veškerého hardwaru. 
Nevrtané tomtomy, Snare nabízí dvě pozice napnutí struníku.

Natal Birch
Profesionální souprava,

korpusy vyrobeny ze 7 vrstev 100% břízy. 
Bříza je jeden z nejpoužívanějších dřev pro výrobu bicích, které mají 

silné basy a ostré výšky. Povrchová úprava lak (7 barevných 
variant). Prodáváno bez hardwaru. Nevrtané tomtomy Snare nabízí 

dvě pozice napnutí struníku.



ProMark 
Paličky
ProMark  nabízí  široké spektrum paliček
všech rozměrů.
Vybrat si můžete z těchto dřevin:  výběrový Americký Hikor, Dub 
(Shira Kashi) a Javor.  Samozřejmostí je též nabídka povrchových 
úprav: Natural, palička není lakovaná,  Lakované a tzv. Pro-Grip 
(hrubá vrstva speciálního protiskluzového laku je pouze v místě 
úchytu paličky).

Dlouhodobě nejpopulárnější 
značkou na výrobu paliček 

a příslušenství je v celosvětovém 
měřítku americká firma ProMark. 

ProMark
Speciální paličky, 
metličky a špejle

Zasunovací kovové metličky několika tvrdostí 
s gumovou rukojetí. Plastové metličky 

několika tvrdostí a hybrid (mezi paličkou 
a metličkou) zvaný Broomstick. Všechny tyto 

výrobky obohatí Váš zvuk. 
Pro hráče na melodické bicí nástroje nabízí Pro-Mark nejširší škálu 

tympánových, xylofonových, vibrafonových a gongových  paliček.  
V nabídce nechybí též paličky na timbales.. Pro hraní např. unplug-

ged koncertů oceníte špejle Cool rods či Hot rods.

ProMark Příslušenství
V nabídce jsou samozřejmě bubenické rukavice, pro-
tiskluzové omotávky paliček, obaly na paličky a další. 
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Ahoj Štěpáne, prozraď čtenářům, 
na čem nyní pracuješ?   

Ahoj všem muzikantům a muzikantkám, je léto, začal srpen a 
festivalová sezóna nemůže být rozjetější. Mě se týká jak s Jankem 

Ledeckým, tak samozřejmě s Wanastowíma Vjecma. S WV hrajeme 
letos především sérii České a moravské hrady, ale také už téměř 

tradičně na Rock pod kameňom ve slovenské Snině. Závěr roku se 
neobejde bez vánočních koncertů obou zmíněných kapel. Kromě 

toho skupina Wanastowi Vjecy připravuje nové album, které má vy-
jít letos. Myslím, že kromě příležitostného záskoku v Krausberry se 

mi do programu už nic nevejde. Další projekty, které mám v hlavě, 
se týkají až dalšího roku.

S kým by sis ze světových muzikantů rád zahrál?
Máš nějaký takový sen?

Ha ha, to si nejsem jistý, jestli bych to fakt chtěl zažít. Muzikanti, 
které obdivuji, jsou jiná liga. Představuji si to, jako kdyby vyhnali 

na trávník fotbalistu z FC „Prdelákov“ na trávník nějaké vysoké ligy. 
(fotbal je mi cizí, pardon). Ale daleko víc mě zajímá zažít ten celý 

proces tvorby alba s nějakým světovým producentem.  A to mě 
zajímá hodně a myslím, že je to pro mě uskutečnitelný cíl. Nikoho 

konkrétního zatím nemám na mysli.

Kdo tě ze současné české hudební scény
nejvíc oslovuje? 

To je dost malý a problematický prostor, který jsi tu vytyčil. Tako-
véto otázky rád využívám k tomu, abych zmínil nějaký můj objev. 
Měl jsem tu čest trochu přispět k deskám Marka Dusila, okouzlili 
mě Vložte Kočku, mám rád hlavně autentické umělce, třeba jako 
Kvintet doktora Konopného, OTK, nebo Rudovous, kteří jsou tak 

nějak nepřirovnatelní. Nedávno jsem poznal mladou nespoutanou 
instrumentální formaci Nanodrob. Myslím, že o nich ještě uslyšíme, 

i když spíše v prostoru nového jazzu.

Hraješ paličkami ProMark. Proč právě s nimi?
Pro Mark 5B už používám strašně dlouho. Myslím tak 20 let. Pár-

krát za tu dobu jsem musel, nebo i chtěl něco jiného vyzkoušet, do-
stával jsem i sponzorské nabídky, ale vždycky jsem se k nim vrátil. 

Vím, že nemají nejlepší pověst, co se výkyvů kvality týče, je potřeba 
si trochu vybrat. Ale váha, tvar a hlavně těžiště jsou bezkonkurenč-
ní. Prostě mi sedly, maximálně mi vyhovují a nemám žádný důvod 

hledat něco jiného. To ostatně platí pro celý můj equipment.
Je mnoho skvělých nástrojů.

Více na www.smetacek.com

Muzikanti, kteří důvěřují značce
ProMark... 

Neil Peart (Rush)

Dave Lombardo (Independent)

Mike Portnoy (ex Dreamtheater) 

Aquiles Priester (Hangar) 

Benny Greb (Independent) 

Několik otázek
na předního

českého 
bubeníka

Štěpána
Smetáčka
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Dotace EU je často přetřásané téma. Jsou 
tím hnacím motorem rozvoje, nebo nao-
pak pokřivují konkurenční prostředí? Mají 
smysl pro rozvoj regionů nebo zvýhodňují 
vybrané? Z ekonomického hlediska nelze 
odpovědět paušálně. Lze však tvrdit 100%, 
že tam, kde dotace rozvíjí znalosti, kreativi-
tu a rozšiřují obzory, jsou na místě. Dotace 
pro vzdělávání a kulturu jsou potřeba!
Myšlenka, že ekonomický pokrok není vázán 
pouze na inovace v oblasti technologií, ale na 
další oblasti včetně umění, se v posledních 
letech objevila v několika vědeckých studiích 
(např. studie KEA European Affairs: Dopad 
kultury na kreativitu, teorie kreativní třídy R. 
Floridy, studie o kreativních a kulturních prů-
myslech a další). Pokud tato teze platí, pak 
je to silný argument pro zachování či zvýšení 
podpory umění z veřejných zdrojů. Jako pří-
klad návratnosti investice do umění/umělce 
je zmiňován anglický zpěvák Sting, který zís-
kal grant Arts Council na svůj první zvukový 
aparát a první veřejné vystoupení. Pokud vez-

meme v úvahu všechny příjmy, které formou 
daní Británie získala ze Stingových aktivit, 
jedná se o rekordní investiční návratnost. 
Příkladem podpory ekonomického rozvoje 
regionu díky umění je rozvoj aplikací IT v ob-
lasti managementu historického dědictví ve 
Florencii.
Zdá se, že umění a kultura mohou být mo-
torem kreativity, jež akceleruje společenské 
a ekonomické změny. Obzvlášť to platí v na-
šem prostoru – Evropa má pro kreativní eko-
nomiku mimořádný potenciál: v Evropě sídlí 
významné umělecké školy, galerie, hudební 
festivaly, operní domy, Evropa má významné 
kulturní dědictví. Česká republika disponu-
je jedním z nejpropracovanějších systémů 
uměleckého vzdělávání na světě. Přes vše 
výše řečené je však kultura na chvostu zájmu 
politiků, ministerstvo kultury ČR má nejútlej-
ší rozpočet, kultura je stále (mylně) vnímána 
jako nadstandard, umělecké vzdělávání jako 
volnočasová aktivita a prevence sociopato-
logických jevů. Managementu uměleckých 
škol – chtějí-li nabídnout žákům komfortněj-
ší podmínky a učitelům adekvátní finanční 
příjmy – nezbývá než hledat další finanční 
zdroje.
Bezkonkurenčně největším donorem posled-
ních let jsou fondy Evropské unie. Školy mo-
hou čerpat z několika operačních programů, 
z nichž nejatraktivnější je program Výzkum, 

vání dospělých.
V oblasti multimediální výuky se přípravný 
tým projektu Podpora uměleckého vzdělává-
ní v ČR zaměřil na tři aktivity, ve kterých je 
možné moderní technologie uplatnit nejlépe:
1) Multimediální výuka hudební teorie – cí-
lem této aktivity je vybudování multimediál-
ních učeben hudební teorie na uměleckých 

školách. Multimediální učebna bude vyba-
vena žákovskými stanicemi (každá stanice 
je koncipována pro dva žáky), které budou  
v základní verzi obsahovat počítač, zvukovou 
kartu, MIDI klávesnici, mikrofony, sluchátka 
a výukové softwary. Všechny žákovské sta-
nice budou propojeny s pracovištěm učitele, 
které bude vybaveno datovým úložištěm a 
propojeno s dataprojektorem nebo interak-
tivní tabulí, tiskárnou, skenerem a dalšími 
zařízeními. Součástí projektu jsou také se-
mináře a e-learningové kurzy pro vzdělávání 
učitelů v této oblasti. Všechny zapojené ško-
ly budou vybaveny jednotným hardwarem a 
softwarem, což umožní sdílení výstupů mul-
timediálních učeben a vytvoření podrobných 
návodů k užívání výukových programů.
Technické specifikace multimediální učebny, 
které navrhla firma Praha Music Center, jsou 
následující:
• Focusrite Scarlette 2i4 – USB zvuková kar-
ta, 2x vstup, pro mikrofon nebo nástroj v pro 
vedení XLR Combo, 4x výstup, 96 kHz/24bit, 
MIDI in a out, 48V fantomové napájení, napá-
jení přes USB
• Alesis Q49 Keyboard – MIDI klávesnice, 
možno připojit i přes USB,
• Art M-One – Studiový kardiodní kondenzá-
torový mikrofon, frekvenční rozsah 20Hz – 
20kHz, fantom 48V, max. SPL 135dB); podle 
přání škol však mohou být učebny vybaveny 
libovolnými mikrofony – dynamickými kon-
taktními mikrofony, dynamickými nástrojový-
mi mikrofony atd.,
• Shure SRH440 – profesionální sluchát-
ka, 40mm drivery, frekvenční rozsah 10 Hz 

– 22kHz, max. SPL 
105dB, hmotnost 272 
gramů,
• Proel PRO100BK 
(profesionální mikro-
fonní stativ s výsuv-
ným ramenem) nebo 
stolní stativ Proel 
DST110.
Cena jedné žákov-
ské stanice včetně 
mikrofonního kabelu 

a napájecího zdroje do 10 tis. Kč (cena bez 
DPH). Každá stanice bude vybavena počíta-
čem (procesor čtyřjádro, 4 GB operační pa-
měť, 500GB HDD) a příslušným softwarem. 
Součástí žákovské stanice budou výukové 
softwary, program Cubase na úpravu zvuku, 
notační program a další. Učitelská stanice 
bude navíc vybavena poslechovými studio-
vými monitory Alesis M1 Mk.II, sluchátko-
vým distribučním modulem Art HEADAMP4 a 
kvalitnější zvukovou kartou – např. Focusrite 

vývoj a vzdělávání. Správa dotace z fondů EU 
však pro školy přináší velké administrativní 
zatížení. Snížit toto zatížení a nabídnout kom-
plexní pomoc školám se snaží připravovaný 
projekt Podpora uměleckého vzdělávání 
v ČR. Do přípravy projektu je zapojena také 
firma PRAHA MUSIC CENTER a PORTEDO 
o.p.s.
Projekt Podpora umělec-
kého vzdělávání v ČR má 
mimo jiné za cíl propojit 
kreativní metody výuky 
s moderními technologie-
mi. Kreativita v pedagogice 
je o efektivních výukových 
metodách, které dokáží 
pružně reagovat na aktuál-
ní potřeby žáků, je o hledání nových přístupů, 
o porozumění souvislostí a širších kontextů, 
a to vše akcelerováno díky využití moderních 
technologií ve vzdělávacím procesu. Moder-
ní technologie mohou také pomoci školám 
v propagaci hudebních oborů například díky 
školním nahrávacím studiím, multimediální 
učebny mohou rozšířit metodické postupy 
pro výuku výtvarného oboru a hudební teorie.
V minulých letech se tématem využití mo-
derních technologií ve výuce uměleckých 
předmětů zabývalo několik projektů. Na-
příklad Základní umělecká škola v Chocni 
v současné době pracuje na projektu Propo-
jení kolektivní umělecké tvorby s moderními 
technologiemi ve výuce, který se zabývá vyu-
žitím interaktivních tabulí pro výuku hudební 
nauky, nabízí semináře k obsluze nahrávací-

ho studia, seznamuje pe-
dagogy ZUŠ s programy 
pro tvorbu multimediálně 
zaměřených výukových 
programů a s notačními 
a výukovými programy 
(Ear Trainer, Midimaster 
Rhytmus Trainer, Midi-
master Score Trainer). 
ZUŠ v Uherském Brodě 

realizovala projekt Technika@umění – nové 
formy výuky v umění. Zavedením ICT do vý-
uky hudebního oboru se také zabýval projekt 
Implementace ICT do výuky hudebního oboru 
Základní umělecké školy Náchod.
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání v ČR 
se zaměřuje na čtyři hlavní oblasti, z nichž 
nejžádanější je klíčová aktivita Multimedi-
ální výuka umě-
leckých předmětů 
(o této části projek-
tu podrobněji hovo-
říme dále). Druhou 
oblastí je podpora 
školních souborů, 
orchestrů a pěvec-
kých sborů – pře-
devším formou 
mediální kampaně 
Vzdělávání na ZUŠ 
je více než zájmová činnost. Součástí této 
aktivity budou také kurzy dirigování, semi-
náře aranží skladeb pro školní orchestry, zří-
zení pozic regionálních manažerů orchestrů 
atd. Třetí kapitola projektu se zabývá přípra-
vou výchovných koncertů pro ZUŠ, ZŠ a SŠ, 
překlady výukových materiálů ze zahraničí, 
tvorbou nových metodik a výukových mate-
riálů pro umělecké předměty. Čtvrtá klíčová 
aktivita je zaměřena na vzdělávání učitelů a 
vedoucích pracovníků škol a také na vzdělá-

EU FANDÍ
UMĚNÍ
A KREATIVITĚ
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Scarlette 18i20.
2) Zvukové studio – tato aktivita se zabývá vybudo-
váním semiprofesionálních zvukových studií na umě-
leckých školách. Díky propojení škol a jednotnému 
základnímu vybavení zvukových studií bude možné 
sdílet vybudováním školních studií. Projekt počítá také 
s vybudování jednoho „mateřského“ zvukového studia 
na profesionální úrovni, kde bude možné kvalitně upra-
vovat nahrávky vytvořené ve školních studiích, reali-
zovat kurzy nahrávání a zvukové tvorby a vytvářet pro 
školy demo nahrávky v profesionální kvalitě.
Technické specifikace semiprofesionálního zvukového 
studia z dílny Praha Music Center jsou následující:
• Focusrite Scarlette 18i20 – profesionální zvuková 
karta, USB 2.0, osm analogových vstupů a výstupů 
v provedení combi /XLR-Jack, MIDI in a out, SPDIF in 
a out, Optical Adat, možnost rozšíření o osm vstupů, 
vzorkovací frekvence 24 bit/96kHz, mikrofonní pream-
py Focusrite,
• Genelec 8030 – poslechové studiové monitory, ak-
tivní, výkon 40W pro basy + 40W pro výšky, frekvenční 
rozsah 58 – 20000Hz, 5“ neodym basový reproduktor, 
neodym driver, korekce basu, středů a výšek, vstupy 
XLR,
• sada mikrofonů – Shure SM57LCE (dynamický 
nástrojový mikrofon bez vypínače, 4 kusy), Shure 
SM58LCE (dynamický zpěvový mikrofon bez vypína-
če), Shure SM27LCE (studiový mikrofon pro zpěv i ná-
stroje, kondenzátor), Shure SM137 (studiový konden-
zátorový mikrofon, overheady, vokály, činely, nástroje, 
2 kusy), Shure BETA52A (mikrofon pro velký buben, 
bass, 2 kusy),
• Art HEADAMP4 – sluchátkový distribuční modul, 1 x 
stereo input, 4 stereo sluchátkový výstup, v provedení 
6.3mm jack nebo 3.5mm jack. Dále sada kabelů a mi-
krofonních stojanů. 

3) Grafické studio jako sou-
část výtvarného oboru – tato 
aktivita podpoří modernizaci 
výukových metod na základ-
ních a středních uměleckých 
školách především v oblas-
ti plošného a prostorového 
designu – modernizace této 
oblasti vzdělávání má velký 
význam pro praktické využití 
kreativních vizuálních aktivit 
na pracovním trhu. Konkrét-
ně budou v rámci projektu na 
školách vytvořena grafická 
studia (počítače s kvalitními 
grafickými kartami, monito-
ry s kalibrací barev, laserová 
tiskárna a software), bude vy-
budován centrální server pro 
sdílení informací a e-learnin-

gové kurzy. Tato aktivita zahrnuje také pořádání semi-
nářů pro učitele a prezentaci výstupů grafických studií. 
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání v ČR se bude 
ucházet o dotaci z operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. Pokud s žádostí uspěje, projekt by měl 
být zahájen nejpozději koncem roku 2015. Na jednotli-
vých aktivitách bude spolupracovat zhruba 50 základ-
ních uměleckých škol, 20 škol dalšího typu (ZŠ, SŠ, 
konzervatoře), neziskové organizace a odborné firmy. 
Aktuální a podrobnější informace o projektu budou prů-
běžně zveřejňovány na www.eurohudebka.cz. 
 
Chcete se do projektu zapojit i Vy? Pošlete nám e-mail 
na office@portedo.cz nebo audio@pmc.cz – poskyt-
neme Vám informace, jak vstoupit do projektového 
partnerství.
 

Vybrané produkty jsou pouze demonstrativní a podle potře-
by lze vybrat a použít i jiné dle aktuálních potřeb a požadav-
ků klienta.

Rozhovor
s multiinstrumentalistou 
a firemním hráčem Pearl Perkuse, 
Petrem „El Pulpo“ 
Smetáčkem
Napsal jsi knihu o perkusích, komu je tato publikace
určená?
Tvořil jsem ji speciálně pro české podmínky, abych zdejším zájemcům 
představil salsu, a tedy i perkuse v ní užívané. Snažil jsem se o pře-
hlednost a celistvost informací, k čemuž jsem použil formu jakoby vy-
právění, kdy čtenáře provádím postupně historií, základními nástroji, 

a několika vybranými rytmy. Určena 
je tak nejen pro hudebníky, ale i po-
sluchače, tanečníky, kteří by se rádi 
o této hudbě dozvěděli něco více. 
Obsahuje též školu hry na perkuse 
(timbales, konga, bonga, hand per-
cussion) ve stylu, jak se na ně hraje 
„ve světě“, což tu doposud chybělo 
- proto jsem to také vytvořil, kvůli 
snadné dostupnosti komplexních 
informací v Češtině. Již nyní pra-
cuji na rozšířeném vydání, ale to 
bude až za další řádku let - vždy si 
se vším dávám záležet. Možná až 
moc…  

Nedávno ses stal firemním hráčem Pearl, co tě
na nástrojích této značky zaujalo?
Tak zaprvé mne zaujala vyváženost „cena - výkon“. A následně velká 
možnost výběru. V Čechách, myslím si, není Pearl (co se týká perku-
sí) příliš využívanou značkou, a to je opravdu škoda. Nabízí ohromné 
množství nástrojů, více i méně známých, v různých sériích, a tedy i 
cenových škálách. Navíc má spoustu praktických vychytávek, které jiné 
značky nenabízejí, např. triangl s úderníkem, k jehož obsluze vystačí 
jediná ruka - prostě perkusácký hračičky. 

Jaké nástroje Pearl využíváš? Jaký je tvůj setup?
Jelikož se primárně, co se perkusí týče, zabývám salsou, využívám set 
kong a bong Elite série. A to, z praktických důvodů, fiberglass variantu 
- jsou velmi znělá (tzn. klubové prostory bez ozvučení), zároveň nepod-
léhají vlivům počasí, lehká na převoz. O kvalitě tónu nemluvím, tu beru 
u Pearlu za samozřejmost. Dále mám timbales „Marc Quiñones“, celou 
řadu menších a „ručních perkusí“, z nesalsových cajon atd. U těch ruč-
ních perkusí jsem byl opět překvapen kvalitou zvuku, třeba shekere mě 
úplně nadchlo…

Co v současnosti děláš? Co při-
pravuješ pro fanoušky? 
Co se týče publikační činnosti, tak, 
jak už jsem zmínil, pomalu pracuji na 
rozšířeném vydání mé „knížky-učebni-
ce“ o salse. Dále připravuji materiály 
pro několik různorodých autorských 
CD, kterými bych rád rozšířil prozatím 
útlé řady dvou dosud vydaných. Ne-
ustále komponuji a aranžuji pro (ne-
jen) své kapely Los Rumberos, takže 
stále chrlím nějaké novinky. Nyní i v 

cizokrajných souvislostech, neboť chystáme repertoár pro Francii, ve 
které jsme se zcela neočekávaně uchytili. Také se chystá pár speciál-
ních velkých komponovaných večerů v Praze, ale ještě neprozradím. 
K tomu tradičně mnoho hostování… 

Více na  www.petrsmetacek.com

65



zvukové karty Focusrite Saffire PRO 26 je konektivita. Focusrite Saf-
fire PRO 26 nabízí čtyři mikrofonní předzesilovače Saffire, které se 
vyznačují nízkým zkreslením (THD: < 0,001% ), šumem a vysokým 
dynamickým rozsahem (109 dB). Samozřejmostí je i phantomové 
napájení 48V. Dva speciální vstupy Line/Inst jsou uzpůsobeny pro 
linkové či vysokoimpedanční zdroje signálu, je tedy možné nahrávat 
napřímo i elektrifikované nástroje (elektrická a akustická kytara, 
nebo baskytara). K dispozici jsou ještě dva další linkové vstupy a 
šestice linkových výstupů, vše samozřejmě v profesionálním syme-
trickém provedení. 

 
Přímý poslech umožňují dva sluchátkové výstupy s nezávislou vol-
bou hlasitosti. Výbava většiny ostatních zařízení ve stejné cenové 
relaci by zde končila, ale tento model nabízí i MIDI rozhraní, digitál-
ní S/PDIF In/Out rozhraní a optický ADAT vstup rozšiřující celkové  
 
 
 
 

 

možnosti propojení na konečných 18 vstupů a 8 výstupů. O kvali-
tu v digitální doméně se starají kvalitní 24-bit / 96kHz převodníky 
a technologie JetPLL pro eliminaci jitteru (<250 ps), která je velmi 
důležitá pro zachování všech hudebních informací, včetně těch nej-
jemnějších detailů. 
Veškerá konektivita by zdaleka nebyla takovou předností nebýt dal-
ší silné stránky Focusrite Saffire PRO 26 – routování. Softwarový 
mixážní pult Saffire Mix Control funguje bez jakékoli latence a do-
voluje míchat či monitorovat jednotlivé vstupy a výstupy naprosto  
nezávisle. Navíc nabízí schopnost ukládání nastavení všech para-
metrů routování, které lze následně jediným kliknutím načíst. 
Focusrite Saffire PRO 26 se dodává s veškerým softwarem po-
třebným k nahrávání a produkci hudby. Součástí balení je poslední 
verze Focusrite Plug-in Midnight a Scarlett Suite, které obsahují 
např. kompresor, reverb, gate a ekvalizér apod., Ableton Live Lite, 
Bass Station od firmy Novation a více než 1GB samplů od firmy 
Loopmasters. Saffire PRO 26 se připojí bez problémů k Thunder-
bolt portu přes FireWire/Thunderbolt adaptér (který však není sou-
částí balení) nebo přímo k FireWire 800 portu pomocí přiloženého 
kabelu. 

RedNet D16 AES
Jedním z prvních výrobců na světě, kteří rozpoznali výho-
dy vysoce perspektivního ethernetového protokolu Dante, 
byla firma Focusrite.
Její rozvětvená rodina zvukových rozhraní RedNet, založená na mul-
tikanálovém rozhraní Dante se v první polovině roku 2014 rozrostla 
o nového člena - RedNet D16. Rackové zařízení o výšce 1U nabízí 
celkem 16 digitálních vstupů a výstupů AES/EBU na 25-pin multi-
konektorech D-Sub, zapojených dle normy AES59 (Tascam Digital). 
RedNet D16 je tedy ideálním komunikačním prostředníkem mezi 
digitálními mixážními pulty a dalšími zvukovými prvky vybavenými 
výstupy AES3 na jedné straně a sítí Dante na straně druhé. K dispo-
zici je též vstup a výstup ve formátu XLR, který je primárně určen k 
distribuci digitálního referenčního signálu DARS, může však být pře-
pnut i do režimu AES/EBU, ve kterém nahrazuje signál v kanálech 1 
a 2. Podobným způsobem lze využít také rozhraní S/PDIF In/Out na 
konektorech RCA, jež může nahradit signál v kanálech 3 a 4.

iTrack Dock
Focusrite iTrack Dock je dokovací stanice s nahrávacím 
rozhraním, přesněji řečeno - zvuková krata studiové kva-
lity pro Apple iPad.
Jedná se o skvěle znějící zvukové rozhraní s premiovými AD / DA 
převodníky s dynamickým rozsahem až 105 dB a možností záznamu 
v kvalitě 24 bit / 96 kHz. iTrack Dock disponuje dvěma prvotřídními 
mikrofonními předzesilovači řady Scarlett s možností fantomového 
napájení, dále jsou k dispozici dva linkové vstupy a druhý z obou 
kanálů disponuje rovněž vysokoimpedančním vstupem vhodným 
pro přímé připojení elektrické či akustické kytary, nebo baskytary. 
Oba kanály mají individuálně ovladatelný gain, k jehož přesnému 
nastavení napomáhají podsvětlené potenciometry, jež indikují inten-
zitu signálu ve dvou barvách – zelená značí signál bez zkreslení a 
červená přebuzený signál na vstupu. 

USB vstup umožňuje připojení MIDI kláves nebo kontroleru. Vedle 
výstupu pro studiové monitory najdeme na zařízení také sluchát-
kový výstup s nezávislým nastavením hlasitosti. Při playbackovém 
nahrávání potom přijde vhod možnost přímého bezlatenčního po-
slechu snímaného signálu (Direct Monitor).

Elegantní modulární konstrukce iTrack Dock umožňuje libovolně 
posouvat konektor Lighting  a přizpůsobit tak připojení pro různé 
generace tabletu iPad. Využít lze všechny dostupné iOS nahrávací 
aplikace jako např. Garage band, Cubasis, Auria a další. Výrobce 
však dodává i vlastní aplikaci Tape, umožňující okamžité nahrávání, 
mastering a sdílení bez nutnosti práce v tradičním hudebním soft-
ware. 

Saffire Pro 26
Externí FireWire zvuková karta, nabízející rovněž kompa-
tibilitu  s moderním rozhraním Thunderbolt. Je určená pro 
menší profesionální projektová, nebo lépe vybavená do-
mácí nahrávací studia.
Nabízí kvalitní mikrofonní předzesilovače, flexibilní možnosti routo-
vání signálu a vysoce stabilní ovladače. Jednou ze silných stránek 
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Zařízení je schopno pracovat s variabilní vzorkovací frekvencí v 
rozsahu 32 - 216 kHz z interního nebo externího zdroje (konektory 
BNC) s předpokládanou bitovou hloubkou 24-bit. Řešení obvodů za-
ručuje digitální dynamický rozsah větší než 138 dB s THD+N nižší 
než 0,00003%.
S ohledem na předpokládané využití ve vysoce profesionální sféře 
velkých studiových instalací, broadcastingu a TV, kde je spolehlivost 
přenosu na prvním místě, je RedNet D16 osazen dvojicí Etherneto-
vých výstupů, které se vzájemně zálohují.

Scarlett Solo
Scarlett Solo, úhledný, lehký a dostatečně robustní na to, 
abyste ho mohli nosit v batohu, promění váš Mac nebo PC 
v přenosné nahrávací studio. Kdykoli dostanete nějaký ná-
pad, jednoduše k němu zapojte jakýkoli nástroj a začněte 
nahrávat 24bit audio se vzorkovací frekvencí až 96kHz a s 
výjimečným dynamickým rozsahem přes 105dB.
Jedinečné indikátory „halo“ kolem knobů na ovládání gainu změní 
barvu ze zelené na červenou, když to přeženete s hlasitostí, zatímco 
úžasné DI rozhraní zachytí kvalitní zvuk vašeho nástroje s minimál-
ním rizikem zkreslení. Do zvuku se můžete ponořit poslechem přes 
sluchátka nebo monitory. Přepnutím spínače na předním panelu 
můžete také eliminovat jakékoli rozptylující zpoždění mezi tím, co 
hrajete a co slyšíte. Uvnitř krabice najdete všechen software a zvu-
ky, které jsou potřeba k nahrávání a mixu hudby. To znamená špič-
kový software pro tvorbu hudby Ableton Live Lite i virtuální synte-
zátor Novation Bass Station, stejně jako 1GB Loopmasters sample 
content a Focusrite Scarlett plug-in suite.

Hlavní charakteristiky  
• Nahrávání s legendárním zvukem - Zapojte se ke čtyřem 
desetiletím navrhování a vyrábění analogových audio zařízení: mi-
krofonní předzesilovače Focusrite jsou mnohými považovány za 
nejlepší na světě.  

• Zachyťte každý detail - Precizní digitální převodníky trans-
formují vaše živé vystoupení na zvuk studiové kvality s 24bit roz-
lišením se vzorkovacími frekvencemi až po 96kHz a s výjimečným 
dynamickým rozsahem přes 105dB.

• Nahrávejte kdekoli - Scarlett Solo je dostatečně kompaktní a 
lehký na to, aby snadno vklouzl do vašeho batohu, a úžasné hliníko-
vé šasi je dostatečně odolné na to, aby zvládalo život „on the road“. 

• Napájejte přes USB - Jednoduše se propojte s Mac nebo PC 
přes USB rozhraní a začněte nahrávat, aniž byste museli nosit ma-
sivní napájecí adaptér. 

• Jakýkoli nástroj zapojte přímo - Kdykoli dostanete nějaký 
nápad, rovnou se zapojte k DI rozhraní fantastické kvality, které mi-
nimalizuje riziko zkreslení. Nebo přepněte na linkovou úroveň, když 
potřebujete bezodkladně připojit monofonní analogový syntezátor 
nebo jiné další samostatné vybavení ke zbytku svého nahrávacího 
studia. 

• Ponořte se do zvuku - Když se budete chtít pohroužit do zvuku 
Focusrite kvality, připojte sluchátka nebo monitory a nastavte per-
fektní úroveň zvuku pomocí velkého ovladače hlasitosti.  

• Vždy nahrávejte na správné úrovni - Úroveň hlasitosti mějte 
pořád na správné úrovni sledováním halo indikátorů kolem knobů 
pro úpravu gainu. Se správnou úrovní budou zelené, když budete 
příliš nahlas, zčervenají.  

• Mějte po ruce vše, co potřebujete  - Uvnitř krabice najdete 
všechen software a zvuky, které jsou potřeba k nahrávání a mixu 
hudby. To znamená špičkový software pro tvorbu hudby Ableton 
Live Lite,  1GB Loopmasters sample content, virtuální syntezátor 
Novation Bass Station i Focusrite Scarlett plug-in suite. 

• Nahrajte lepší vokály Lehké zpoždění mezi vaším zpěvem a 
zvukem vašeho hlasu, který slyšíte ve sluchátkách, může hodně ru-
šit. Jednoduše cvakněte spínačem a uslyšíte přesně to, co nahrává-
te, a bez jakékoli latence.  

iTrack Dock Studio Pack
iTrack Dock Studio Pack vám dá vše, co potřebujete k 
nahrávání s legendárním zvukem Focusrite na jakémkoli 
kompatibilním iPad® s konektorem Lightning. Obsahuje 
dokovací stanici se dvěma ceněnými mikrofonními před-
zesilovači, skvělý kondenzátorový mikrofon, sluchátka 
profesionální kvality a vysoce kvalitní XLR kabel.
Abyste zachytili své vystoupení ve výjimečné kvalitě, 24bit audio 
se vzorkovací frekvencí až 96kHz, jednoduše dokujte svůj iPad, při-
pojte mikrofon a sluchátka, zapojte své nástroje přímo ke stanici a 
začněte nahrávat ve své oblíbené aplikaci nebo v naší aplikaci Tape 
by Focusrite, která se velmi snadno používá. 
Jedinečné indikátory „halo“ kolem knobů na ovládání gainu změní 
barvu ze zelené na červenou, když to přeženete s hlasitostí, zatím 
co úžasný nástrojový vstup s vysokým headroomem zachytí kvalitu 
vašeho nástroje s minimálním rizikem distorze. Stereo výstupy po
sílají skvělý zvuk do vašich aplikací. Vyhrazené ovladače monitorů a 
sluchátek vám umožní snadno přepnout  na přímý monitoring zvuku 
bez jakékoli latence, což je užitečné zejména při nahrávání vokálů. 
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(pokračování)

iTrack Dock nabíjí váš iPad, napájí USB zařízení a může se pro-
pojit s jakýmkoli kompatibilním USB MIDI kontrolerem, aniž byste 
potřebovali USB rozbočovač nebo sady pro připojení fotoaparátu. 
Představuje kombinaci výjimečné audio kvality značky Focusrite s 
jednoduchostí iPadu.
 
Hlavní charakteristiky  

• Mějte vše, co potřebujete - Obsahuje iTrack Dock, konden-
zátorový mikrofon CM25 s klipsnou na stojan, uzavřená sluchátka 
profesionální kvality HP60 a třímetrový XLR kabel. Teď už budete 
potřebovat jen stojan na mikrofon a  iPad!

• Made for iPad - Dokujte, nabíjejte a nahrávejte s kvalitou zvu-
ku Focusrite na jakémkoli iPadu nebo iPadu mini kompatibilním s 
lightning zapojením. 

• Nahrávejte s legendárním zvukem - Obsahuje dva mikro-
fonní předzesilovače Focusrite, které jsou mnohými považovány za 
nejlepší na světě. Rovněž poskytuje 48V fantomové napájení, které 
je třeba pro použití s kondenzátorovými mikrofony. 

• Zachyťte každý detail - Precizní digitální převodníky transfor-
mují vaše živé vystoupení na zvuk studiové kvality s 24bit rozliše-
ním se vzorkovacími frekvencemi až po 96kHz a s výjimečným dy-
namickým rozsahem přes 105dB.

• Nahrávejte úžasně kytaru - Připojte kytaru přímo k nástrojo-
vému vstupu s vysokým headroomem a zachyťte její zvuk s ohro-
mující jasností. Dva linkové vstupy fantastické kvality znamenají, že 
můžete zapojit syntezátory, bicí automaty nebo jakékoli jiné zařízení 
na linkové úrovni. Ať už nahráváte cokoli, jedinečné svítící kroužky 
kolem ovladačů vstupního gainu změní při příliš vysoké hlasitosti 
barvu ze zelené na červenou.  

• Zapojte, nabíjejte, integrujte - Nabijte svůj iPad, napájejte 
USB zařízení a připojte jakýkoli kompatibilní USB MIDI kontroler, to 
vše bez jakéhokoli USB rozbočovače nebo bez sady pro připojení 
fotoaparátu. Pomocí svých oblíbených aplikací Core Audio, včetně 
GarageBand, Cubasis a Auria, nahrávejte úžasný zvuk.  

• Ponořte se do zvuku - Pomocí velkého knobu a vyhrazených 
ovladačů úrovně sluchátek nastavte perfektní výstupní úroveň. Akti-
vací funkce přímého monitoringu eliminujete latenci a uslyšíte přes-
ně to, co hrajete. 

iTrack Pocket
Vytvořen pro YouTube performery: s vysoce kvalitním ste-
reo mikrofonem, kytarovým vstupem a jednoduchou apli-
kací pro iPhone zachyťte, upravte a okamžitě sdílejte svůj 
výstup na YouTube. 
Pro YouTube performery: Vytvářejte úžasná videa pomocí vysoce 
kvalitního stereo nahrávání a okamžitého masteringu zvuku, poté je 
rychle a snadno sdílejte na You-
Tube ve vynikající kvalitě, kterou 
budou vaši odběratelé milovat. 
Zapomeňte na kvalitu mikrofonu 
svého iPhonu a dosáhněte skvělé-
ho kytarového zvuku s vestavěným 
simulátorem zesilovače. S přilože-
nou aplikací budete snadno znít 
skvěle: není třeba žádná instalace 
ani nemusíte s aplikaci předem 
umět pracovat

Hlavní charakteristiky  
• Koncipováno pro YouTube performery - iPhone se zapojí k 
iTrack Pocketu a usadí se v perfektním úhlu. Skvělá aplikace zachytí 
HD video a vysoce kvalitní zvuk pomocí stereo mikrofonu a kytaro-
vého vstupu. Jednoduše vyberte efekt, spusťte  nahrávání, pak oka-
mžitě zeditujte zvuk a iTrack Pocket automaticky upraví zvuk vašeho 
výstupu a nahraje ho na YouTube – v úžasné kvalitě, kterou budou 
vaši odběratelé milovat.

• Okamžité HD nahrávání - Vaše vystoupení se nahraje v HD kva-
litě obrazu a ve vysoké stereo kvalitě audia, abyste vypadali a zněli 
skvěle. 

• Stereo mikrofon pro písničkáře a kytarový vstup pro 
iPhone - Snadno dosáhněte skvělého kytarového zvuku s úžasně 
znějícím kytarovým vstupem a vestavěným simulátorem zesilovače 
stiskem tlačítka. 

• Oficiálně pro iPhone - iTrack Pocket je schválený společností 
Apple a s přiloženým kabelem Lightning ho můžete připojit ke svému 
iPhonu (požadována Lightning kompatibilita). Oficiálně je potvrzena 
funkčnost s iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S.

• Obsahuje nahrávací aplikaci Impact by Focusrite - iTrack 
Pocket je vybaven aplikací Impact by Focusrite. Vaše vystoupení 
bude vypadat a znít profesionálně a načtete ho na YouTube z jedno-
duché a snadno použitelné aplikace. 

• Snadno dosažitelná maximální kvalita - iTrack Pocket se za 
vás postará o veškeré technické nastavení: je tak jednoduché najít 
perfektní nastavení pro co nejčistější nahrávky, které můžete sdílet 
se svými odběrateli. 
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YelowTec iXm
reportážní mikrofon
pro univerzální použití
Toto zařízení obsahuje vestavěný rekordér a 
přehrávač, záznam probíhá na SD kartu 
do velikosti až 16Gb.
Samplovací frekvence záznamu může být nastavená na 48KHz, 
44,1 KHz, 32 KHz, při bitovém rozlišení 16bit.Zařízení je v provozu 
buď na zabudovaný nabíjecí akumulátor, nebo pomocí 2 AA bate-
rií. Přímo k rekordéru lze připojit sluchátka popřípadě lze použít i 
linkový vstup pro záznam z jiných zařízení než z vlastního mikro-
fonu. Pro nabíjení a připojení k počítači slouží mini USB konektor. 
K zařízení se dodávají 3 standartní mikrofonní hlavice s různými 
směrovými dcharakteristikami, popřípadě lze dokoupit další 3 
prémiové od společnosti Bayerdynamic Práce s celým zařízením 
je velice snadná a jednoduchá. iXm lze použít pro veškeré repor-
tážní účely nebo jako diktafon, či kvalitní 
záznamové zařízení externích
zdrojů signálů.

YellowTec PUC2
plug & play
USB napájená zvuková karta pro PC nebo
MAC v odolném hliníkovém obalu.
AES vstup, až 192kHz 24-bit.

YellowTec Litt
signální světla
designové světla nejvyšší kvality a doteď 
neporovnatelnými vlastnostmi vyrobená ve 
spolupráci s firmou Philips.
Jednoduchá montáž, programovatelná světla, elegantní design. 
Vysoká svítivost i za slunečního světla předurčuje LITT do provo-
zů, kde je dbáno na bezpečnost a jasné a zřetelné označení kon-
krétního prostoru. Ke zvýšení efektu „svítivosti“ je možné použít 
nejenom různé barvy, ale také různou intenzitu svícení a frekvenci 
„blikání“. Tato světla LITT mohou být pomůckou i pro standardní 
kancelářské a průmyslové provozy.

YellowTec
mikrofonní ramena 
Produkty MIKA jsou určeny zejména
pro provozy, kde je nutné spojení funkčnosti, 
materiálů a designu. 
Kvalitní mikrofonní ramena se používají zejména ve studiích
a všude tam, kde musí být na první pohled zřejmé, že je 
nahráváno „on air“. Mika se vyznačuje kvalitní robustní hliníko-
vou konstrukcí v různých velikostech (označení XS, L, M, XL) a 
barvách.
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dB DVX P8 
dB pasivní  2pás repro
1x8“ woofer, 1“ driver neodym, 
300W/RMS, 125dB SPL

dB DVX P10 
dB pasivní 2pás repro
1x10“ woofer, 1“ driver neodym, 
300W/RMS, 127dB SPL

dB DVX P12 
dB pasivní 2pás repro
1x12“ woofer, 1.4“ driver neodym, 
500W/RMS, 133dB SPL

dB DVX P15
dB pasivní 2pás repro
1x15“ woofer, 1.4“ driver neodym, 

500W/RMS, 133dB SPL

dB DVX PSW15 
db pasivní subwoofer
1x15“ woofer, 
500W/RMS, 133dB SPL

dB DVX PSW18
db pasivní subwoofer
1x18“ woofer, 
1000W/RMS, 134dB SPL

NOVINKA
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Sub H15/18
Nová řada aktivních subwooferů dB Technologies H 
Series přichází s originálním uspořádáním zvukovodu 
Hybrid Horn-Loading, s vysokou účinností v basovém a 
sub-basovém spektru, která je doprovázena mimořádnou 
čitelností a průrazností přednesu.
Na rozdíl od konvenčních systémů s hornou, subwoofery 
15H a 18H zaručují vynikající efektivitu i při malé poslechové 
vzdálenosti, což je předurčuje také pro použití v malých sálech 
a klubech. Nová výkonná 56-bit DSP jednotka zahrnuje aktivní 
crossover, nastavení fáze a zpoždění - to umožňuje i bez pomoci 
dalšího externího procesoru vytvořit kardioidní, End-Fire, nebo 
lineární setup pokud máte k dispozici větší počet subwooferů. 
Zesílení obstarává osvědčený digitální zesilovač Digipro třetí 
generace s nebývale nízkou spotřebou elektrické energie. Skříně 
řady H, vyrobené z prvotřídní překližky, jsou i přes robustní 
konstrukci výjimečně lehké. Voděodolný nátěr, plastová ochrana 
rohů a tvrzená madla jsou samozřejmostí. K dispozici jsou 
stereofonní vstup a výstup (XLR) s crossoverem a USB Type-B 
port pro update systému a snímání dat provozní telemetrie.
Model SUB 15H je osazen 15“ wooferem a zesilovačem o 
výkonu 1000 W (PRG) / 1400 W (Peak), což mu dovoluje vytvořit 
akustický tlak až 133dB s frekvenčním rozsahem 35 - 150 Hz. 
Hmotnost je pouze 31,5 kg. Model SUB 18H nabízí 18“ měnič a 
zesilovač 1500 W (PRG) / 2000 W (Peak) s max SPL 134 dB již od 
28 Hz. Jeho hmotnost je 41,5 kg. Vypínatelný crossover je u obou 
verzí variabilně nastavitelný na 90 či 120 Hz se strmostí 24dB. 

Ready 4
Aktivní mobilní reprobox dB Technologies Ready 
4  vám umožní uskutečnit vaší hudební produkci 

či proslov prakticky kdekoli díky možnosti 
provozu na baterie, kompaktním 

rozměrům a nízké váze. 
Reprobox je možné napájet několika způsoby: pomocí 

AC kabelu, 15 V volitelného externího adaptéru, 
anebo interní baterií, kterou lze samozřejmě dobíjet. 
Ready 4 nabízí rozmanité možnosti připojení. Nabízí 

kombinovaný vstup XLR/¼“ jack dovoluje připojit 
mikrofon, klávesy či jiný linkový signál. Druhá sekce je 
vybavena vestavěným UHF přijímačem pro bezdrátový 
mikrofon. Třetí sekce dovoluje stream audia přes USB 

nebo Bluetooth (Bluetooth modul i bezdrátový mikrofon 
jsou v nabídce volitelného příslušenství). Dále jsou k 
dispozici analogové vstupy RCA cinch (L/R) . Každá 

sekce je vybavena vlastním potenciometrem hlasitosti, 
pro nastavení celkové hlasitosti reproboxu je určen 

ovladač MASTER. Zesílení obstarává 200 W digitální 
zesilovač Digipro, který ve své druhé generaci přináší 

lepší odstup signálu od šumu i vyšší dynamiku. Jemu 
zdatně sekundují 10“ woofer  a 1“ kompresní měnič, 

které se starají o výsledných 120 dB maximálního 
akustického tlaku. Speciální asymetrická horna 80/65 x 

60° poskytuje vyvážené pokrytí pro poslech 
v blízkém i vzdáleném poli.
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Opera P-15
Pasivní reprobox dB Technologies Opera P-15 
představuje inovaci v podobě asymetrické horny 
80°/65°x 60°, jež nabízí vyvážené pokrytí při 
poslechu v blízkém i vzdáleném poli.
Díky tomu je možné i v menších prostorách dosáhnout 
rovnoměrné distribuce zvuku společně s velkým dosahem, 
podobně jako to umí velké Line Array systémy. Další 
zajímavostí jsou zvětšené bassreflexy, které snižují 
nepříjemný aerodynamický hluk a zároveň zlepšují odezvu 
na nízkých kmitočtech. Výsledkem je přesný a čitelný bas. 
Reprobox  je osazen 15“ wooferem a 1“ kompresním 
měničem, jeho zatížitelnost je 400 W (RMS) / 800 W 
(Program) při 8 Ohmech. Hmotnost 18 kg a trojice 
pohodlných madel zaručuje bezproblémový transport, 36 
mm hnízdo pak dovoluje snadnou montáž na stojan.

DVX DM12/15 TH
Série pódiových monitorů DVX s dodatkovým označením 
TH není pouhým upgradem předchozí řady. Jedná se 
o zcela nové reproboxy, které jsou zároveň vůbec tím 
nejlepším, co firma dB Technologies nabízí a vyhovují 
nejprestižnějším a nejnáročnějším koncertům na 
mezinárodní scéně. 
Převratnou novinkou je unikátní otočný systém, dovolující rotaci 
celého předního panelu s možností změny orientace měničů 
zleva doprava či opačně. To je výhodné jak pro stereofonní 
aplikace, tak i pro provoz dvojice monitorů v mono režimu, kdy 
nedochází ke vzniku nepříjemného hřebenového filtru. Monitory 
proto mohou pracovat i při velkých úrovních SPL bez rizika vzniku 
zpětné vazby.
Výkon zajišťuje třetí generace digitálního zesilovače Digipro s 
1500 W RMS Bi-Amp, jež rapidně snižuje energetickou náročnost 
i množství vyzařovaného tepla.
Model DVX DM12TH obsahuje 12“ neodymiový woofer a 1,4“ 
neodymový kompresní měnič, jež poskytují až 136 dB max. SPL 
s frekvenčním rozsahem 59 Hz - 18 kHz (@-10 dB), to vše při 
hmotnosti pouhých 24,5 kg. Model DVX DM15TH se liší pouze 
15“ neodymiovým wooferem, který dokáže zahrát již od 47 Hz a 
hmotností 28,5 kg.

DVA MS12
DVA MS12 je aktivní subwoofer speciálně navržený 

tak, aby  zvukově dokonale doplňoval line array 
systém M2M a M2S. Je vybaven 12“ wooferem 

umístěným v bassreflexové ozvučnici, laděné na 
přesný přenos velmi nízkých frekvencí již od 40 Hz 

(@-10 dB).
O zesílení se stará digitální zesilovač Digipro G3 s výkonem 

700 W RMS / 1400 W peak, což zaručuje maximální akustický 
tlak 131 dB. Mezi další přednosti patří pokročilá 56-bit DSP 
jednotka, vybavená mimo jiné aktivní výhybkou s volitelnou 
frekvencí 110 nebo 140 Hz a zdvihem 24dB na oktávu. Mini 

USB port typu B, slouží k aktualizaci firmware a umožňuje též  
načítání dat z telemetrie. Bezplatně dostupný program DVA 

Composer, s nímž je MS12 plně kompatibilní, nabízí přesnou 
predikci akustického chování systému v různých prostředích. 

S jeho pomocí lze do systému nahrávat přednastavené 
EQ, delay apod. a optimálně tak vyladit i komplikovanou 

víceprvkovou line array sestavu.

75



DVA M2M + M2S
dB Technologies DVA M2M+M2S je unikátní aktivní 
dvoupásmový line-array systém, který se skládá ze 

dvou samostatných oddělených reproboxů „Master“ a 
„ Slave“. Tento design zjednodušuje zapojení systému 

a vyniká velmi nízkou hmotností.
Je vhodný pro trvalou instalaci v divadlech, konferenčních 

centrech, kostelích a samozřejmě pro koncertní turné a živá 
vystoupení. 

Oba segmenty jsou shodně osazeny dvojící 6.5“ wooferů 
s neodymovými magnety a dvojící 1“ výškových měničů s 

hornami speciálně navrženými pro sérii DVA Mini. Směrovost 
boxů 90ºx15º, max. SPL samostatné jednotky je 126 dB. M2M 
(master) zahrnuje obsahuje ovládací prvky a konektory včetně 

zesilovače Digipro G3 2 x 200 W RMS. M2S (slave) vypadá 
stejně jako běžný pasivní reprobox a je vybavený pouze 5-pin 

konektorem pro spojení s master jednotkou M2M. 
Sestava disponuje 56-bit DSP, který plní funkci výhybky, 

vyrovnává fáze měničů a disponuje mnoha přednastavenými 
ekvalizačními křivkami. Všechna nastavení jsou uložena jako 

firemní preset. Ty lze následně volit ze zadního panelu M2M a 
modifikovat tak charakter a chování reproduktoru v závislosti 

na umístění.
Evolučním krokem v oblasti správy a nastavení reproboxu 

je možnost predikce chování systému v programu DVA 
COMPOSER a také načítání telemetrie, obsahující informace 
o mimořádných událostech, času využití a stavu zesilovače. 

Funkce představuje velmi zajímavé řešení např. pro 
pronajímatele zvukové techniky. Řada DVA je určena k 

zavěšení, je však možné ji rovněž stackovat. 

EME One
Zařízení dB Technologies EME One představuje zvláštní krok v evoluci osobních 
monitoringových systémů (IEM). Vzhledem k dnešnímu přetížení UHF pásma signálem 
digitální televize a dalších bezdrátových systémů, bývá často problém najít 
volný frekvenční prostor pro všechna potřebná zařízení.
Nový EME One se vrací zpět k mnohem volnějšímu pásmu VHF (170 - 230 MHz), kde může zcela 
spolehlivě fungovat bez interferencí s dalšími uživateli éteru a to dokonce vícekanálově. I v tomto pásmu 
nabízí nekompromisní zvukovou kvalitu, kterou mu zaručuje Digital Code Squelch, vysílající kódované 
datové informace společně  s audiosignálem. Přijímač tak uživateli pouští do uší pouze požadovaný zvuk 
(doprovázený správným kódem) a v ostatních okamžicích zůstává absolutně tichý. 
Zvukově bezchybný a dokonale definovaný přednes s perfektní dynamikou mají na starosti špičková 
sluchátka Fire One od renomovaného výrobce Beyerdynamic. 
9V baterie zaručuje až 7 hodin provozu.
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Vynikající zvuk 
z přírodních zdrojů
Náš cíl je jednoduchý - čistý, neutrální a precizní 
zvuk. Každý aktivní monitor je ručně vyráběn
v naší továrně ve Finsku za použití kvalitních 
materiálů a technických inovací, které z našich 
produktů dělají vyjímečné.

www.genelec.com
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DM10 X Kit Mesh
Prémiová 6-dílná souprava elektronických bicích
se síťovými blánami
• síťové blány vyrobené z kevlaru s reálným odskokem paličky
  výrazně eliminují  akustický hluk po úderu
• 6dílná souprava s 10/10/12/12“ tomy a 12“ Snare padem
• 4-dílná souprava činelů: 12“ Hi-Hat, dva 14“ crash činely
   a 16“ ride činel
• robustní X-Rack rampa se čtyřmi opěrnými body, s držáky
  pro činely a otočnými svorkami 
• 4 dotykové body na každém padu zajišťují hráči ještě větší
  možnosti při dynamickém hraní
• včetně zvukového modulu DM10 s 12 trigger vstupy a mixem 
• přes 1000 nekomprimovaných zvuků s technologií
  Dynamic Articulation™ 
• ovládání počítačovým softwarem přes USB zapojení 
• propojení s iPadem pomocí Apple iPad Camera Connection Kit
• díky AUX vstupu jednoduše připojíte váš MP3 přehrávač a můžete
hrát s vašimi oblíbenými songy
• set je dodáván bez pedálu na basový buben
 

DM10 Studio Kit Mesh
Šestidílná souprava elektronických bicích se síťovými blánami
• síťové blány vyrobené z kevlaru s reálným odskokem
  paličky výrazně eliminují akustický hluk po úderu
• 6-dílná souprava se čtyřmi 8“ tomy a 10“ snare
• 4-dílný souprava činelů: 12“ Hi-Hat, dva 12“ crash činely a 14“ ride činel
• kompaktní StageRack rampa se čtyřmi opěrnými body a integrovanými
  držáky pro činely
• 4 dotykové body na každém padu zajišťují hráči ještě větší možnosti
  při dynamickém hraní  
• včetně zvukového modulu DM10 s 12 trigger vstupy a mixem 
• přes 1000 nekomprimovaných zvuků s technologií Dynamic Articulation™
• ovládání počítačovým softwarem přes USB zapojení
• propojení s iPadem pomocí Apple iPad Camera Connection Kit
• díky AUX vstupu jednoduše připojíte váš MP3 přehrávač a můžete hrát
  s vašimi oblíbenými songy
• set je dodáván bez pedálu na basový buben

SRP100
Studiová referenční sluchátka
• bohatá prokreslená akustika pro monitoring ve studiu nebo pro normální poslech
• uzavřená sluchátka izolují od vnějších zvuků a zabraňují průniku zvuku ven 
• Design “Around-the-ear” zajišťuje dlouhodobé pohodlné používání při nahrávání
• optimalizována pro audio rozhraní, mixážní pulty, počítače a mobilní zařízení  
• nastavitelný flexibilní hlavový most drží sluchátka na místě
• robustní, ale lehká konstrukce odolná vůči namáhání při každodenním používání
• 3,5mm stereo mini konektor 
• včetně 6,3mm adaptéru

 

DRP100
Extrémně izolovaná sluchátka pro elektronické bicí 
• přizpůsobena a určena pro odposlech při hře na elektronické bicí 
• Design “Over-ear” pro extrémní izolaci a komfort při používání 
• silikonový hlavový most odolný vůči potu zajišťuje flexibilitu a dobrou stabilitu při hře
• výkonné 40mm plnopásmové měniče 
• 3,5mm stereo mini konektor 
• včetně 6,3mm adaptéru
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VI25
Pokročilý USB Midi Pad / Keyboard kontroler
• 25 polovyvážených kláves plné velikosti se čtvercovým průřezem a s aftertouch
• 16 vícebarevných RGB podsvícených padů rychlostně a tlakově citlivých 
• koncipováno pro praktické ovládání DAWu, plug-inů a nástrojů
• 8 přiřaditelných knobů; 24 přiřaditelných tlačítek 
• kolečka Pitch a Mod zajišťují expresivní a kreativní ovládání 
• okamžitá vizuální zpětná vazba; LCD displej a osvětlená tlačítka/knoby
• jeden USB kabel pro napájení i přenos MIDI dat
• včetně softwaru Ableton™ Live Lite Alesis Edition & MIDI editor

 
VI49
Pokročilý USB Midi Pad/Keyboard kontroler
• 49 polovyvážených kláves plné velikosti se čtvercovým průřezem a s aftertouch
• 16 vícebarevných RGB podsvícených padů rychlostně a tlakově citlivých
• koncipováno pro praktické ovládání DAWu, plug-inů a nástrojů
• 12 přiřaditelných knobů, 36 přiřaditelných tlačítek
• kolečka Pitch a Mod zajišťují expresivní a kreativní ovládání 
• okamžitá vizuální zpětná vazba; LCD displej a osvětlená tlačítka/knoby
• jeden USB kabel pro napájení i přenos MIDI dat
• včetně softwaru Ableton™ Live Lite Alesis Edition & MIDI editor 

VI61
Pokročilý USB Midi Pad/Keyboard kontroler
• 61 polovyvážených kláves plné velikosti se čtvercovým průřezem a s aftertouch
• 16 vícebarevných RGB podsvícených padů rychlostně a tlakově citlivých
• koncipováno pro praktické ovládání DAWu, plug-inů a nástrojů
• 16 přiřaditelných knobů, 48 přiřaditelných tlačítek
• kolečka Pitch a Mod zajišťují expresivní a kreativní ovládání 
• okamžitá vizuální zpětná vazba; LCD displej a osvětlená  
  tlačítka/knoby
• jeden USB kabel pro napájení i přenos MIDI dat
• včetně softwaru Ableton™ Live Lite Alesis Edition & MIDI editor
 

V25
Expresivní USB Pad/Keyboard kontroler
• 25 kláves plné velikosti se čtvercovým přůřezem 
• 8 LED podsvícených padů rychlostně a tlakově citlivých
• ideální pro ovládání plug-inů a virtuálních nástrojů 
• 4 přiřaditelné knoby; 4 přiřaditelná tlačítka
• kolečka Pitch a Mod zajišťují expresivní a kreativní ovládání 
• okamžitá vizuální zpětná vazba díky osvětleným tlačítkům/knobům
• jeden USB kabel pro napájení i přenos MIDI dat
• včetně softwaru Ableton™ Live Lite Alesis Edition & MIDI editor
 

 

V49
Expresivní USB Pad/Keyboard kontroler
• 49 kláves plné velikosti se čtvercovým přůřezem
• 8 LED podsvícených padů rychlostně a tlakově citlivých
• ideální pro ovládání plug-inů a virtuálních nástrojů 
• 4 přiřaditelné knoby; 4 přiřaditelná tlačítka
• kolečka Pitch a Mod zajišťují expresivní a kreativní ovládání 
• okamžitá vizuální zpětná vazba díky osvětleným tlačítkům/knobům
• jeden USB kabel pro napájení i přenos MIDI dat
• včetně softwaru Ableton™ Live Lite Alesis Edition & MIDI editor
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V61
Expresivní USB Pad/Keyboard kontroler
• 61 kláves plné velikosti se čtvercovým přůřezem
• 8 LED podsvícených padů rychlostně a tlakově citlivých
• ideální pro ovládání plug-inů a virtuálních nástrojů 
• 4 přiřaditelné knoby; 4 přiřaditelná tlačítka
• kolečka Pitch a Mod zajišťují expresivní a kreativní ovládání 
• okamžitá vizuální zpětná vazba díky osvětleným tlačítkům/knobům
• jeden USB kabel pro napájení i přenos MIDI dat
• včetně softwaru Ableton™ Live Lite Alesis Edition & MIDI editor 

VORTEX Wireless
USB/Midi klávesový kontroler s akcelometrem
• spojuje v sobě mobilitu na pódiu s expresivním ovládáním
• 37 kláves citlivých na rychlost a s aftertouch
• 8 trigger/drum padů citlivých na rychlost 
• USB dongle převodník vytváří bezdrátové připojení 
  k jakémukoli počítači Mac/PC
• potenciometr Volume, kolečko pitch, ribbon ovladač, 
  konektor pro pedál sustain 
• napájení přes USB, baterií nebo externím napáječem; USB/MIDI + MIDI výstupy 
• včetně softwaru SONiVOX Vortex I DVI a Ableton™ Live Lite Alesis Edition

SAMPLEPAD Pro
Samplovací bicí pad s vestavěnou pamětí zvuků 
• možnost hrát zvuky uložené v paměti nebo načíst vlastní
  zvuky prostřednictvím slotu pro SD kartu
• 10 připravených souprav s více než 200 zvuky bicích a činelů 
  plně dostupných z externích MIDI zařízeních 
• 8 izolovaných pryžových padů vyrobených two-shot technologií 
  s aktivním modrým LED podsvícením 
• dva přídavné vstupy pro pady, plus vstupy pro kick a hi-hat 
  triggery/spínače 
• možnost uložení zvuků na SD kartu (až 20 souprav), dostupných přes USB 
• LCD displej a software pro úplné ovládání  
• 1/4“ stereo výstupy (L, R); 1/4“ sluchátkový výstup  
• 1/8“ stereo aux vstup s ovládáním úrovně; MIDI In & Out

 
SAMPLE Rack
Modul bicích s vestavěnou pamětí zvuků 
• možnost hrát zvuky uložené v paměti nebo načíst vlastní zvuky
  prostřednictvím slotu pro SD kartu
• 10 připravených souprav s více než 200 zvuky bicích 
  a činelů plně dostupných z externích MIDI zařízeních 
• velikost jedné rackové jednotky (1U)  
• 8 trigger vstupů plus true vstupy kick a hi-hat  
• mžnost uložení zvuků na SD kartu (až 20 souprav), dostupných přes USB 
• LCD displej a software pro úplné ovládání  
• 1/4“ stereo výstupy (L, R); 1/4“ sluchátkový výstup 
• 1/8“ stereo aux vstup s ovládáním úrovně; MIDI In & Out

80



PRO X Hi-Hat
Hi-Hat kontroler se dvěma činely pro 10/DM8
•12palcový jednozónový horní a spodní činel  
• autentický pocit hry na hi-hat  
• vytváří otevřené, polootevřené, uzavřené, „chick“ a „splash“ zvuky 
• kompatibilní s jakýmkoli standardním hi-hat stojanem 
• zahrnuje horní činel, spodní činel, svorku a polohový senzor 
• patent pending technologie 

 
 
 

MULTIMIX 4 USB FX
4-kanálový mixážní pult s efektovou jednotkou
a USB audio hraním 
• vynikající mixážní pult pro živá vystoupení i nahrávání  
• 2 monofonní kanály s XLR+1/4” kombinovanými vstupy, low-cut filtry 
  pro ořez ve spodním pásmu
• volitelné fantomové napájení; spínač kytarové úrovně na Channel 2 
• 1 stereofonní kanál s 1/4” vstupem; vstup 1/8“ stereo aux 
• ekvalizér Hi a Low na každém kanálu; 8 interních efektů – 15 variací 
• vestavěné 2kanálové USB audio rozhraní (16bit; 44,1 nebo 48 kHz)
• kompatibilní s počítači Mac i PC, není vyžadován žádný driver 

 

ELEVATE 6
Prémiový aktivní studiový monitor
• trvalý výstupní výkon 75W (na jeden reproduktor) 
• Bi-Amp (50+25 W), aktivní crossover, plochá kmitočtová odezva 
• 6“ basový woofer; 1“ kupolovitý tweeter z hedvábí 
• skříně ze dřeva vysoké hustoty s bass portem 
• elipsovité vlnovody, rozšířená poslechová oblast 
• radiální hrany ozvučnice pro snížení zkreslení  
• ERP kompatibilní – automatické vypnutí 
 
 

 

ELEVATE 6 Passive
Prémiový pasivní studiový monitor 
• 100W (RMS, na jeden reproduktor) 
• 6“ basový woofer; 1“ kupolovitý tweeter z hedvábí 
• skříně ze dřeva vysoké hustoty s bass portem 
• elipsovité vlnovody, rozšířená poslechová oblast 
• radiální hrany ozvučnice pro snížení zkreslení 
 

 
CORE 1
In-line USB audio rozhraní 
• 1 XLR+1/4“ TRS kombinovaný vstup s ovladačem gainu  
• spínač úrovně Mic/Line nebo Guitar 
• stereofonní sluchátka s ovladačem úrovně 
• 2-kanálový mini USB, 24bit/48 kHz 
• moderní pískované aluminiové šasi  
• nahrávání na iPad nebo iPhone pomocí soupravy 
  Apple iPad Camera Connection Kit
• včetně nahrávacího softwaru Cubase® LE
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iO DOCK II
Profesionální nahrávací rozhraní pro iPad
• opatří váš iPad profesionálním audio propojením a umožní nahrávání
  nebo živá vystoupení  
• funguje s doslova jakoukoli aplikací Core Audio a Core MIDI z App Store 
• obsahuje výměnný 30pinový konektor a konektor Apple Lightning iPad 
• zdokonalený vysokoimpedanční vstup pro přesné nahrávání kytar/baskytar 
• 2 kombinované vstupy XLR+1/4“ přijímají jakýkoli audio zdroj 
• fantomové napájení pro používání spolu s kondenzátorovými mikrofony
• levý a pravý 1/4“ výstup; sluchátkový jack se samostatným ovládáním úrovně
• konektory MIDI In a Out; port USB MIDI Out  
• přiřaditelný vstup pro footswitch 
 

TRANSACTIVE 400
Pódiový zesilovač pro elektronické bicí 
• trvalý výkon 200W, špičkový výkon 400W 
• snadno zvládá přechody elektronických bicích 
• hranatá ozvučnice a bassový port pro výjimečnou projekci 
• vstupy stereo 1/4“ a RCA; výstupy stereo 1/4“ 
• stereofonní linkový výstup (1/4“) s voličem levý/pravý/stereo  
 

MICLINK Wireless
Digitální bezdrátový mikrofonní adaptér  
• konvertuje jakýkoli Lo-Z signál dynamického mikrofonu
  do bezdrátového systému
• XLR vysílač napájený dobíjecím Li-Ion akumulátorem
  (výdrž baterie více než 6 hodin)
• spolehlivé 2,4 GHz spektrum; 14 kanálů; dosah 18,3 m 
• jednoduché párování vysílače/přijímače stiskem jednoho tlačítka 
• kompaktní přijímač s 1/4“ výstupem a anténou  
• přijímač napájený bateriemi (3 x AAA) nebo přiloženým
  síťovým adaptérem
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DS101
Firma Drawmer představila svůj debut v oblasti rackové-
ho systému API500 a logicky pro první krok na této půdě 
zvolila nejpopulárnější produkt ze svého portfolia - Gate. 
Modul s označením DS101 vychází z legendárního obvodu 
DS201 a není vlastně ničím jiným, než jeho jednokanálo-
vou verzí. 
I přes miniaturizované rozměry nabízí totožné funkce, jako starší 
bratr. K dispozici je přepínatelný režim Gate/Ducker a obyvklé ovlá-
dací prvky řízení obálky signálu.
 
 

To je doplněno o Side-Chain, který lze klíčovat externím signálem, 
pulsem z dalšího procesoru DS101, anebo jej frekvenčně upravit 
pomocí integrovaných filtrů HPF a LPF. K dispozici je i funkce mo-
nitorování klíčovacího signálu. 
Řídící obvod gate je vybaven stabilizací spouště, eliminující nežá-
doucí „rozsekání“ zvuku, pokud se zpracovávaný signál pohybuje 
v blízkosti hodnoty nastavení threshold. Extrémně rychlý attack, 
schopný plného otevření v řádu mikrosekund, napomáhá zachovat 
přirozený charakter zvuků s rychlými transienty. 
Parametry Threshold a Sidechain až deseti modulů v rámci jed-
noho lunchboxu mohou být „prolinkovány“, což dovoluje snadno 
sdílet základní nastavení, při zachování možnosti individuálního 
doladění funkcí obálky pro každou jednotku zvlášť. 

MC 2.1
Drawmer MC 2.1 představuje jeden z nejkvalitnějších 
monitor controlerů, jež jsou v současnosti na trhu. Jeho 
nízkošumové elektronické obvody jsou navrženy tak, aby 
zachovávaly dokonalou soufázovost signálu s minimálním 
zkreslením. Dokáže s excelentní přesností rozdělit sig-
nál až pro tři páry poslechových boxů + jeden subwoofer. 

 
 
Každý výstup je vybaven trimem, dovolujícím nastavit vystupní 
úroveň tak, aby při přepínání nedocházelo k hlasitostním skokům. 
Celkovou úroveň zvuku řídí, pro všechny monitorové výstupy para-
lelně, jeden ovladač. Po zapojení přístroje jsou výstupy připojeny 

přes relé se zpožděním, takže nedochází k žádným lupancům. 
Dále je možno přepínat mezi dvěma hlavními a jedním pomocným 
vstupem a k dispozici jsou i dva sluchátkové zesilovače s vlastním 

nastavením hlasitosti, do nichž je routován integrovaný „Talkback“ 
mikrofon. MC 2.1 může být umístěn na stole, případně jej lze pro-
střednictvím rackového kitu MCB (ze seznamu doplňkové výbavy) 
zabudovat do 19“ racku, kde zabere výšku 2U. 

MCB
Kit MCB umožňuje zabudování monitorového kontroleru 
Drawmer MC 2.1 do 19“ racku.
Obsahuje dvě racková „křídla“a kompletní čelní panel. Dále je sou-
částí dodávky kabel, jenž dovoluje vyvedení vstupu AUX (ve formá-
tu Jack 3,5 mm) na přední stranu racku, což výrazně usnadní při-
pojení pomocných zdrojů zvuku. Součástí dodávky je též veškerý 
nezbytný spojovací materiál a montážní klíč.

DMS-6
Zejména v broadcastingové oblasti je naprostou nezbyt-
ností spolehlivost všech klíčových technických prvků, jíž 
se zpravidla dosahuje dvojitým zálohováním.
Rackový distributor a indikátor digitálního řídícího signálu Word 
Clock Drawmer D-Clock-R DMS-6 je zařízením, jež je dostatečně 
redundantním samo vůči sobě. Dokáže rozdělit digitální taktovací 
signál pro 16 „slave“ zařízení, připojených konektory BNC. Word 
Clock může odebírat ze dvou různých generátorů, přičemž umí bles-
kurychle vyhodnotit poruchu na tom, který je určen jako primární a 
automaticky přepnout na generátor záložní. Na přehledném disple-
ji potom zobrazuje inofrmace o aktuální vzorkovací frekvenci, její 
odchylce od frekvence nominální a případných synchronizačních 
chybách. Zařízení je vybaveno dvěma autonomními, vzájemně jiš-
těnými napájecími okruhy, jež mu zajišťují 100% spolehlivý provoz.

DRAWMER
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Zesilovače PLD a CXD
Zesilovače QSC řady PLD a CXD, uvedené na trh na jaře 2014, představují 

revoluční pokrok v oblasti technologií a inovací. 

Díky funkci Flexible Amplifier Summing Techno-
logy™(FAST), pokročilé DSP jednotce s unikátním 
systémem konfigurace a směrování výstupního 
výkonu a nové generaci zesilovačů třídy D nabízí 
bezkonkurenční zvukový zážitek. Zesilovače PLD 
a CXD poskytují mimořádně stabilní výkon, který 
mají na starosti celkem tři interní zesilovací mo-
duly s možností rozložení síly až pro 4 nezávislé 
kanály. Každý zesilovač má vlastní DSP jednotku 
s možností programování různých konfigurací 
reproduktorů. V praxi to znamená, že jeden zesi-
lovač řady PLD dokáže pokrýt potřeby např. čtyř 
odposlechových kanálů, 2+1 systému (2 x satelit 
+ 1 x sub) a zvládne i pokročilejší kombinace jako 
TriAmp s dvojnásobným výkonem pro basové pás-
mo + středy + výšky), klasické stereo, nebo maxi-
mální výkon pro jeden mono subwoofer.  
Zvláštností je kombinace tzv. bridge a paralel-
ního režimu, při jednokanálovém provozu, která 
poskytne maximum energie v pásmu nejčastěji 
používaných impedancí reproduktorů (1-8 Ohm), 
bez nutnosti složitě počítat impedanci aktuálního 
zapojení. To úzce souvisí s další nevšední dispo-
zicí zesilovačů řady PLD a CXD, jíž je schopnost 
soustředit veškerý výkon všech kanálů do zátěže 
pouze 1 Ohm. Díky těmto flexibilním vlastnostem 
je možné v celém ozvučovacím systému použít 
pouze jeden shodný model zesilovače pro pokrytí 
všech potřebných úkonů. 
Díky integrované DSP jednotce nejsou výrobky 
řady PLD a CXD pouze obyčejnými zesilovači, ale 
zároveň představují také sofistikovaný speaker 

management procesor, který ovšem v každém okamžiku naprosto přesně ví, co dělá zesilovač. Tento synergický přístup umožňuje pracovat 
mnohem přesnějším a efektivnějším způsobem s dynamikou signálu a úrovní zesílení, aniž by docházelo k nežádoucímu zkreslení signálu. 
DSP jednotka nabízí čtyři kanály crossover filtrů, parametrický EQ, kompenzaci zpoždění (delay) a dynamický processing. Navíc, v kombi-
naci s pasivními reproduktory QSC je možno využít funkce Intrisic Correction™, která kompenzuje frekvenční nelinearitu mezi jednotlivými 
reproduktory. Nastavení DSP jednotky lze ukládat jako předvolby do 50-ti uživatelských pozic, dále lze vybírat ze 20 továrních presetů, které 
pokryjí potřeby většiny běžných aplikací. 
Zesilovače jsou vybaveny funkcí Power Factor Correction (PFC), která vyhodnocuje a vyrovnává průběhy křivek napětí v obvodu zesilovače 
a na vstupu z AC sítě, což zesilovači umožňuje odebírat proud účinnějším způsobem, který šetří energii a klade nižší nároky na stabilitu 
rozvodné sítě. Řada PLD je primárně určena pro mobilní ozvučení. Tomu odpovídá výbava vstupními konektory XLR a výstupními Neutrik 
Speakon. Instalační série CXD je na vstupu i výstupu osazena konektory Euroblock a u vybraných modelů (CXD 4,3 a 4,5) nabízí také mož-
nost přímého zapojení do 70 V a 100 V rozvodné sítě.
V obou sériích najdeme tři modely, které se odlišují výkonovými parametry. PLD/CXD 4,2 dodá až 2500 W burst výkonu do zátěže 1 nebo 4 
Ohmy, PLD/CXD 4,3 nabízí 5000 W a PLD/CXD 4,5 až 7500 W do stejné zátěže. Pracovníky, kteří mají na starost manipulaci s technikou pak 
potěší fakt, že hmotnost ani jednoho z modelů nepřesahuje 10 kg.

TouchMixTM

Nové kompaktní digitální mixy QSC TouchMixTM přináší zcela nový rozměr zvukové kvality, výbavy a funkčních možností 
pro koncerty v lokálních hudebních klubech, firemní večírky, plesy, privátní akce a veškeré podobné „menší“ podniky.
Prostě všude tam, kde byl doposud zvukař odkázán na malý analogový mix, s nedostatečnou výbavou. Řada TouchMixTM je osazena kom-
pletní baterií prvků pro zpracování zvuku, zahrnující plně parametrický čtyřpásmový ekvalizér doplněný o individuálně laditelné filtry HPF a 
LPF, gate a kompresory na všech vstupech, kterým zdatně sekunduje sada procesorů určená k dokonalému zvukovému ošetření výstupů. 
Zde najdete 1/3 oktávové EQ, limiter, delay a čtveřici úzkých notch filtrů, jejichž úkolem je precizní boji se zpětnou vazbou v pódiových 
monitorech. Dalšími prostředky na něž se uživatel QSC TouchMixTM může plně spolehnout, představuje čtveřice nezávislých DSP efektů (re-
verb, echo, delay, chorus),  přiřaditelný korektor intonace a možnost přímého vícestopého nahrávání všech vstupních kanálů na USB 3.0 HD. 
Zkušený zvukař má tedy  k dispozici naprosto stejné možnosti úpravy zvuku jako na velkých digitálních mixech, používaných při ozvučování 
prestižních akcí, ovšem v praktickém, snadno přenosném, takřka „kapesním“ balení.
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Výrobce však počítá také s tím, že TouchMixTM může ovládat i laik a proto je možné všechny funkcemi nadupané procesory přepnout z 
profesionálního režimu „Advanced“ do uživatelského režimu „Simple“, v němž se počet ovládacích prvků snižuje pouze na nezbytné mini-
mum. Všechny parametry jsou přístupné na rozměrném barevném dotykovém displeji, který v případě potřeby dálkového ovládání můžeme 
nahradit zařízením iPad komunikujícím přes WiFi. Tabletů může být současně připojeno až 10, což přináší hudebníkům zajímavou možnost 
nastavovat si hlasitostní poměry ve svých  monitorech. Práci urychluje také multifunkční enkodér a čtyři uživatelsky definovaná tlačítka, 
zajišťující přístup k nejpoužívanjěším funkcím. Kompaktní konzole se dodávají ve dvou verzích. TouchMixTM 16 nabízí celkem 20 vstupů (12x 
mic + 4x mic/line + 2x stereo line), samostatný vstup pro Talkback a 12 výstupů (Main LR + 6x mono AUX + 2x stereo AUX). TouchMixTM 8 
disponuje 12 vstupy (4x mic + 4x mic/line + 2x stereo line) a 6 výstupy (Main LR + 4x AUX, doplněný o stereo AUX výstup kopírující signál 
AUX 3/4). Obě verze mohou navíc v dalším nezávislém stereo kanále přehrávat hudbu z připojené USB flash. Součástí dodávky je rovněž 
WiFi adaptér a GigBag.

Série K
Řada aktivních reproboxů QSC K představuje sérii lehkých, spolehlivých a přitom  výkonných reproduktorů, které
na současném trhu téměř nemají konkurenci. 
Všechny modely řady K mají shodný základ – 1000W Bi-Amp (500 + 500 W) zesilovač třídy D, 1,75“ výškový driver, vyladěnou DSP jednotku 
a v neposlední řadě též technologii uchycení Tilt-Direct, jež dovoluje optimální naklopení reproboxu umístěného na stativu o 7,5º. Jednou 
z předních vlastností série K je pokročilá DSP jednotky. Ta se stará o výhybku, kompenzaci vzdálenosti měničů a ochranu proti přehřátí a 
přebuzení. DSP jednotka disponuje i technologií DEEP, upravující transienty tak, aby se minimalizovalo zkreslení při vyšších hlasitostech, ale 

výsledný zvuk nebyl nijak ovlivněn. Další technologie, Intrinsic Correction, dolaďuje frekvenční charakteristiku 
boxu pro co nejvěrnější přednes. K dispozici jsou také uživatelsky nastavitelné funkce - nízkofrekvenční a vy-

sokofrekvenční ekvalizace se speciálními presety pro použití se subwoofery, nebo ozvučování mluveného 
slova. Modely řady K jsou vybaveny funkcí Standby, která při nepřítomnosti signálu vypne
zesilovač a šetří tím jak energii, tak samotné zařízení. Pomocí dálkového ovládání lze navíc uvést přístroj 
do Standby režimu nebo plynule nastavovat hlasitost. Vstupní sekce širokopásmových verzí lze využít 
také jako improvizovaný mixážní pult se třemi vstupy. Všechny boxy jsou vyrobeny ze speciální hmoty 
ABS, která je tužší a robustnější než běžné plastové materiál. Reproboxy existují ve verzích 8“ (127 dB, 

66 Hz - 18 kHz, 12,2 kg), 10“ (129 dB, 60 Hz - 18 kHz, 14,5 kg) a 12“ (131 dB, 52 Hz - 18 kHz, 18,6 kg). 

Doplnit je můžeme kompaktním a snadno přenosným subwooferem KSub, vyrobeným z březové překližky, 
který v konfiguraci 2x12“ nabídne až 130 dB max. SPL, při frekvenčním rozashu 44 - 134 Hz a hmotnosti 33,6 kg.

™
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Série KW
Série aktivních reproboxů QSC KW je evolučním krokem, navazujícím na úspěch předchozí série K. V zásadě boxy KW 
rozšiřují původní koncept K směrem k větším a profesionálnějším systémům a balí jej do osvědčeného dřevěného kabátu.

Ostatně KW znamená K - Wood, čili „dřevěný“, přesněji tedy překližkový, neboť k výrobě se používá špičková překližka z baltické břízy o 
tloušťce 15 mm. Řada je určena pro pevné instalace, rentální společnosti, samostatné zvukaře i kapely. KW nabízí shodnou elektroniku i 
technický základ jako řada K, tedy 1000W Bi-Amp (500 + 500 W) zesilovač třídy D, 1,75“ výškový driver, DSP jednotku a  technologii uchycení 
Tilt-Direct dovolující naklopení reproboxu o 7,5º. 

DSP jednotka má na starosti výhybku, fázovou kompenzaci měničů a ochranu proti přehřátí a přebuzení. Disponuje také technologií DEEP, 
jež minimalizuje zkreslení při vyšších hlasitostech optimalizací průběhu tranzientů a technologií Intrinsic Correction, jež dolaďuje frekvenční 
charakteristiku. Uživatel může dle potřeby volit z nabídky nízkofrekvenční či vysokofrekvenční ekvalizace a používat speciální presety pro 
subwoofery, nebo ozvučování mluveného slova. O úsporu energie a minimalizaci opotřebení systému se stará funkce Standby, která při 
nepřítomnosti signálu vypne zesilovač. Uživatelsky je možné režimy práce reproboxu a hlasitost ovládat také  prostřednictvím dálkového 
ovládání. Podobně jako u série K lze i u KW využít její tři vstupy (2x XLR + RCA) jako malý mix. Reproboxy se dodávají ve dvoupásmovém 
provedení KW122 (12“, 131 dB, 53 Hz - 18 kHz, 22,2 kg), KW152 (15“ 133 dB, 47 Hz - 18 kHz, 28 kg) a  třípásmovém KW153 (15“+6,5“ (134 
dB, 35 Hz - 18 kHz, 39,5 kg). V případě nutnosti posílení basových frekvencí je možné využí subwoofer KW181, osazený 18“ repro, schopným 
při výkonu 1000 W dodat až 135 dB max. SPL, při frekvenčním rozashu 37 - 129 Hz a hmotnosti 40 kg.

™

 Potřebujete být
s ozvučením

mobilní?

Potřebujete
si zařídit vlastní

studio?

Řešení
pro zpěváky,
muzikanty a

fitness trenér(k)y

 Chcete ozvučit
sály, učebny, kina

Náš produktový specialista Vám nabídne řešení
na míru, které je cenově dostupné pro každého ….
Pavel Doležal - pavel.dolezal@pmc.cz;  audio@pmc.cz; m: 603209645 DOTACE EU pro školy a obce
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TouchMix
Jednoduše geniální

qsc.com

TM
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DESIGNED
TO ADAPT

Nové třípásmové Smart Active Monitory
Genelec uvádí na trh nové monitory SAM série,

třípásmové 1237A a 1238A.
DSP / AutoCal / Directivity Control Waveguides / Class D

www.genelec.com

MInimum 
Diffraction 

Enclosure TM

Directivity 
Control

WaveguideTM

High Performance
Reflex Port

Die-cast structure 
from recycled 

aluminium

Iso-PodTM

Setting the Standard www.genelec.com
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Smart Active Monitoring Range
8320A / 8330A / 7350A subwoofer / software GLM 2.0

NEW
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DEYLOVA KONZERVATOŘ 
Praha

Na poklidném místě, uprostřed skutečného centra Prahy na Malé 
Straně, sídlí Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově 
postižené. Je to škola s nesmírně pohnutou historií a bohatou tra-
dicí… MUDr. Jan Deyl byl věhlasným očním lékařem (zemřel před 
devadesáti lety). To on založil tradici hudební výuky žáků se zra-
kovým postižením. Vedle oborů hudba a zpěv se tu dodnes také 
vyučuje ojedinělému oboru ladění klavírů. Původně Deylův ústav 
vznikl na Maltézském náměstí již v roce 1910. (Aby nedošlo k 
mýlce, je třeba zdůraznit to, že Základní škola Jaroslava Ježka na 
Loretánském náměstí je ještě starší – tato škola byla založena v 
roce 1807. Navštěvoval ji náš slavný skladatel a klavírista Jaroslav 
Ježek). Nejenom, že tady v Deylově konzervatoři pedagogové vy-
chovávají nové umělce a odvádí záslužnou a obětavou práci. Ne-
jenom, že se tu pořádají zajímavé koncerty a výstavy. Tato škola 
je prostě velmi zajímavá sama o sobě. Měl jsem to štěstí, že mě 
„na půdu“ této školy pozval PaedDr. Pavel Kloub, který zde začal 
působit jako pedagog.

Ahoj Pavle, děkuji za pozvání. Pamatuji si tě jako „člověka na 
ministerstvu“. Čím to, že´s změnil působiště, to asi musel být 
šok?
On to takový šok pro mne nebyl, protože už jsem měl za sebou 
zkušenost z vedení dvou základních uměleckých škol v Ústí nad 
Labem a v Praze 4. Na ministerstvu jsem měl na starosti oblast 
uměleckého vzdělávání. Po celou dobu jsem se snažil, abych se na 
svou úřednickou práci vydržel dívat očima člověka z praxe. A když 
mi před časem Naďa Ostřanská, ředitelka Konzervatoře Jana Deyla 
a střední školy pro zrakově postižené, nabídla uvolněné místo zá-
stupce, ani chvilku jsem neváhal. Po školství už se mi stýskalo. Na 
ministerstvo jsem nastupoval před dvaceti lety jako ředitel odboru 

uměleckého školství, odcházel jsem jako referent odboru středního 
vzdělávání (nejsem totiž v žádné politické straně)… V tuto chvíli na 
ministerstvu zbyla už jen jediná kolegyně na problematiku umělec-
kých škol. S odstupem času je zajímavé sledovat, jaký zájem věno-
vali oblasti uměleckého vzdělávání jednotliví ministři. A jak citlivě 
nebo necitlivě k němu přistupovali a do něj zasahovali. Problémy 
se vynořovaly se železnou pravidelností v souvislosti s nákladností 
uměleckého vzdělávání. Při výuce hudby proti sobě vždycky budou 
stát dvě hlavní postavy – žák a jeho pedagog. A individuální výuka 
je samozřejmě drahá. Je na vedení ministerstva a celé společnosti 
vůbec, zda tuto oblast vzdělávání bezvýhradně podpoří. Řadě úřed-
níků např. vadilo konzervatorní šestiletý vzdělávací cyklus, který si 
vynutila hudební praxe. Pražská konzervatoř oslavila před několika 
lety výročí 200 let svého trvání (1811).

Takže současná práce ti připadne smysluplnější?
Vedle agendy zástupce samozřejmě také učím a na každou hodinu 
se moc těším. Žáci jsou skvělí. Nevěřil bys, jakou mi dalo zpočátku 
práci dát dohromady smysluplných 45 minut výuky notografie a hu-
dební pedagogiky. Tak, aby to bylo zajímavé a něco to žákům dalo. 
Ale to přičítám tomu dvacetiletému výpadku. Při výuce kytary jsem 
si zase odpočinul. Bál jsem se, že žáky s postižením budu litovat 
a mít tendenci jim nadržovat, ale jsou tak skvělí a jsou to pro mne 
mladší partneři, kteří mají rádi hudbu stejně jako já.

Často poslouchám ze sdělovacích prostředků slova ministra 
školství o tom, jaký je důraz na vzdělávání … Kolik bude uvolně-
no peněz navíc? Pociťujete nějakou změnu k lepšímu?
Jistě. Ministru M. Chládkovi se podařilo, že pedagogové dostanou 
přidáno, formou navýšení tarifů. Nikoliv navýšením osobních pří-
platků, které jsou nenárokové. Když jsem ještě byl na ministerstvu, 
mrzelo mne, jak nízké bývají osobní příplatky pedagogů v ZUŠ. 
Jeden známý se „chlubil“: „Mám 400 Kč měsíčně a když potřebuje 
ředitel přidat někomu jinému, nemám často ani to…“ Přitom to je 
úspěšný hudebník, který přijde domů a celý večer ještě aranžuje 
nový repertoár pro žákovský orchestr.

Hodně se mluví o dotacích právě pro školství. Je pro Vás snad-
né získávat podporu z fondů EU nebo to je „velká byrokratická 
alchymie“, které se tak trochu bojíte?
Díky evropským fondům už máme ve škole jeden projekt, a to „Hud-
ba ve tmě“ (Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém postižení), v 
jehož realizaci pokračujeme. Poté, co jsem se úspěšně zaregistro-
val na e-tržišti Tendermarket pro vyhlašování veřejných zakázek, se 
nezaleknu ničeho (smích).

Předpokládejme, že si nějaký náš čtenář přečte tento článek a 
bude chtít přímo Deylově konzervatoři pomoci finanční částkou 
nebo věcným darem … na koho se má obrátit? Není to moc kom-
plikované?
Ne, to určitě ne. Jsme na to připraveni a jsme moc rádi, že existují 
lidé, kteří chtějí žákům školy pomoci. Jako škola zřizovaná minis-

terstvem školství se také řídí-
me příslušnými zákony, které 
jsou pro dárce zárukou, že 
jeho dar bude určen výhradně 
pro umělecký rozvoj žáků ško-
ly. Obrátit se mohou kdykoliv 
na vedení školy. Jedna nevi-
domá kamarádka věnovala 
škole svůj kytarový archiv v 
braillském písmu, jiný člověk 
nám odkázal elektronickou 
lupu, jednotlivé žáky např. pra-
videlně podporují finančními 
částkami různé organizace a 
nadace.

Vím, že na této škole jsou 
různé obory, spousta skvě-
lých pedagogů a nadaných 
žáků. Pořádáte nějaké veřej-
né koncerty, případně aukce 
výrobků, které zdejší stu-
denti vyrobí?
Vítku, ony už nic nevyrábí. To 
bývávalo. Na dvoře vyráběly 
děti třeba kartáče, rohožky, 
řemeslo potom přešlo na Klá-
rov a na Maltézském náměstí 
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zůstala hudba. Koncertů máme jako každá jiná konzervatoř hodně. 
Ve škole je krásný barokní sál Jana Drtiny (J. Drtina byl dlouhole-
tým ředitelem školy, zemřel v roce 1994), jednotlivá oddělení mají 
pravidelné koncerty, nejbližším společným koncertem je novodobá 
premiéra mše B dur Františka Václava Habermanna, kterou prove-
dou studenti a jejich pedagogové 23. září v Kostele Panny Marie 
pod řetězem, kde Habermann působil jako varhaník a regenschori.

Je složité se stát studentem na Deylově 
konzervatoři?
Není to složité, studují u nás žáci jak se 
zrakovým postižením, tak studenti bez po-
stižení. „Stačí“ úspěšně složit přijímací ta-
lentové zkoušky. Málo žáků a rodičů také 
ví, že je v rámci školy internát s jídelnou, 
kde je celodenní stravování, takže je o ně 
nadstandardně postaráno. Vychovatelé in-
ternátu mají pro žáky také spoustu aktivit, 
jak sportovních, tak uměleckých. Máme i 
keramickou pec.

Pavle, znám tě i jako porotce na různých 
kytarových soutěžích, kde všude tě bu-
deme moci potkat?
Když jsem byl na ministerstvu, tak jsem 
v porotách pracovat nemohl. I když jsem 
chtěl jet v rámci své dovolené a zadarmo, 
tak mi to pokaždé moji nadřízení rozmluvili, 
ať to nedělám, protože mi to stejně nikdo 
neuvěří a bude to dělat zlou krev. Tak jsem 
jezdil ze zájmu jako divák. Letos jsem byl v 
Novém Strašecí, kde místní ZUŠ pravidelně 
organizuje celostátní kolo kytarové soutě-
že. V Benátkách nad Jizerou a v Kralupech. 

Všichni měli soutěž nádherně připravenou, až mi bývá trapně, za 
jak málo peněz ji krásně zorganizují. Potom mám tu čest být tajem-
níkem mezinárodní interpretační soutěže ve hře na kytaru v Kutné 
Hoře, kde si taky „dobíjím baterie“… Bohužel jen jednou za dva roky, 
protože to je bienále…

Děkuji za rozhovor.
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Kantare Klasické kytary
Lens Resonance System 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. Díky tomu je zvuk kytar Kantare čistější, zvučnější a se silným sustainem. 
Výrobce v letošním roce přepracoval kompletně celou řadu svých výrobků. Nejen vzhled, ale k označení jednotlivých modelů 

přestal používat čísla.  Pro dětské rozměry kytar – model POCO nově používá Kantare  pouze smrkovou desku. POCO S  ½, ¾ 
a  VIVACE  S 7/8  navazují na předchozí modely, které získaly mezinárodní ocenění od European Guitar Teachers Association. 

Celé  kytary VIVACE a DOLCE jsou dostupné v provedení s cedrovou nebo smrkovou deskou a model BRILLANTE pouze s deskou 
cedrovou. Nejpatrnějším rozdílem mezi starší generací a novými modely jsou tmavé rozety a černozlatá mechanika. Všechny 

nástroje mají šelakovou polituru, pouze model BRILLANTE je v provedení vysoký lesk. Firma Kantare každoročně podporuje 
kytarové soutěže věcnými cenami. Praguitarra  Clásica 2014 je zaměřená na začínající mladé kytaristy a kvalitní kytara pro ně 
představuje významnou pomoc. Mezinárodní kytarová soutěž ve Zruči nad Sázavou se koná jednou za dva roky a kytara firmy 

Kantare, model VIVACE potěšila také jednoho úspěšného účastníka. 

Admira Klasické kytary
Tradiční španělský výrobce kytar, jehož historie se píše od roku 1944.
Všechny dovážené modely pocházejí z továrny v Zarautz. Dřevo na stavbu nástrojů vybírají v Německu, 
Africe, Indii a Kanadě. K výrobě kytar používá  Admira tradiční osvědčené techniky, samozřejmě 
v kombinaci s nejmodernějšími manufakturními postupy. Překližované modely pro úplné začátečníky 
Paloma, Rosario a Juanita mají vrchní desku z oregonské borovice. Cedrovou masivní desku najdete
na nejprodávanějších modelech Malaga a Maria nebo koncertní serii, u modelů Monica, Solista a 
Virtuoso. Vrchní smrkovou desku používají pouze na flamenkový model Flamenco nebo Duende. 
Admira je hrdá na vysoký standard svých výrobků.

PRAGuitarra 2014 - Marie Balcarová.

Br
ila

nt
e 

C
D

ol
ce

 S

V
iv

ac
e 

C

D
ol

ce
 C

V
iv

ac
e 

S

V
iv

ac
e 

C

D
ol

ce
 C

D
ol

ce
 S

92



Buffet Group
Dechové nástroje
Buffet Crampon, Julius Keilwerth,
W. Schreiber, významní výrobci špičkových 
dechových nástrojů, pokrývající téměř celé 
portfolio existujících dechových nástrojů 
pod „jednou střechou“ – skupiny Buffet 
Group. 
Několik z mnoha zajímavostí, které
u Buffet Crampon můžeme letos aktuálně najít. 
Jedním z nejprodávanějších studentských B 
klarinetů – plastová B12, byla dosud dostupná 
pouze bez Es zvedáku. Nyní v limitovaném 
množství nově i s Es zvedákem. Mezi B12 
a dřevěný model E12, se do nabídky vrací 
přepracovaný model E11, který je vyveden s 
poniklovanou mechanikou a samozřejmě s Es 
zvedákem. 
Absence dostupnosti bas klarinetu ve studentské 
kategorii je minulostí! V letošním roce jej zařadil 
Buffet Crampon do nabídky. Po mnoha letech 
došlo k drobným inovacím i u etalonu značky 
- modelu RC. Dosud se rozlišovaly modely na 
ladění 440Hz a ladění 442Hz. V tomto roce bylo 
RC přepracováno a dostalo také nový korpus. 
Výsledkem je jednotný model, podobně jako je to 
u modelů Festival, Tosca, Divine, model 
s laděním 440/442Hz. 
Hoboje Buffet Crampon, především 
v provedení GreenLine a nedávná novinka 
anglický roh, zaznamenávají zvýšenou 
pozornost v hudebním světě. 
Pro klasicky zaměřené alt saxofonisty určitě stojí 
za upozornění  nový model Senzo. Z důvodu zájmu 
o alternativní doplňky -  soudky různých drobných 
výrobců, přišel Buffet Crampon s nabídkou nových 
soudků a korpusu ICON. Jsou vhodné na všechny 
nabízené modelové řady klarinetů značky. Soudky 
a korpus  ICON  však představují výrazný zvukový 
tuning i pro ostatní dostupné klarinety jiných 
značek.
Saxofonisté Dave Liebman, James Moody, Nick 
Brignola, Ernie Watts. Několik jmen, která mohou 
naznačit zaměření nástrojů Julius Keilwerth. 
Svým nezaměnitelným zvukovým charakterem, 
se prosadily napříč jazzovým světem. Použitý 
materiál a především ruční, důkladná „německá“ 
práce, je základem každého saxofonu Keilwerth. 
Sortiment obsahuje celou škálu od soprán 
saxofonů až po bass saxofon. 
Historie německého výrobce fagotů Wenzela 
Schreibera se datuje od roku 1946. Do jejich 
nástrojů se promítají dlouholeté zkušenosti a 
spolu se současným využitím nejmodernějších 
technologií tak Schreiber nabízí nástroje té 
nejvyšší kvality. V nabídce je zastoupeno 
několik studentských modelů, které dlouhodobě 
celosvětově slaví úspěchy a patří k těm 
cenově nejdostupnějším fagotům na trhu. Pro 
profesionální řadu fagotů a kontrafagotů používá 
Schreiber dřevo vybíraného horského javoru, 
nejméně 10 let starého. 
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Historie významného japonského výrobce, především 
akustických klavírů Kawai, se datuje již od roku 1927. Během 
vývoje přicházeli s celou řadou nových technických řešení a 
patenty. Jsou průkopníky v používání alternativních materiálů, 
jako je např. kompozitní  ABS s carbonem pro mechaniku, 
kde jsou některé,  obvykle dřevěné díly, nahrazeny právě 
kompozitem. Ukázalo se, že díky tomu je mechanika mnohem 
stabilnější, přesnější a není citlivá na změny vlhkosti a teploty 
jako je to v případě dřeva. Jako prvnímu výrobci pian na světě 
bylo uděleno ISO 14001. Moderní vzhled doznala v tomto 
roce řada akustických pianin. Kromě nejvyšších modelů 
K-600 a K-800 (výška 134cm), které se nabízí pouze v černém 
vysokém lesku, lze vybírat i z alternativy v  provedení bílém, 
model  K-200 (výška 114cm) nebo K-300 (výška 122cm). Pro 
všechny dostupné typy pianin lze pořídit i modely s AnyTimeX 
systémem, který umožní využít praktických vlastností 
digitálních pian, tedy nahradit akustickou hru pianina hrou 
digitální s využitím např. sluchátek.
 

K800

K600

K300

K500

K200
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EX

GX

Koncertní klavíry řady GX  představují 
soubor vylepšení a inovací a rovněž 

návrat výroby zpět do Japonska. 
Nahradily tak dosud dostupnou řadu 

RX, která se vyráběla v Indonesii. 
Modely řady GX se nabízí v rozměrech 

od 166 cm do 229 cm a pouze v 
černém vysokém lesku. Vlajkovou 
řadou značky jsou však koncertní 
klavíry Shigeru Kawai, které vždy 

vznikaly v Japonsku v rukách těch 
nejlepších techniků, z těch nejlepších 
materiálů, zpracovány do nejmenších 

detailů. Dokonalost v tomto případě 
není jen ideálem, ale povinností!  

GX-3
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ES100

CL36

CN25

CN25
Kawai digitální piano, 88 kláves se“slonovinovým povrchem“, 
nový typ RH Action III se třemi senzory, Let -Off simulace, 
Counter – weight,  192 hlasá polyfonie,  Virtuální technik, 1 
stopý sequencer na 15000 not, Grand Feel  3 pedály (damper-
half, soft, sostenuto), 2x výstup pro sluchátka, výstup MIDI IN/
OUT, USB to Host,  funkce dual, Concert Magic  (40 skladeb), 
tuning, transpose, recorder, 6x reverb, metronom,  výkon 
2x20W, reproduktory 2x12cm, rozměry: 137x41x84cm / 42kg, 
povrchová úprava: palisandr, černá, bílá

ES 100
Nejlevnější model digitálního piana, 88 kláves, 
AHA IV-F action, 192 hlasá polyfonie, 19 zvuků, recorder, dual/
split, metronom, MIDI funkce, pedál, reproduktory 8x12cm  x 
2, výkon 7Wx2. Černé provedení. Možno dokoupit stojan a 3 
pedál.

Kawai
Digitální piana

CL36
Kawai digitální piano, 88 kláves se „slonovinovým povrchem“, 
Responsive Hammer Action IV-F, 96 hlasá polyfonie, 1 
stopý sequencer na 7500 not, 3 pedály (damper-half, soft, 
sostenuto), 2x výstup pro sluchátka, výstup MIDI IN/OUT, 15 
skladeb, tuning, transpose, reverb, metronom, výkon 2x15W, 
reproduktory 2x (12 x 8cm), rozměry: 136x27,5x77cm / 36,5kg, 
povrchová úprava: černý polomat, bílý polomat. 

CA65

CS4

CS4
Kawai 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 142x43x91 cm, váha 55kg, barva černý lesk.

CA65
Kawai 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. 
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CA15

CS10

CS10
Kawai 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.

MP11

MP11
Kawai Professional Stage Piano, 88 dřevěných vyvážeých
kláves se „slonovinovým povrchem“, Grand Feel, se třemi
senzory, Let-Off simulace, Harmonic Imaging® XL, 256hlasá
polyfonie, reverb 6 typů, 129 efektů, MIDI IN/OUT/THRU, USB
(to Host, to Device), LINE IN, LINE OUT, podsvícený LCD diplay
128x64 pixelů, half-damper pedál F-30, notový pult, rozměry:
1380x453x190cm, váha 32,5 kg, barva: černá.

KDP90

KDP 90
Nejprodávanější  model 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.

ES7

ES7
Kawai 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.

CA 15
Kawai koncertní digitální piano, 88 dřevěných kláves se 

„slonovinovým povrchem“, RM3 Grand II mechanika, 3 senzory, 
Let-Off, 192 hlasá polyfonie, MIDI (IN/OUT), vstup na sluchátka 
2x, výkon 2x20W, spotřeba 30W, rozměry 1373x463x897, váha 

59kg, povrchová úprava: černý polomat.

Emil Viklický
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CS7

CA95

CA95
Kawai 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 
(Damperhalf, 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.

MP7

VPC1

CS7
Kawai 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.

MP7
Kawai Professional Stage Piano, 88 vyvážeých kláves 

se „slonovinovým povrchem“, Responsive Hammer II, se třemi
senzory, Let-Off simulace, 256 hlasá polyfonie, 256 zvuků,

MIDI IN/OUT/THRU, USB (to Host, to Device), LINE IN, LINE
OUT, podsvícený LCD display, reverb, 129 efektů, notový pult,

(damper) pedál, rozměry: 1355x347x170cm, váha 21kg,
barva: černá.

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.
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Manhasset
Notové stojany
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!

Savarez
Struny
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. Úspěch s novým materiálem použitým ve strunách 
Cantiga pokračuje i u strun houslových a violových. Corelli 
Cantiga potřebují velmi krátký čas po natažení na usazení, 
nabízejí velmi kultivovaný, bohatý a čistý zvuk.
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Vandoren
Plátky a hubičky
Již od roku 1905 vyrábí rodina Van Dorenů plátky a hubičky.
Tato francouzská značka je snad v povědomí každého hráče 
na dřevěné dechové nástroje.
Arundo Donax – třtina z jižní Francie, kterou místní přezdívají „hudební třtina“, je základem pro všechny typy plátků, které Vandoren 
vyrábí.  Celé čtyři roky trvá proces, než se plátky dostanou do krabičky a jsou připraveny k použití, tak jak je známe. K plátkům 
patří celá řada příslušenství, od soupravy na jejich úpravu, stříhačkek plátků až po krabičku na jejich uchování. Vhodná hubice je 
další nezbytnou součástí dřevěných dechových nástrojů. Každý hráč si tak může vybrat z celé řady typů, které se stále rozšiřují. 
U klarinetových hubiček se rozšířila řada Masters o model CL6 a novinkou Masters Serie 13 – CL4, CL5 a CL6. Nově je dostupná 
od tohoto roku nejotevřenější B klarinetová hubice 7JB. Pokud vyznavači kovových hubic na tenor saxofon vzpomínají na minulost, 
kdy i Vandoren vyráběl pozlacené hubice, tak jsou opět zde. Řada V16, pozlacené tenorové hubice 24 karátovým zlatem, jsou 
dostupné v odklonech T6 – T9 s malou a střední komorou a T5 –T7 s velkou komorou. 
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Pearl
Flétny
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 jsou 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. 

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 vystřídali 
klarinetisté jako 
Franck Amet, Florent 
Charpentier nebo 
Joseph Eller. Klavírní 
spolupráce Daniel 
Wiesner. 
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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Malé pivovary vyráběly (a dosud vyrábějí) kvalitní nefiltrovaná piva, 
získaly si brzy zákazníky, kteří je vyhledávali pro výraznou chuť od-
lišující se od piv z velkých pivovarů. Velké pivovary vaří pivo s ohle-
dem ekonomickou rentabilitu. Mohu potvrdit, že zmiňovaný boom 
vzniku malých pivovarů je jev pozitivní. Přináší nejenom zdravé 
konkurenční prostředí pro zákazníky, ale také různorodé chutě a 
pestrou škálu piv.

Když si někdo řekne, že se stane sládkem, jak na to?
Sládek musí mít, pokud nebudeme počítat staré vyučené pracovní-
ky,  v současné době minimálně maturitu. Denní nebo dálková for-
ma potravinářských technologií a VOŠ v Praze 2 – Podskalská 10, 
což je jediná střední odborná škola, jejíž absolventi mohou získat 
po určité době praxe živnostenský list na pivovarnictví a sladovnic-
tví. Vydání oprávnění vařit pivo je podmíněno absolvováním této 
školy. Pokud zájemce je maturant na této, nebo nějaké jiné, střed-
ní škole, může dále pokračovat na VŠCHT Praha nebo zmiňované 
VOŠ. Sládek musí mít minimálně středoškolské vzdělání. Rozdíl 
pro sládka absolventa SŠ nebo VŠ není pro praxi důležitý – tedy 
opominu-li širší teoretické znalosti. Důležitá je doba praxe. Roz-
hodně to není tak, že sládek s maturitou může vařit 10° a 11° pivo a 
sládek s vysokoškolským diplomem dvanáctku a výše. Zkušenosti, 
sbírání informací, nápady, zápal do práce a neustálé vzdělávání se, 
je nejdůležitější. Ideální je v prvopočátku zjistit, jak to chodí jinde a 
pak zakotvit „u své srdeční značky“, nebo nějakou uvařit.

V čem je Suchdolský Jeník výjimečný?
Jeník je výjimečný v tom, že ho vaří studenti – a zájem je skutečně 
velký. Samozřejmě použité suroviny jsou shodné (chmel, slad, voda 
a pivovarské kvasnice). Podstatné je to, že se jedná o suroviny nej-
vyšší kvality. Další velké plus je čas. U nás pivo zraje minimálně 3 
měsíce (může i děle, ale vliv na kvalitu to nemá – kritické období je 
max 7 měsíců – při překročení může dojít k nežádoucímu „zlomení 
chuti“). Musím však zdůraznit, že naše pivo má stabilní vyváženou 
chuť. Procesně to máme vyřešené tak, aby kvalita byla neustále 
nejvyšší. Hodnocením studentů  je nejdříve písemný, potom ústní 
test. Ochutnávce se ubránit nelze. Naše pivo se dodává i do re-
staurací – vše záleží na poptávce – příkladem je restaurace „Na 
Farmě“ – nejnavštěvovanější restaurace v kampusu suchdolské 
univerzity. Více než 24.000 studentů ČZU, profesory a zaměstnan-
ce univerzity nevyjímaje, si právě „Na Farmě“ může po náročném 
dni zahnat žízeň. To, že je pivo spojeno s kulturou, tedy zejména 
s muzikanty a festivaly je jasné. Ten, kdo si pivo chce objednat, 
vyzkoušet,  má možnost tak učinit na suchdolskyjenik@seznam.cz 

Jak je na tom Suchdolský Jeník – máte tady nějaké zají-
mavé kulturní počiny?
Určitě to jsou každoroční vyhlášení Miss Agro ČZU v Praze a různé 
soutěže zaměřené na tématiku piva a  chmele. Velmi zajímavým 
projektem byl pořad „Devatero řemesel“, kdy u nás Česká televize 
točila dokument o tom, jak se vaří pivo a jedním z hlavním aktérů 
byl zpěvák Petr Kolář.

Jaká má Jeník ocenění, uznání?
• První místo z degustace na Žatecké dočesné.
• 2. a 3. místo z degustace „Pivovarský jarmark“ v Ústí n/L.

V poslední době se klade důraz nejenom na kvalitu pro-
duktu, ale i na obal, marketing apod. Jak si na tom Jeník 
stojí?
Určitě nás zajímá to, co je pivu nejbližší – sklo (půllitry, třetinky) tácky, 
lahve. To musí mít nějakou na pohled zajímavou formu. Jsme malý 
pivovar,  takže žádnou expanzi ve formě otvírání nových poboček 
nebo dodatečných marketingových nákladů neplánujeme. V této 
fázi se spoléháme na kvalitu a na to, že naši studenti si v budoucnu 
vzpomenou na dobré pivo a budou ho požadovat i do budoucna. 

Vím, že jsi spoluautorem výrobku „pivo v prášku“, postavil 

JENÍK
Když se řekne Jeník, tak zaměstnancům Praha Music 
Center se vybaví bývalý brandmanager kytarových značek, 
nyní zvukový guru známý zejména na Pardubicku. Hovořím 
tady o někom resp. o něčem zcela jiném. Musím nejprve 
upřesnit jméno, tedy uvést jej celé - Suchdolský Jeník. To 
je již jiné kafe – tedy pivo. Vynikající PIVO. Mám to štěstí, 
že znám místního sládka pana doc. Ing. Ladislava Chlád-
ka CSc., který je „otcem“ řady malých pivovarů nejenom u 
nás, ale i v zahraničí. Protože pivo s muzikou úzce souvisí, 
tak jsem mu s potěšením položil několik otázek, které, vě-
řím, budou pro čtenáře zajímavé. Rozhovor vznikl u dobré-
ho piva, které bylo načepované přímo z ležáckého tanku.  
Láďo, jak vlastně vzniknul nápad postavit pivovar?

Nápad nebyl můj. Byla to idea předchozího rektora, prof. Jana 
Hrna a doc. Miroslava Přikryla CSc. Název piva Suchdolský Jeník 
je velmi prostý a logický: Suchdol (část Prahy, kde se pivo vaří) 
+ Jan (bývalý rektor). Koncem roku 2005 jsem byl vybrán ve vý-
běrovém řízení jako projektant nového pivovaru a budoucí sládek. 
Pivovar funguje od roku 2006.

Jak se přihodí to, se člověk stane sládkem?
V mém případě bylo základem studium a poté řízení osudu. Praco-
val jsem ve Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském v ob-
jektu pivovaru Holešovice, kde do roku 2004 bylo umístěno učiliště 
pro biochemiky (tehdejší název pro pracovníky pivovaru). Ředitel 
učiliště mě tehdy oslovil, abych mu udělal malý výukový pivovar, 
protože nebylo možné pouště učně do pivovaru velkého. První 
malý  školní pivovar byl tedy v pivovaru Pražen v Praze Holešovi-
cích. Po zavření pivovaru Pražen, byl tento malý školní pivovar pro-
dán do VOŠ ekonomických studií a Střední průmyslové školy po-
travinářských studií v Praze 2, Podskalská 10, kde pracuje dodnes.

V jakých pivovarech jsi pracoval?
V rámci generálního ředitelství pivovarů a sladoven jako výzkumný 
pracovník jsem dělal v Prazdroji, Budvaru, Regentu (Třeboň), Svita-
vách, Náchodě, dále již jako zaměstnanec v Kutné Hoře, Lounech, 
Ústí nad Labem, Velkém Březnu, a dalších. Můj poslední velký pi-
vovar byl Staropramen, tehdy jsem byl zodpovědný za moderni-
zaci pivovaru (instalace cylindrickokónických tanků, propagační 
stanice, a dalších středisek) a též jsem se podílel na projektování a 
realizaci pivního potrubí a rychlovýčepů v Sazce Aréně.

Jak vnímáš boom malého pivovarnictví?
Shodou okolností v roce 1993 se zavřel pivovar Holešovice. Při-
šla první nabídka postavit Novoměstský pivovar (Vodičkova ulice), 
který v té době byl 3. malým pivovarem po Chýni (ten byl jako první 
(když nebudeme počítat pivovar „U Fleků“) postaven v roce 1985) 
a po Pegasu v Brně.
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jsi řadu pivovarů ... na jaký jsi nejvíce pyšný?
Předně to nebylo pivo v prášku, ale  tehdy medovité konzis-
tence, prášek byl až později, vývoj probíhal tehdy v pivova-
ru Praha Braník. Snažili jsme se tenkráte, před rokem 1989, 
vyjít vstříc poptávce českých montérů, kteří služebně pobý-
vali v arabských zemích a kam byl dovoz alkoholu nelegál-
ní. Pastovitá konzistence veškeré požadavky na nealkoho-
lický výrobek v muslimských zemích   splňovala a myslím, 
že  to v tom horku našim montérům přišlo to k chutí. Tento 
výrobek, ale již jako prášek se vyrábí dosud a prodává se                                                                                                                                   
ve VÚPS Praha 2, Lípová 15. Asi nejvzdálenější pivovar, který 
vaří „práškové pivo“ je na Velikonočních ostrovech, patřících 
do Chile. Mimochodem v Chile pracují dvě česká děvčata, vy-
rábějící pivo „Slavie“, které má kořeny v našem pivovaru na 
Suchdole.

Pivovarů jsem postavil zatím 23. Posledním je Modrava na 
Šumavě. Zhruba polovinu jsem realizoval v zahraničí – Ně-
mecko, Japonsko, Jižní Korea, Řecko a Rusko... Jmenovat 
jaký pivovar je mému srdci nejbližší je těžké. Zeptej se matky, 
jaké z dětí má nejraději. Asi neodpoví. Určitě však mohu do-
poručit nejen můj poslední pivovar na Modravě, ale i Novo-
městský pivovar, Kout na Šumavě,   Zámecký pivovar Chýše 
a samozřejmě i náš Výukový a výzkumný pivovar ČZU v Pra-
ze na Suchdole. Všude se však zaobírám nejenom kvalitou 
piva, ale i technologickým zpracováním projektu. Myslím si, 
že není na škodu navštívit jakýkoliv pivovar a porovnávat. To 
jsou ty zkušenosti, o kterých jsem mluvil na počátku.

Láďo, děkuji ti za rozhovor a dovolím se rozloučit pi-
vovarským pozdravem „Dej Bůh štěstí“.

Letní fagotová
AKADEMIE
V Ratajích nad Sázavou se letos v červenci konal 
již druhý ročník Letní fagotové akademie (LFA).
Studenti hry na fagot a hoboj strávili týden pod vedením těch 
nejlepších učitelů hry na dechové nástroje v Čechách. Lektoři 
Mgr. Ondřej Roskovec, MgA. Tomáš Františ, MgA. Martin 
Petrák a MgA. Vladislav Borovka jsou všichni dlouholetými 
členy České filharmonie, učitelé Pražské konzervatoře a 
Ostravské univerzity v Ostravě.

V počáteční den Letní fagotové akademie se navíc v Ratajích 
konala Soutěžní přehlídka v oboru hoboj a fagot. Přehlídky 
se zúčastnili hobojisté a fagotisté od 9ti do 26ti let a vyhráli 
mnoho rozmanitých cen, věnovaných převážně 
od firmy Oboissimo s.r.o. a Reeds and Stuff.  
Jako porotci se představili nejen lektoři Letní 
fagotové akademie, ale také Mgr. Irena Herajnová, 
zástupkyně koncertního mistra v ČF, doc. Jurij 
Likin, pedagog Janáčkovy akademie múzických 
umění a především jako předseda poroty zasedal 
MgA. David Mareček, PhD., generální ředitel České 
filharmonie. 
Během LFA se uspořádali celkem tři koncerty, dva 
v zámecké kapli v Ratajích nad Sázavou a jeden v 
Klášteře Sázava. Na koncertech jste mohli slyšet 
lektory Letní fagotové akademie, vítěze soutěžní 
přehlídky, účastníky LFA nebo dívčí fagotové 
kvarteto Dudlajdá fagotiky. 
Všechny Vás srdečně zveme na příští ročník Letní 
fagotové akademie, který se bude konat v červenci 
2015. 
 
Více informací najdete na 
http://lfa.dudlajdafagotiky.cz/.

Kateřina Kmínková
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