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ASTORIA

Přátelé boutique vzhledu i zvuku!
V Anglii se opět zablýsklo na lepší časy.
Ručně pájená řada ASTORIA obsahuje tři modely o třech barvách a bude dostupná ve verzi komba nebo
hlavy s bednou 1x12, koní pod koženkovou kapotou je shodně 30Wattů.
Astoria Classic zelená jako čistý jednokanálový zvuk.
Svěží, čistá zeleň jarní louky.

Všechny 30-ti wattové modely
jsou vyráběny v britské továrně
Marshallu v Bletchley, zesilovače jsou osazeny preampovými
lampami ECC83, usměrňovací
elektronkou GZ34 a výkonovými
lampami KT66. Koncový stupeň
má katodový bias a je zapojen
bez negativní zpětné vazby.
Hlavní panel tvoří plát z broušeného hliníku, logo značky je
vyvedeno v designu prvních
Plexi Marshallů z poloviny šedesátých let, komba a hlavy jsou
vybaveny stylovými uchy z pravé
kůže a externí kabinety a komba
disponují novými dvanáctipalcovými reproduktory Celestion
Creamback o výkonu 75W, jenž
byly upraveny speciálně pro tuto
edici.

Marshall Astoria Classic je jednokanál, který ocení především lampoví puristé, vyžadující pevný, dynamický a čistý

sound, jenž se skvěle pojí s předřazenými efekty. Stejně jako u dalších modelů zde najdeme redukci výkonu aktivovanou
vytažením potenciometru Master. Classic bude nabízen v zelenobílé kombinaci Green & Cream.

Modely Astoria Custom jsou opět jednokanálové s typickým marshallovským vintage soundem, ale oproti spartánsky

vybavenému Classicu disponují vypínatelnou a lampou ošetřenou efektovou smyčkou, větší možností ovládání se mody
Brightness a Body (zvýraznění středů) a přepínatelným gain boostem. Custom bude vyráběn v červenobílém designu Red &
Cream.
Dvoukanálová koncepce modrobílé řady Marshall Astoria Dual se společnými čtyřpásmovými korekcemi už nabízí poměrně širokou paletu zvuků počínaje zcela čistým soundem přes lehký crunch, příjemný overdrive až po saturovanější druh
zkreslení. Nechybí vypínatelná efektová smyčka a přepínače zvyšující zvukovou flexibilitu těchto aparátů.
Série Astoria znamená pro
značku Marshall částečný
návrat ke kořenům, tedy k době,
kdy hudební scéně šedesátých
a sedmdesátých let vévodily
velmi hlasité čtyřdírové „plexiny“, které po řádném vytavení
koncového stupně produkovaly
dodnes vyhledáváný sound s
charakteristickými středy.
Nová řada s elegantním boutique designem se ale nebrání
současným trendům a kromě
většího preampového zkreslení
a dalších modernějších prvků
nabízí také umírněnější výkon
použitelný i na menších pódiích.
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Astoria Custom červená jako variabilní pure / boost / gain
zesilovač. Proměnlivá červeň podzimního lesa.

Astoria Dual modrá jako dvoukanálový naspeedovaný aparát.
Do modra rozpálená ocel hardrockových pístů.

Astoria CLASSIC
MODEL: AST1C
TYPE: Combo
CHANNELS: 1
WATTAGE: 30 Watt
INPUTS: Hi & Lo
FRONT CONTROLS: Master (pull Power
Reduction),
Sensitivity, Treble, Middle, Bass, Edge.
REAR PANEL CONTROLS: N/A
SPEAKER: Custom-voiced Celestion
Creamback.
VALVES: 3 x ECC83 (12AX7), GZ34,
2 x KT66
FX LOOP: No
FOOTSWITCH: No
MODEL: AST1H
TYPE: Head
CHANNELS: 1
WATTAGE: 30 Watt
INPUTS: Hi & Lo
FRONT CONTROLS: Master (pull Power
Reduction),
Sensitivity, Treble, Middle, Bass, Edge
REAR PANEL CONTROLS: N/A
SPEAKER: N/A
VALVES: 3 x ECC83 (12AX7), GZ34,
2 x KT66
FX LOOP: No
FOOTSWITCH: No
MODEL: AST1-112
TYPE: Speaker Cabinet
WATTAGE: 30 Watt
INPUT: 1 (Mono)
IMPEDANCE: 8 Ohm
SPEAKER: Custom-voiced 12” Celestion
Creamback

Astoria CUSTOM
MODEL: AST2C
TYPE: Combo
CHANNELS: 1
WATTAGE: 30 Watt
INPUTS: Hi & Lo
FRONT CONTROLS: Gain (pull Body), Boost
toggle switch, Treble, Middle, Bass, Edge,
Master (pull Power Reduction)
REAR PANEL CONTROLS: Loop Level, Loop
toggle switch
SPEAKER: 12” Custom-voiced Celestion
Creamback.
VALVES: 4 x ECC83 (12AX7), GZ34,
2 x KT66
FX LOOP: Yes
FOOTSWITCH: Yes, 2-way LED (supplied)
MODEL: AST2H
TYPE: Head
CHANNELS: 1
WATTAGE: 30 Watt
INPUTS: Hi & Lo
FRONT CONTROLS: Gain (pull Body), Boost
toggle switch, Treble, Middle, Bass, Edge,
Master (pull Power Reduction)
REAR PANEL CONTROLS: Loop Level, Loop
toggle switch
SPEAKER: N/A
VALVES: 4 x ECC83 (12AX7), GZ34,
2 x KT66
FX LOOP: Yes
FOOTSWITCH: Yes, 2-way LED (supplied)
MODEL: AST2-112
TYPE: Speaker Cabinet
WATTAGE: 30 Watt
INPUT: 1 (Mono)
IMPEDANCE: 8 Ohm
SPEAKER: Custom-voiced 12” Celestion
Creamback

Astoria DUAL
MODEL: AST3C
TYPE: Combo
CHANNELS: 2
WATTAGE: 30 Watt
INPUTS: Hi & Lo
FRONT CONTROLS: Clean Volume (pull
Channel), OD Gain (pull Body), OD Volume,
Treble, Middle, Bass, Edge, Master (pull
Power Reduction)
REAR PANEL CONTROLS: Loop Level,
Loop toggle switch
SPEAKER: 12” Custom-voiced Celestion
Creamback.
VALVES: 4 x ECC83 (12AX7), GZ34,
2 x KT66
FX LOOP: Yes
FOOTSWITCH: Yes, 2-way LED (supplied)
MODEL: AST3H
TYPE: Head
CHANNELS: 2
WATTAGE: 30 Watt
INPUTS: Hi & Lo
FRONT CONTROLS: Clean Volume (pull
Channel), OD Gain (pull Body), OD Volume,
Treble, Middle, Bass, Edge, Master (pull
Power Reduction)
REAR PANEL CONTROLS: Loop Level,
Loop toggle switch
SPEAKER: N/A
VALVES: 4 x ECC83 (12AX7), GZ34,
2 x KT66
FX LOOP: Yes
FOOTSWITCH: Yes, 2-way LED (supplied)
MODEL: AST3-112
TYPE: Speaker Cabinet
WATTAGE: 30 Watt
INPUT: 1 (Mono)
IMPEDANCE: 8 Ohm
SPEAKER: Custom-voiced 12” Celestion
Creamback
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AS50D v nových barvách

Nejprodávanější akustické kombo všech dob AS50D netřeba sáhodlouze představovat.
50W, 2 kanály včetně phantomově napájeného mikrofonního kanálu, efektová sekce a fantastický zvuk.
MARSHALL dal ale nově vzniku limitované edici, která se liší pouze provedením / finishingem.
Všechny funkce zůstávají shodné.
AS50DG – G jako „green“ koženka a vintage průzvučná tkanina.
AS50DR – R jako „red“ koženka. Ale nejedná se o ledajakou červeň. OX BLOOD RED Vás přinutí hrát až na krev.

DSL40
Limited
Edition
Marshall přichází
na trh s limitovanou
edicí komb vycházejících z tradičních
modelů DSL40C,
ovšem v novém,
limitovaném provedení.
DSL40CB (Pitch Black),
DSL40CV (Vintage)
a DSL40CC (White)

MS2 Jubilee

Pokud hledáte opravdu malé, lehké a mobilní balení legendárního Marshall tónu, je tu řada microstacků Marshall MS.
Byť na první pohled malé, jsou tato tranzistorová komba
překvapivě dobře znějící.
MS-2 je aparát o výkonu 1 Watt, který je osazen 2palcovým reproduktorem. Díky tomu je vhodný na domácí cvičení a zejména na cesty,
protože je celý umístěn v kabinetu o velikosti 14 x 11 x 6 centrimetrů a
váží okolo 340 gramů. Napájen je bateriemi či adaptérem a samozřejmě disponuje sluchátkovým výstupem a možností připojení externího
reproboxu.
Pro jeho ovládání slouží kromě hlavního spínače, který také případně zapíná zkreslení, potenciometry Volume a Tone, lze tedy nastavit
hlasitost a upravit ekvalizaci tónu. Limitovaná JUBILEE řada nabízí dvě
barevné modifikace MS-2SJ (stříbrná barva) a MS-2W (bílá barva).
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2555x Silver Jubilee

Série Marshall Silver Jubilee spatřila poprvé světlo světa v roce 1987, jako dvojitá oslava 25 let od založení
společnosti Marshall Amplification a 50 let Jima Marshalla v hudebním byznysu.
Řada Silver Jubilee byla inspirována modely JCM 800 2203 a 2204
a jednalo se o vůbec první produkty Marshall s přepínáním pentoda/trioda. Marshall 2555 nabízel 3 módy – Clean, Rhythm Clip
a Lead. Zahájení prodeje v lednu 1987 vzbudilo velké pozdvižení,
především z toho důvodu, že produkce probíhala pouze během výročního roku. 2555 Silver Jubilee se tudíž stalo vzácným sběratelským artiklem. Marshall 2555 Silver Jubilee je dokonce mnohými
označován za vůbec nejlepší aparát, co kdy Marshall vyrobil: „Silver Jubilee 2555 100W Anniversary model is probably one of the
best amps that Marshall has ever built.“
Marshall 2555 Silver Jubilee vzbudil takový ohlas a vzbudil takový
respekt, že se stal pevnou částí vybavení i těch největších kytarových hvězd. Z těch největších příkladů se jedná o Marshall JCM
2555 Slash Signature. Jak již název vypovídá, jedná se o signovaný model bývalého kytaristy Guns N‘ Roses - Slashe, který je věrnou kopií modelu 2555 z roku 1987. Signovaný model byl vyráběn
v letech 1996 a 1997 v počtu pouhých 3 000 kusů. Kde se model
nachází ve Slashově vybavení můžete vidět na schématu níže.
Dalším z řady umělců, kteří si tento aparát zamilovali, byl John
Frusciante (ex Red Hot Chilli Peppers).
V sestavě kytaristy Joe Bonamassa je model 2555 Silver Jubilee
100W tím aparátem, který nikdy nevypíná.
Nejčastější otázkou na Marshall pak bylo „Kdy uděláte re-issue
2555?“ Letos byla otázka zodpovězena v podobě Marshall 2555
Silver Jubilee. A zde přichází na řadu nový Marshall 2555X Silver
Jubelee, který vychází ze stejné filosofie a zvukové charakteristiky
jako originální 2555. Ovšem co by to bylo za re-issue, kdyby nevylepšovala určité neduhy řady z roku 1987. Mezi taková vylepšení patří umístění nastavení bias na šasi aparátu, pro lepší a rychlejší přístupnost v případě úprav. Původní 2555 měl na zadním panelu dva
jack výstupy a přepínač impedance. 2555X toto elegantně řeší nasazením 5 jack výstupů, které jsou v rozmezí 16 až 4 ohm. K hlavě je
i speciální box 2551BV s 4x12“ reproduktory Celestion Vintage 30.
https://www.youtube.com/watch?t=45&v=C4pzbf0pLpw
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Major MKII 2. GENERACE LEGENDÁRNÍCH SLUCHÁTEK
Jednou z klíčových produktových řad MARSHALL LIFESTYLE
výrobků jsou v posledních letech samozřejmě sluchátka.

Bude to láska na první pohled
Nová, přepracovaná verze populárních sluchátek Marshall Major přináší řadu příjemných vylepšení. Ačkoliv tato sluchátka lákají svým stylovým designem, v první řadě jde samozřejmě o zvuk. Díky vyladěným dynamickým měničům nyní tento
model nabízí ještě hlubší basy a zároveň precizně vykreslené výšky. Celkové zkreslení signálu je nyní vyloženě zanedbatelné.
Frekvenční rozsah je 10 Hz - 20 kHz.

Marshall Major II se vám dokonale přizpůsobí
Také se podařilo ještě zvýšit pohodlí poslechu. Extra měkké náušníky neunaví boltce ani po několika hodinách. Kabel je
odpojitelný a můžete si vybrat, na které straně je vám příjemnější jej nosit. Volnou zdířku v druhé mušli můžete využít pro
připojení jiného páru sluchátek a udělat si třeba soukromý poslechový večer.
Ke konstrukci je použito odolných materiálů, takže Marshall Major MK II vydrží roky. Tvar jackového konektoru ve tvaru písmene „L“ eliminuje možnost zlomení. Složitelné provedení napomůže ke snadnému transportu sluchátek kdekoliv na cestách.
Součástí výbavy je dálkové ovládání na kabelu pro použití s mobilními telefony.
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MK II Black

MK II Brown

MK II White

MK II Pitch Black
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Marshall London - připravte se:

MOBILNÍ REVOLUCE PRÁVĚ ZAČALA
Revoluce začala v roce 1962 s narozením prvního MARSHALL zesilovače. V létě roku 1962 vyrostl do hluku,
a to na stagi v New Yorku. Každou další dekádou roste MARSHALL do síly…přímo hoří… a nechává otisk
v každém, kdo se rozhodl jít jeho cestou. Přišel čas otočit na další kapitolu v této pohádce rock ‘n’ rollu.
Přišel čas na změnu ve vnímání muziky.

PŘIPOJTE SE K REVOLUCI!
2 speakery jsou více než 1
MARSHALL London je nejspíše nejhlasitějším telefonem na planetě. Se dvěma
čelními speakery si můžete užívat poslech bez nutnosti sluhátek. Hodí se
i k rychlým konferenčním hovorům.
A už jsme zmínili, že je vážně hlasitý?

M-Button

Roller

Jeden BUTTON vládne všem, jeden jim
všem káže, jeden všechny přivede, do
euforie sváže. V samém srdci LONDON
mobilu je M-Button tlačítko – přístup
k muzice na jedno stisknutí bez ohledu
na to, kde v telefonu zrovna brouzdáte.
Hudba je u MARSHALL LONDON prostě
na prvním a také na prvním místě.

Stylově provedený SCROLL ROLLER ovládá volume.
Naprostá hmatová přesnost vám dopomůže rychle nalézt zlatý grál – sweet spot.

Stereo život
LONDON není vybaven jením,
nýbrž dvěma stereo jacky.
To zaručí oblibu u vašich
kamarádů. Můžete sdílet
muziku i videa. Oba zdroje
mají oddělenou volume
kontrolu, takže to můžete
„ohulit“ zatímco kámoška
si sjíždí video trapně
potichu. Je to vše
o kvalitě zvuku...

10

Vše je o zvuku
MARSHALL LONDON
v sobě skrývá mnohem
více, než se může na první
pohled zdát: vezměte si např.
Cirrus Logic WM8281 Audio Hub.
Tento chytrý kodek dává telefonu separé hudební procesor. To znamená
přehrávání v opravdu vysoké kvalitě.
Dokonce i ta nejlepší MP3 kvalita
bude s tímto malým géniem znít
mnohem, mnohem lépe. Navíc v něm
můžete přehrávat i nekomprimované
FLAC soubory. LONDON je prostě
BOSS mezi telefony.

Design
Vše je o detailech... Snaha o jedinečný design vládne MARSHALL rodině. V LONDONu se kroutí stejná DNA šroubovice, která ustála test časem za posledních 50let. Matně černý povrch podobný kožence z MARSHALL zesilovačů nabízí skvělý úchop. Krásné detaily jsou k nalezení
na rolleru, M-Buttonu a stereo jack kabelech. Krasavec.

Fenomém ekvalizér

Sluchátka součástí balení

Bluetooth aptX

Můžete užívat jeden z mnoha přednastavených profilů, či si svůj ekvalizační profil
nastavit dle svých potřeb. Telefon použije
toto nastavení pro jakýkoli MUSIC PLAYER,
který použijete. Přístup k nastavení je opět
snadný – přes M-BUTTON.

Jaký by byl smysl tak skvělého hudebního
přehrávače bez sluchátek, která by vyzvala
přehrávač k battlu? LONDON se prodává
s vysoce kvalitními in.ear špunty MODE.

Bluetooth aptX® poskytuje BLUETOOTH
HIFI audio kvalitu v reálném čase.

Buďte kreativní
Inspirace dokáže udeřit zrovna, když jsme venku, daleko od mix pultu, daleko od studia. Proto LONDON nabízí pár prima zařízení potřebných
k zachycení oné inspirace.

Duální mikrofony
LONDON disponuje duálními mikrofony,
přes které si můžete snadno a kvalitně
nahrát kytarové riffy, přestože jste zrovna
na louce a jediné co máte k dispozici, je
španěla z roku 1978 a Váš nápad v hlavě.
To vše stereo s ohromující redukcí okolního šumu. Kdo neslyšel, neuvěří.

DJ-App
Mnoho lidí tvrdí, že DJs jsou rockové
hvězdy současné generace. MARSHALL se
rozhodl neignorovat popularitu „dýdžejingu“. Proto LONDON přichází s nainstalovanou DJ aplikací. Ta bude k mání do konce
roku 2015. Připojte sluchátka a SOUND
SYSTEM do stereo jacků, spusťte aplikaci a
je to. Teď jsi DJ.

Loopstack
V LONDONu je naisntalována světoznámá Android aplikace LOOPSTACK. Je to
4-kanálový nahrávač, do kterého si můžete
zaznamenat nezávisle až 4 stopy. Kvalita je
44KHz 16bit.

Nízká latence
Nízká latence procesoru Android Lollipop
zajistí vše v téměř reálném čase.

Fotoaparát

8 MP AF(auto-focus) s bleskemna zadní straně, 2MP přední strana.

Baterie Chytré telefony s vyjímatelnou baterií jsou vzácností.
LONDON je jednou z nich. Baterie je 2500 mAh Li Ion.

Paměť

16GB, Micro SD slot.

Android OS

Lollipop 5.0.2
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Když se před 3 lety objevil první MARSHALLL stereo speaker HANWELL s cenou okolo 14 000,- Kč,
leckdo zahučel: „No pěkný pěkný, ale kdo si to za tu cenu koupí?“ A vida, MARSHALL speakery si získávají
čím dál tím větší respekt a oblíbenost, zdaleka ne pouze u muzikantů.
Jedná se totiž o luxusní funkční doplněk do domácností.
I proto je možnost vybrat si ze čtyř variant, a to

STANMORE, ACTON, WOBURN a KILBURN.

Marshall Stanmore

Marshall Woburn

Marshall Acton

Marshall Kilburn
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Marshall Kilburn

poslední kousek do úžasné Lifestyle skládačky

Rock n’ Roll kdekoli, baby!

oz
ov !
pr bití
vý na
no 1
di na
ho térie
24 ba

KILBURN

Bluetooth = žádné kabely, žádné omezení...
Vestavěná baterie = opět žádné kabely a opět žádné omezení...
Popruh á la kytarový řemen = styl a zase styl...
Marshall detaily v dokonalém provedení = opět styl a zase styl...
Kilburn je přenosný aktivní stereo speaker s nezaměnitelným vzhledem a zvukem á la Marshall. Nepotřebuje žádné kabely,
přenáší show přímo na ulici, na pláž, na party... Vybírat můžete z koženkové úpravy BLACK nebo CREAM.
Výkon 2 x 5W + 15W subwoofer dělá z tohoto zařízení dravou bestii, co dokonale překvapí. Kilburn je kompaktní srdcař s
dobře vyváženým a hlavně čistým zvukem. Nadstandardní středové a výškové frekvence zajišťují skvělou srozumitelnost i
pro mluvené slovo.. Analogové knoflíky vám umožňují doladit zvuk dle Vašich osobních preferencí a kožený popruh umožní
snadné a stylové cestování. Kompatibilita s Bluetooth a 3,5mm jack vstup znamená snadné připojení kdekoli. Vestavěná
baterie zajistí až 20 hodin rock´n´rollu při volume na 50%. Pokud je baterie na 20%, začne blikat dioda BATTERY a Vy víte,
že je čas připojit KILBURN do 220V. Po 3 - 4 hodinách je tento krasavec znovu nabit a připraven na show.
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RANDY SMITH, čili

MESA/BOOGIE
Zakladatel společnosti
Mesa/Boogie®, Randall Smith,
byl čtenáři kultovního hudebního
magazínu, Vintage Guitar, navrhnut
k uvedení do síně slávy.

Roku 1969 přetvářel Randall Smith malá
komba na vysoce výkonné zesilovače pro
hru na podiích. Hledání mocného sustainu
nezávislého na VOLUME vedlo v roce 1971
k přelomovému objevu. Byl to právě aparát
MARK I Boogie® s jeho kaskádovitým highgainem, co navždy změnil zvuk elektrických kytar.
18. ledna 2015 byly všichni v Mesa/Boogie® nadšeni, když prémiový hudební
magazín o vintage (sběratelských) kytarách VINTAGE GUITAR, navrhl uvedení
Randall Smithe do hudební síně slávy v
kategorii: „INOVÁTOR“. Vítězové všech
kategoríí jsou voleni samotnými čtenáři.
Za 4 dekády od založení Mesa/Boogie,
Randall Smith vylepšil a rozšířil řadu zesilovačů na téměř 20 kytarových odrůd a 7
zesilovačů basových. O velkém počtu skvělých reprobeden, speakerů, efektů a lamp
není ani třeba se rozepisovat.
„Tehdá jsem ani nesnil o tom, že má malá
Boogie® MARK I bude pokračovatelem aparátů, co vdechly tón tolika kytaristům v 70´
letech. Ukázalo se ale, že nově objevený
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sustain v Boogie obvodu je pouze začátek.
Je to pro mne pocta být navrhnut do této kategorie komunitou VINTAGE GUITARS čtenářů. Od počátku je náš cíl stále stejný: vyrábět ty nejlepší možné hudební zesilovače
a starat se o naše zákazníky tak, jak bychom
si přáli aby bylo postaráno o nás samotné.“
říká Randall Smith.
Randall Smith je ovšem znám nejen pro
onen gain obvod. Jeho společnost je uznávána pro řadu inovací a patentů, co zformovaly svět zesílených elektrických zvuků
a melodií. Dnes již v podstatě není možné
nalézt zesilovač, který by nenabízel zvukové možnosti, v kterých má Randall prsty. A
vzpomínáte na MARK II™, první vícekanálový přepínatelný zázrak z roku 1980? Minulý rok MESA team potvrdil, že prostředí
společnosti stále přeje kreativitě. Důkazem
budiž fantastický MARK FIVE: 25™, který
nabízí stejné zvukové nastavení jako legendární MARK V, pouze poměrně těžkou hlavu nahradilo pouhých 7,5 kg kompaktního
provedení.

MESÁCI & JEJICH

Boogie ARZENÁL

John PETRUCCI (Dream Theater)

Devin TOWNSEND (Devin Townsend Project)

Richard KRUSPE (Rammstein)

Carlos SANTANA (Santana)
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BLASKO (Ozzy Osbourne)

Chris GARZA (Suicide Silence)

Chris KAEL (Five Finger Death Punch)

Standard PowerHouse 8x10
Standard PowerHouse 4x10

Triple Rectifier Head
Rectifier Cabinets 4x12

Bass Strategy Eight:88 Metal Chassis Head
Traditional PowerHouse 8x10

Ben SHEPHERD (Soundgarden)

Gerry LEONARD (David Bowie)

Chris SHIFLETT (Foo Fighters)

M6 Carbine Head
Standard PowerHouse PH1000
Bass Strategy Eight:88 Metal Chassis Head
Traditional PowerHouse 8x10

Lone Star 1x12 Combo
TransAtlantic TA-15 Metal Chassis Head
TransAtlantic TA-30 1x12 Combo

Road King II Head
Rectifier Cabinets 4x12
Lone Star 1x12 Combo

John KONESKY (Tenacious D)

Brad GILLIS (Nightranger)

Marlon WILLIAMS (Snoop Dogg)

Lone Star 2x12 Combo
Royal Atlantic RA-100 2x12 Combo

Mark V Head
Rectifier Cabinets 4x12 Traditional

Mark V 25 Head
CabClone Cabinet Simulators

Kim THAYIL (Soundgarden)

MUNKY (Korn)

Joe PRINCIPE (Rise Against)

Rectifier Cabinets 4x12
Rectifier Cabinets 2x12
TransAtlantic TA-30 2x12 Combo

Triple Rectifier Head
Road King II Head
Rectifier Cabinets 4x12

Bass Strategy Eight:88
Standard PowerHouse 8x10
Drive pedal Flux Drive

Dominic MILLER (Sting)

James BRADFIELD (Manic Street Preachers)

Ben KENNEY (Incubus)

Lone Star 1x12 Combo

Lone Star 2x12 Combo

WalkAbout Scout Convertible Combo 1x12

Chad KROEGER (Nickelback)

Terry BALSAMO (Evanescence)

Rob HARRIS (Jamiroquai)

Triple Rectifier Head
Rectifier Cabinets 4x12 Standard

Triple Rectifier Head
Rectifier Cabinets 4x12 Standard

Lone Star Special 1x12 Combo
Lone Star 2x12 Combo

Dave YOUNG (Devin Townsend Project)

Rhonda SMITH (Jeff Beck)

Troy SANDERS (Mastodon)

Dual Rectifier Head
Road King II Head
Rectifuer Cabinets 4x12 Standard

Bass Strategy Eight:88 Metal Chassis Head
Standard PowerHouse 2x12
Standard PowerHouse 4x10

Bass Strategy Eight:88 Rackmount Head
Standard PowerHouse 8x10
Standard PowerHouse 4x12

Pat O´BRIEN (Cannibal Corpse)

Rob BARRETT (Cannibal Corpse)

Patryk Seth SZTYBER (Behemoth)

Triple Rectifier Head
Rectifier Cabinets 4x12 Standard

Dual Rectifier Head
Rectifier Cabinets 4x12 Standard

Mark V Head
Rectifier Cabinets 4x12 Standard

Ryan PEAKE

Al DIMEOLA (Aldimeola)

John CAMPBELL (Lamb Of God)

Dual Rectifier Head
Rectifier Cabinets 4x12 Standard

Mark V 1x12 Combo

Standard PowerHouse 8x10

Vernon REID (Living Colour)

Pavel „Pafka“ DOLEŽAL (N.V.Ú.)

Rudy LINKA (Rudy Linka)

Dual Rectifier Head / Triple Rectifter Head
Lone Star 2x12 Combo / Tube Preamp TriAxis
Stereo SimulClass 2:Ninety / Graphic EQ

Box Three Quarter Back 4x12 Black Shadow
F-100 Black Shadow 2x12 Combo
Preamp V-Twin

TransAtlantic TA-15 Metal Chassis Head
Rectifier Recording Pre-Amp
Boogie Compact cabinet 1x15
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Již od svého založení v roce 1976 se společnost Eden Electronics soustředí na hlavní cíl – jít za
heslem “Never Compromise“ a produkovat baskytarové aparáty té nejvyšší možné kvality. Prověřované zvukové vlastnosti jednotlivých produktů, jejich široká výbava, obrovské možnosti nastavení
zvuku a technické provedení splňují ta nejpřísnější kritéria. Inovovaná řada WORLD TOUR PRO je
toho opakovaným důkazem.
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SÍLA
HLOUBEK

Jason Christopher

(Prong / Corey Taylor´s solo project)
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D210MBX

je dalším zástupcem reproboxů ze série D,
nyní vylepšený o kickback konstrukci.
Všechny modely reproboxů z řady David jsou pečlivě
designovány a vyráběny tak, aby Vám zaručily léta spolehlivého
provozování a skvělý zvuk, a to za jakýchkoli podmínek. Díky tomu váží
více než reproboxy jiných značek, znalci ale upřednostní větší váhu před
nižší kvalitou zvuku. D210MBX váží necelých 23kg. Tento reprobox je svými rozměry určen jak do zkušebny, tak na živá vystoupení. Kromě skvěle definovaného tónu je jeho
nespornou výhodou i to, že jde o velmi univerzální box, který se uplatní v každém hudebním stylu a bude
si rozumět jak s 4strunnými, tak i 5- či 6strunnými basami. Tento reprobox má skvěle definovaný hutný tón. Reprobox
má výkon 500 Wattů a impedanci 4, nebo 8 Ohm. Velikost obou reproduktorů je 10 palců. Povrch je pokryt kobercem,
na rozích jsou ochranné plastové kryty. Reproduktory chrání pevný kovový rošt.

Microtour

Eden Bass Amplification si vydobyl svojí pevnou pozici mezi světovými baskytaristy svojí
bohatou nabídkou zesilovačů, reprobeden a důrazem na kvalitu a moderní koncepci. Jednou z předností mnoha Eden produktů je jejich snadný transport...
Nyní ale přichází na řadu nejsnáze transportovatelný basový aparát na světě - Eden Microtour, překvapivě hlasitý 2W aparátek, který si jistě najde cestu do srdcí mnoha baskytaristů tiše závidějících
kytaristům jejich mikro verze slavných zesilovačů. Základní otázka při navrhování nového zesilovače
zněla:“Jak dostaneme klasický Eden tón do mikro basového aparátu?“ Po pečlivém výzkumu a inženýrské práci se nakonec podařilo vyvinout mikro zesilovač, který disponuje výbornou basovou reprodukcí
a tonálností. Microtour má speciálně designovaný mini-kabinet s reproduktorem, který zajišťuje, že
aparátek zní mnohem hlasitěji než na první pohled vypadá. Napájení na osm AA baterií (nebo Eden 15V
adaptér- není součástí balení) zajišťuje, že můžete cvičit v podstatě kdekoliv. Navíc! Na to, že jde o
první a jediný mikro zesilovač pro basu, je cena více než příznivá.

World Tour Pro

EDEN při vývoji těchto ultimativních aparátů dlouho
a úzce spolupracoval s aktivními umělci, producenty
a techniky. To proto, aby u nové řady WORLD TOUR
PRO poskytl výběr funkcí, které nejen umožňují
detailní tvarování tónu.
Také integrují kompresovanou studiovou kvalitu a variabilitu formování tónu do masivní flexibility jednoho snadno použitelného zesilovače. EDEN vyvinul „balíček“ opravdu využitelných a flexibilních výstupů a ovládacích prvků, které umožňují World Tour Pro zesilovačům užití mnoha různými způsoby bez nutnosti zapojení vnějších zařízení. Funkce zahrnují:
aktivní/pasivní vstupní zdířky, Mute Switch, interaktivní MUTE LED indikátor, regulace vstupní úrovně, kompresor studiové
kvality s nastavitelnými ovládacími prvky, obvod pro lampový tón s ovládacím mixem , ENHANCE kontrolu , 5ti semiparametrický EQ , Master Control. Navíc fantasticky vypadají. Redesign se povedl a ani chladící větrák na čelním panelu
nekazí dojem dokonalosti.

GlowPlug

Tento pedál obsahuje 12AX7 lampu a přidává tím organickou vřelost
jakémukoliv basovému rigu. GlowPlug byl sestrojen výhradně
pro basové aparáty a proto neubírá tónu onu basovou definici,
které jiné pedály mohou poškodit či zcela zničit.
15V adaptér je součástí balení.

Ovladače:
Warmth: šteluje úroveň lampového gainu.
Crossover: kontroluje selekci specifických frekvencí,
ke kterým je přiřazen lampový feeling.
Mix: míchá poměr lampové vřelosti s čistým tónem.
Effect: zkreslení
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MARTIN „Marťan“ SEDLÁK
1. kdy, s kým a proč jsi začal hrát?
Začal jsem se muzicírování věnovat někdy v roce 1993, když
jsem přišel na Gymnázium v Moravské Třebové. Zde jsem
potkal partičku podobně smýšlejících „mániček“. Kluci měli
zkušebnu,bubny a kytary a chyběla jim basa. Tak jsem to
vzal a založili jsme první rockovou studentskou kapelu Kastrol, se kterou jsme koncertovali po celé studium na Gymnáziu. Později přišly kapely Hard Rock Cacktail, založení kapely Metallica revival MT, založení kapely Werglův Pjos. Až po
nynější působení v legendární kapele N.V.Ú., se kterou jsem
do dneších dnů.
2. s kým hraješ nyní?
V současnosti jsem aktivní ve dvou tělesech a to kapele
N.V.Ú. a Metallica revival MT.
3. největší hudební zážitek?
Z pohledu diváka jsou to koncerty kapely Metallica, jelikož
jde o srdcovou záležitost. Z pohledu muzikanta jich je mnoho díky kapelám, kterými jsem prošel.
4. na co jsi začínal hrát?
Myslím že to byla poloakustická baskytara Jolana a Iris,
pozdeji Hohner Rockwood, po té Ibanez SDGR. Co se týká
basových aparátů, tak tam byla nějaká Tesla, později kopie
Marshall a po té basový aparát Accustic, který mám mimo
jiné do dnes stejně jako Ampeg SVT 4 Pro s boxem Ampeg
6x10.
5. na co hraješ nyní a proč?
V současnoti hraji na baskytaru Fender 60th Anniversary
Bass, která mi vyhovuje svým charakterem, designem i zvukem. Občas ji doplním baskytarou G&L bass 5-strings. Co se
týká basového aparátu, tak v současnosti nejvíce preferuji
EDEN WT 800 s basovým reproboxem EDEN D SERIES 410.
díky zvuku, který vyhovuje stylu mého hraní. Po dlouhém experimentování zvukově vyhovuje i charakteru kapely. Aparát
je velmi skladný, takže v dodávce nemáme problémy s umístěním při našich častých koncertních cestách. Svým výkonem uhraje podia velkých klubů i středně velkých festivalů.
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rozhovor s basákem punkové kapely N.V.Ú.

WT800

D410

JAMSTAGE.CZ
Hudební portál pro muzikanty
JAMSTAGE.CZ již 5 let informuje
o novinkách z oblasti hudebních
nástrojů. Na jeho stránkách naleznete kromě článků hlavně video-recenze, či video-testy kytar,
baskytar, zesilovačů, kytarových a
baskytarových efektů, bicích nástrojů, produktů z oblasti audia,
různé návody a lekce hry na hudební nástroje. Za dobu své existence
připravil tým Jamstage.cz pro své
příznivce více než 800 videí a může
se také pochlubit úspěšným youtube kanálem, který sleduje přes
12.000 odběratelů. Tým Jamstage.
cz tvoří aktivní hudebníci s letitými
zkušenostmi z pódií a studiového
prostředí, kteří neváhají otestovat
každý nástroj, který jim přijde pod
ruku. Cílem video-recenzí na Jamstage.cz je co nejvěrněji zachytit
zvukové vlastnosti testovaných
nástrojů, k čemuž jsou ve většině
případů použity hlavně mikrofony,
se kterými se mohou muzikanti
běžně setkat jak v klubech, tak i
na pódiích festivalů. Třeba Shure
57 můžete vidět téměř ve všech
kytarových video-testech. Jak tvrdí
členové týmu Jamstage.cz, i když
vám ani ten nejvěrnější video-test
nenahradí pocit z osobního kontaktu s hudebním nástrojem, určitě
výborně poslouží pro prvotní představu o zvukových vlastnostech,
vzhledu nástroje a jako rychlý zdroj
informací.

Pavel Marcel

Ondřej Pomajsl
Ondřej Pomajsl
Aivn

Jaryn Janek

Jan Šobr
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Rozhovor / MILAN BROUM
Dobrý den, kterak snášíte letní vedra? Máte v těchto teplotách rychlejší prsty, nebo spíše rozklíženou basu?
No, samozřejmě, letošní léto je pro nás středo evropany teplotně velmi nestandardní, takže si myslím že jakákoliv činnost
kromě ležení u bazénu je namáhavá. Naštěstí máme s Olympicem vystoupení většinou v pozdějších večerních hodinách,
takže už není takové horko a koncerty, které jsou většinou
venku jsou fajn.
Po těch letech na hudební scéně, dokáže Vás ještě něco při
živém vystoupení překvapit? Nebo při natáčení nové desky?
Stále mě příjemně překvapuje, že na kapelu, na které jsem byl
poprvé ve 14 letech, a to už je pěkně dávno, chodí neustále
tolik fanoušků, a to zdaleka nejen pamětníků, ale široké spektrum příznivců všech věkových kategorií. Při natáčení nové
desky, a to je právě teď aktuální, protože v současné době točíme nové album Souhvězdí romantiků, dojde vždy k nějakému
překvapení, a to např. když nás napadne nějaký nový neotřelý
motiv, vyhrávka nebo rytmický útvar. To je vždy „wow“.
Jaká byla vlastně reakce fanouškovské základny na nejnovější album Souhvězdí drsňáků? A jakou měrou jste se na
albu podílel Vy sám?
Já myslím, že obecně velmi pozitivní, což bylo i ostatně po
prvním albu z trilogie Souhvězdí šílenců. Můj hlavní podíl na
každém albu skupiny Olympic je vytvoření basového partu a
samozřejmě v rámci kapely se podílím na celkovém aranžmá
skladeb.
Co byste nám mohl říct o Vašem současném arzenálu? Používáte jinou aparaturu na živé koncerty a jinou zase do studia?
V posledních letech používám ve studiu basový aparát Ampeg, to je zesilovač SVT a reprobox Ampeg-lednice 8x10. Na
koncertech hraji střídavě podle charakteru akce buď zesilovač
Genz-Benz repro Gallien-Krueger 4x10 a nebo Mark Eden zesilovač a repro Eden 4x10 a 1x15.

A jaké používáte struny? Jakou periodicitu měnění strun
byste hráčům doporučil?
V posledních letech mojí nejoblíbenější značkou strun na 5-tistrunnou baskytaru je americká firma DR Lo-Rider 45 65 85
105 130. Co se týče výměny strun, tak bych doporučil všem
hráčům, hlavně těm co hodně cvičí, alespoň jednou za týden,
ale vzhledem k cenovým relacím a myslím i finančním možnostem našich baskytaristů, bych navrhoval výměnu podle
osobního uvážení, kdy je zvuk ještě pro muzikanty únosný.
Neláká Vás také cesta workshopů a třeba pozice baskytarového guru se stálým počtem studentů?
Přiznám se osobně, že jsem stále ještě ve stádiu získávání
nových hudebních poznatků a aktivního hraní, takže přestože
jsem již pár nabídek tohoto typu dostal, myslím že ještě nenastal ten správný čas, ale v budoucnu to nevylučuji.
Prozradíte, jaká tvorba z československých i zahraničních
luhů a hájů Vás v poslední době zaujala? Také by mne velice
zajímalo, co si myslíte o kvalitě přehrávaných písní v rádiu?
Po pravdě, mně se playlist, co se ozývá éterem z českých
rádií, zdá dosti ubohý.
Samozřejmě, že se snažím sledovat naší, ale především světovou současnou hudební scénu a musím říct, že v té naší se
toho příliš mnoho výrazného neděje, objevilo se tady mnoho
nových šikovných hudebníků, ale z nových kapel mě žádná
vyloženě neoslovila. Myslím si, že se to trochu týká i té světové scény, kde je spousty skvělých instrumentalistů, výborných zvukových nahrávek, ale chybí mi opravdu hudebně silná
alba, která by posouvala hudbu dál, tak jako to bylo v minulých
letech, to znamená od dob Beatles, Led Zepellin, Pink Floyd,
Jimmy Hendrix, atd. Znovu jsem si to uvědomil tento týden,
kdy mi můj syn Milan koupil malý dárek, a to konkrétně album
Franka Zappy One Size Fits All z roku 1975, a to nejsem žádný
staromil, ale jak jsem to léta neslyšel, tak mě to naprosto dostalo skvělou muzikou, aranžmá, hudebními výkony (George
Duke, atd..,) naprosto nadčasové moderní, vtipné – takových
alb dnes moc nevzniká.
Přiznám se osobně, že rádio poslouchám pouze při jízdě v
autě a to probíhá vždy tak,
že po několikaminutovém
přelaďování stanic buď rádio
vypnu nebo si pustím CD.
Myslím si, že současná hudební dramaturgie je velmi
nezdravá, konzervativní, vysílá pouze ověřené tituly, nezařezují nové věci, což se týká
i kapely Olympic, která v posledních letech nahrála několik alb, ale rádia je v podstatě
ignorují. Takže playlist Olympicu v našich rádiích je stále
stejný – Dej mi víc své lásky,
Želva, Jasná zpráva, Dynamit,
atd. tudíž pro běžného posluchače, který nesleduje naši
tvorbu se to jeví jako když má
Olympic jen ty staré hity.
Co by se muselo změnit?
To je těžká otázka, určitě to
není jen o tom, že by dramaturgové nechtěli pouštět novinky, a to jak tuzemské tak
zahraniční, ale obávám se, že
ten problém je z velké části
ekonomický, protože 90% rádií je závislých na příjmu z reklam, bojí se experimentovat
a jít do rizika.
Velmi děkuji za poskytnutý
rozhovor a přeji do budoucna vše nejlepší.
Milana Brouma zpovídal
Robin Ondřich.
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značném zaměření na rock jako takový je stylový záběr žadatelů od blues a blues rocku přes klasický hard rock, art rock,
folk rock, jazz rock a další formy po heavymetalové prvky hry
a „sjížděče“ devadesátých let (často je výuka na žádost studentů obohacena i o prvky klasické kytary). A spekt-rum techniky hry? Ano, i zde mám jak úplné začátečníky, tak i pokročilé
studenty a zkušené bardy rockových pódií, kteří za mnou přicházejí třeba se slovy, že by chtěli opět osvěžit základy (nebo
si přiblížit blues nebo vůbec rozebrat kytarovou hru). A mnou
zmíněná výše profesionality? Zde mám na mysli, že školou
prošli i takoví žáci, kteří se uchytli na ryze profesionální bázi.
Za všechny pak můžu uvést jednoho, který dva roky působil v
USA a nahrával ve studiu Stanleyho Clarka...

Moje spolupráce
s Praha Music Center
Psal se rok 1992 a na základě své předchozí pedagogické i muzikantské zkušenosti a vzhledem k mnoha stovkám
žádostem o výuku došlo k založení První české rockové
kytarové školy, jejímž garantem se nestal nikdo jiný, než
legendární Radim Hladík. Nešlo ovšem jen o tento úkon.
Tato instituce, jejíž klientela zahrnuje i zahraniční studenty by nevznikla bez přímé spolupráce s gigantem
na našem hudebním trhu, s firmou Praha Music Center.
A právě onoho roku 1992 došlo k oboustranné dohodě o společné cestě ke vzdělávání kytarové veřejnosti.
Styčných oblastí spolu-práce bylo a je pak několik. Od vybavení učeben (komba, efekty, multiefekty a procesory) přes poskytované výhody žákům školy po, například, propagaci firmy
Marshall na mezinárodních veletrzích formou seminářů, přednášek a workshopů. Mimochodem, došlo i k mému osobnímu setkání s Dr. Jimem Marshallem, OBE právě na jednom
z hudebních veletrhů, pořádaných nakladatelstvím Muzikus,
což byl jeden ze životních zážitků, na který se nezapomíná.
Protože, přátelé, jak se říká, je hodně kytarových aparátů, ale
jen jeden je Marshall!
Od doby vzniku spolupráce s firmou Praha Music Center
uběhlo už hodně vody. Školou prošlo ně-kolik tisíc studentů
rockové kytary velmi širokého spektra věkového, stylového,
technického i výše profesionality. Ano, mými žáky jsou jak
dvanáctiletí tak i pětapadesátiletí studenti. Ano, při jedno-

Tohle všechno mohlo vzniknout právě díky spolupráci s Praha Music Center. Pochopení pro muzikanty, profesionální přístup, obrovská vstřícnost, bezproblémová jednání na všech
úrovních, ukázková podpora muzikantů, ať už se jedná o
začátečníka či protřelého profesionála, perfektní poradenství, čítankový vztah k potřebám a představám a všem těm
možným i nemožným vizím ky-tarové veřejnosti, která, a to
si přiznejme, dokáže být jak výrazně tradicionalistická, tak i
hodně, hodně free… To je jen pouhý (a necelý) výčet premis,
vzniklých za dlouhá léta spolupráce mezi První českou rockovou kytarovou školou a Praha Music Center. A nejlepší na tom
je, že tato sou-činnost stále pokračuje a vyvíjí se vždy podle
těch nejaktuálnějších potřeb. A to je dobře, protože muzika,
přátelé, je úžasná záležitost a celoživotní láska. A pokud je
zde firma, která maximálně vychází vstříc právě takovým „šílencům“ jako jsme my, muzikanti, kytaristé, tak je to pro nás
prostě výhra. K tomu pak není co dodat. Děkuji za všechny a
těším se na další spolupráci!
Long Live Rock ‘n’ Roll!

PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D.

autor je pedagogem (přednášející na katedře Hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně, ředitel Střední průmyslové školy stavební, ředitel
První české rockové kytarové školy), muzikantem (Stará
škola, multimediální projekt Kámen a hrad), muzikologem,
skladatelem a spisovatelem (Muzikus – učebnice Rocková kytara I (páté aktualizované vydání), Rocková kytara II
(druhé vydání), Rocková kytara III, zaměřená na doprovod,
encyklopedie 33+333 světových kytaristů (druhé, široce
aktualizované vydání), 15+3 světových kytaristů a kytaristek), přes 1000 odborných studií a článků v rámci několika desítek seriálů a’la Kytaroví velikáni, Letem kytarovým
světem atd.), tvůrcem hudebních vzdělávacích programů
a projektů, akreditovaných MŠMT včetně dalších činností.

Little By Little

v pohodě s Marshall Kilburn
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UNIVERSITY
BAND CONTEST
University Band Contest je meziuniverzitní soutěž kapel pořádaná
Stavovskou unii studentů Ostrava. Soutěž vznikla před čtyřmi lety
za účelem podpory mladých a nadějných talentů v Ostravě a okolí.
Po třech letech se však rozrostla a postupně začíná pokrývat celou
Českou republiku. Pro tento ročník se zúčastnilo hned 6 měst - Ostrava, Brno, Praha, České Budějovice, Liberec a Hradec Králové. Ve
všech těchto městech měli studenti tamních vysokých škol příležitost přihlásit svou kapelu a ukázat svůj talent.
Stěžejním prvkem soutěže UBC je příležitost – příležitost pro začínající studentské kapely z celé republiky využít svůj potenciál, získat
zkušenosti, které jim pomohou růst, reprezentovat svou univerzitu i
město a ukázat, že Česká republika na tom není po hudební stránce
tak špatně, jak se říká. Projekt je postaven na spolupráci studentských organizací, které působí na jednotlivých univerzitách, a na aktivitě mladých lidí. University Band Contest je nekomerční, nepodporuje politické aktivity a nemá ani za cíl vytvořit odosobněnou mediální
soutěž. Naopak chce vytvořit studentskou a zároveň organizačně
profesionální
koncertní
šňůru v rámci univerzitních měst v celé republice
a v budoucnu směřovat i
za její hranice.
University Band Contest
je také jedinou hudební
soutěží, která se snaží
vzájemně propojovat nejen organizace, ale také
jednotlivé festivaly a hudební akce. I do letošního
ročníku se zapojilo mnoho festivalů po celé ČR.
V minulosti jste tak mohli
vítěze soutěže vidět na
festivalech jako je Dokořán, Mighty Sounds nebo
Natruc Fest. Současně
v jednotlivých městech
probíhaly soutěže pro návštěvníky koncertů o hodnotné ceny značky Marshall, D´Addario, Paiste či
Pearl.
A jaké jsou plány do budoucna? University Band
Contest má ambice růst
jak do dalších měst, tak i
do podvědomí lidí. Byl sestaven větší tým, který si
klade za cíl nejen UBC dostat mezi kapely, ale také
mezi ostatní studenty a
naučit je se bavit dobrou
a neokoukanou muzikou.
Těšit se na další rok můžete tedy nejen na nová
města a zapojené univerzity, ale také na nové
partnery a festivaly napříč
celým Českem.
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COMPLICATION rozhovor (bez komplikací)
1. Už je to nějakou dobu, kdy jste byli oznámeni jako
vítězové druhého ročníku University Band Contest.
Jak zpětně hodnotíte přihlášení do soutěže?
No upřímně... do toho regionálního kola v Olomouci jsme
se nepřihlásili úplně záměrně. Asi 14 dní před tím koncertem nám volal náš kamarád Dodo z Ajdontker, jestli si
s nima nechceme zahrát. Obvolal jsem kluky, všichni měli
čas, tak to klaplo. Až časem z něj vylezlo že to je vlastně
UBCčko. Najednou se nám do toho moc nechtělo, protože
jsme obecně proti soutěžení kapel, ale když už to bylo slíbený... no a nakonec jsme to vyhráli. Vlastně v každým kole,
takže to bylo asi dobrý rozhodnutí, ne?

V takovejch případech pak totiž nevyhrává hudba kapely, ale
počet známých s připojením k internetu.

2. Krom titulu absolutního vítěze UBC v ČR jste dostali i
spustu cen od partnerů soutěže. Mezi nimi byly také stylové sluchátka Marshall a další. Našly už své využití?
Když jsem ty ceny přines do zkušebny, tak jsme se o ně
všichni porvali jak psi. Popravdě si ale už nepamatuju, u
koho jaká cena skončila. Myslím, že Kuba používá ty sluchátka místo tkaniček. A struny? Ty si beztak vzal domů náš
hamižnej kytarista. Asi bysme měli přehodnotit systém postavení u nás v kapele.

6. Co plánujete do konce roku? Můžeme se těšit na nějaké
samostatné koncerty, tour nebo nahrávání CD?
Minulej tejden jsme byli nahrávat novej singl, ke kterýmu
budem dělat další klip. Písnička už je hotová, teď už jen ten
klip, takže někdy na podzim bysme to MOŽNÁ mohli pustit
ven. Jinak koncertujem co nejvíc to jde. Do konce roku jich
máme naplánováno tak 15. Plus ještě plánujeme víc koncertů za sebou s jednou velkou českou klubovou kapelou, tak
uvidíme co z toho vzejde.

3. Otevřely se vám výhrou v soutěži nové možnosti?
Nevím jak moc za to může výhra a jak moc za to může fakt,
že jsme těsně před prvním kolem vydali novej videoklip, ale
od konce dubna jsme se nezastavili. Hrajeme skoro každej
tejden, takže pecka!

5. Zůstali jste v kontaktu s některými kapelami i
po skončení UBC?
S těma Ajdontker, nebo minimálně s Dodem, jsme byli v kontaktu už dřív. Z druhýho kola nám byli sympatický In Collapse, se kterejma budem na halloweena hrát v Třinci, a z finále
jsme v kontaktu s Wooden Ships, docela se nám líbila jejich
zpěvačka. A vlastně i zpěvák M2E byl v pohodě. A jestliže
se počítá, že jsme s nima v kontaktu, když je máme na facebooku v přátelích, nebo olajkovaný, tak jo. Jsme s nima v
kontaktu.

Bc. Barbora Žembová, dramaturg

4. Jak hodnotíte celkový průběh soutěže?
No asi nejlepší aspekt celý tý soutěže je to, že všechno
probíhá živě na koncertech. Žádný internetový hlasování, žádný nahánění fanoušků, nebo lajků na facebooku.

KellyShu

držák mikrofonu pro velký buben
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LÁSKA NA 1.
POHLED
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Schecter modely
2015/2016

Avenger
Custom Ace

Blackjack
SLS C-1 FR-S

Hellraiser
Hybrid C-1

Hellraiser
Hybrid Solo II

Solo Special
STC Gen 1

Řada C-6 PLUS

Ocean Burst Blue

Charcoal Burst

Vintage Sunburst

See Through Cherry Burst

Electric Magenta
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Dream Machine II

Ultimativní nástroj. Jedinečný mix dob minulých
a časů současných dává vzniku kytaře, která zpívá,
i když zrovna nehraje. Na každý tento kus je čekací
doba kolem půl roku, ale stojí za to si počkat.

Ořech

konstrukce

tělo: ořech či černá borovice limba
javorový krk
pau ferro hmatník
22 x jescar nerezové ocelové pražce
.25” pearl dot intarzie

Černá limba

rozměry krku

14” rádius
25.5” délka
1.65” šířka oříšku
.80 1-ní pražec / .83 12-tý pražec
schecter custom ‘c’ tvar s vintage satin finishem

hardware

black hardware
schecter 6-point vintage tremolo
schecter/hipshot zamykací mechaniky

potenciometry

master volume, master tone
s/s/s: three mini toggles - series / off / tap
h/s/s: five way slider, tone (pull to tap)

dřevo

ořech či černá limba

barva

natural satin

Na výběr ze snímačů: s/s/s: Schecter Monstertone Set; h/s/s: Schecter Supercharger Monstertone Set;
black industrial powder-coated aluminum pickguard.
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USA Schecter v nových BARVÁCH

Frost Blue
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Ash Grey Metallic

Banana Yellow

Hemi Orange

Plum Crazy

Sublime Green

Sin Quirin (Ministry)
33

Extreme metalovou kapelu CRADLE OF FILTH netřeba
představovat. Její věhlas již dávno přesáhnul domovinu Britských ostrovů.
Proto když bubeníka, Adriana Erlandssona, roku 2006 nahradil Martin ‚Marthus‘ Škaroupka
(bicí, klávesy aranže), v českých hájích notně zašumělo. No ale když roku 2014 COF povolali
na kytarový post Marka ‚Ashok‘ Šmerdu, v hájích se strhla řádná fanouškovská bouře. Jaroslav
‘YARISS‘ Salša (AUDIOTEK BRNO), exkluzivně pro PMC, vyzpovídal právě Marka ‚Ashoka‘,
mimo jiné firemního hráče zn. SCHECTER.
Představení a původ kapely Cradle of Filth, zařazení do hudebního stylu

Kapela má základnu v Anglii, konkrétně v hrabství Suffolk, nicméně její členové jsou v současnosti rozeseti takřka po
celém světě. Hudební styl se po celou dobu fungování kapely vyvíjel, ale dal by se možná obsáhnout jako atmosférický
orchestrální black metal. Nicméně i toto je jen škatulka, sloužící pro počáteční orientaci posluchačů. Vlivů a stylů se
tam dá najít mnohem více, takže je těžké toto popsat několika slovy. Doporučil bych tedy poslech například poslední
řadové desky Hammer of the Witches.

Aktuální obsazení kapely

(celé jméno, přezdívka, město, stát, post, endorser)
Dani Filth • Ipswich, UK / zpěv
Martin “Marthus” Škaroupka • Brno, CZ • bicí • Pearl, Sabian, Vic Firth, Remo
Daniel Firth • Glasgow, UK • baskytara, Schecter, Rotosound
Lindsay Schoolcraft • Oshawa, CAN • klávesy, zpěv • NuMotion
Richard Shaw • Heanor, UK • kytara • PRS
Marek “Ashok” Šmerda • Brno, CZ • kytara • Schecter
Kapela Cradle of Filth má výraznou image, líčíte se sami nebo
máte svou vizážistku? Jak dlouho Vám zabere líčení před koncertem? :-)
Před vystoupením se zpravidla líčíme sami. Doba přípravy je
silně individuální, řekl bych od 20 minut až třeba i přes 2 hodiny.
Představ nám nové album Cradle of Filth - Hammer of The Witches a videoklip Right Wing Of The Garden Triptych - kde jste
natáčeli a jak vše probíhalo? Jaký má album a klip dosavadní
úspěch?
Natáčeli jsme v Grindstone Studio v Suffolku v Anglii pod producentským dohledem Scotta Atkinse. Každý dal do nahrávání svých partů maximum a na výsledku je to myslím slyšet. Z
dosavadních reakcí fans i žurnalistů je patrné, že jsme stvořili
výjimečné album nejen v rámci diskografie Cradle of Filth. Album si také vede skvěle v mezinárodních žebříčcích hitparád.
Videoklip se natáčel na bývalé americké letecké základně,
která se rovněž nachází v Suffolku. Foto i video sessions řídil
Sam Scott-Hunter, který je zároveň autorem scénáře. V minulosti spolupracoval například se Slipknot nebo 69 Eyes.
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Kdo vám tvořil grafiku CD, nebyl nějaký problém s propagací
v médiích vzhledem k odvážnému přebalu? :-)
Obal i grafiku měl na starosti lotyšský postmoderní umělec
Arthur Berzinsh. Jediný problém, který jsem zaznamenal stran
odvážných snímků byl v souvislosti s uvedením prvního singlu/klipu Right Wing og the Garden Tryptich na serveru Youtube. Ten jak známo netoleruje jakékoliv ženské (a možná i
mužské) akty. V našem případě se jednalo o pár záběrů na
ženská ňadra, čili inkriminované záběry byly rozmazány pomocí speciálních filtrů.
Co přinese připravovaná tour 2015 „Inquisitional Tourture 2015
tour!“ a na co se můžou fanoušci těšit?
Tešit se můžou například na změny v pódiové výpravě a výrazných změn dozná také koncertní setlist. Jakékoliv detaily ale
nechci v tuto chvíli prozrazovat, protože moment překvapení
má v takovýchto případech příliš vysokou hodnotu.
Cradle of Filth Confirmed for 70,000 Tons of Metal
Můžeš nám představit / přiblížit tuto heavy-metalovou plavbu?
Pro fanoušky metalu se jistě nejedná o neznámou záležitost,
přesto je to vcelku unikátní projekt. Metalový festival na moři,

přesněji řečeno na obrovské výletní lodi! Zatím proběhlo 5 ročníků a na posledním se vystřídalo až 60 kapel na 4 různých
pódiích. Takže se těším na skvělou plavbu plnou našlapaných
koncertních setů a následných párty! Z Fort Lauderdale na
Floridě vyplouváme 4. 2. 2016!!
Obrovským úspěchem je mít v zahraniční kapele takového jména dva české hráče, jak se ti s Cradle of Filth spolupracuje a
jaké změny musely nastat v tvém životě?
Myslím, že spolupráce v kapele probíhá k celkové spokojenosti všech členů a nové album i koncertní forma kapely jsou
toho důkazem. Co se uvedených změn týče, tak u mě se zatím
nejednalo o nic dramatického, výraznější změny spíše teprve
přijdou. Snad jen, že teď už opravdu svůj veškerý volný čas
věnuji převážně muzice.
Jak ses vlastně ke Cradle of Filth dostal, jak dlouho již v kapele
působíš a co ti spolupráce dosud (nového) přinesla?
Jak všichni asi ví, v Cradle of Filth je již téměř 10 let pilířem
kapely na bubenické stoličce můj dlouholetý kamarád Martin
´Marthus´ Škaroupka. Známe se už skoro 20 let a společně
jsme prošli i pár kapelami v ČR. Cradle of Filth potřebovali obsadit oba kytarové posty pro únorové Evropské turné v
loňském roce. Díky Martinovi jsem dostal nabídku se o jeden
z postů ucházet a následně jsem tedy opravdu nastoupil na
zmíněné turné coby náhradník. No a věci se prostě seběhly
tak, že jsem v kapele pořád. Posunulo mě to o několik dalších
levelů. V loňském roce jsem odehrál mnoho koncertů ať už v
rámci turné nebo letních festivalů, spolupodílel se na tvorbě a
nahrávání novinky Cradle of Filth, kapely, která je nejen legendou, ale také jedním z milníků celého žánru, na jehož vývoji se
velkou měrou sama podílela. No a v letošním roce to mimo
jiné byla možnost okusit roli jednoho z headlinerů největších
Evropských festivalů.

mě těžké vybrat, jak jsem uvedl, při různých příležitostech používám všechny.
Na jakou kytarovou aparaturu hraješ v Cradle of Filth a jaké kytarové efekty využíváš?
Stejně jako můj kolega Richard Shaw i já momentálně využívám profilový zesilovač Kemper, což je v poslední době dost
oblíbená záležitost. Kromě mnoha vestavěných simulací na
principu IR impulsů je možné si do Kempera naprosto věrně
naprofilovat svůj vlastní aparát nebo hned několik různých
aparátů. Toto je hodně výhodné, když člověk cestuje například
letadlem, kde jsou velmi omezené možnosti a výrazné limity v
počtech a váhách zavazadel. Na přídavné efekty není na koncertech Cradle of Filth příliš prostor, ale uvidíme, do budoucna
bych opět rád používal minimálně wah wah pedal.
Zůstává čas ještě na další tvé hudební projekty, čím se aktuálně
zabýváš nebo na co by sis chtěl najít čas?
Loňský rok byl dosti hektický, co se aktivit kolem Cradle of
Filth týče. Začátkem roku Evropské turné, následné skládání
materiálu a příprava nového alba, do toho letní festivaly, pak
podzimní tour v Rusku a na konci roku nástup do studia na
nahrávání Hammer of the Witches. Na nic jiného jsem v podstatě neměl čas, uvidíme co zvládnu v letošním roce. Prioritou
je dokončení třetího alba Equirhodont.

Jakým způsobem kapela zkouší, koncertuje, nahrává … vůbec
funguje, když má hráče rozesety po celém světě?
Vcelku jednoduše, vše se řeší pomocí letadel a internetu. Jak
už bylo zmíněno, členové kapely jsou z různých částí zeměkoule a tak například do studia odletěl každý sám na individuální
termín nahrávání svých partů. Zkoušky probíhají dle potřeby
průběžně během roku v UK, jinak se ale každý připravuje sám
doma. Já mám to štěstí, že bydlím v Brně stejně jako Marthus
a tak občas zkoušíme spolu, což mi ohromně pomáhá!
Gratuluji i k postu endorser kytarové značky Schecter, jaký
vztah máš k této značce a čím tě nástroje nejvíce oslovily?
Díky! S kytarami Schecter jsem se poprvé setkal v roce 2008
kdy jsem pomáhal s testem do hudebního magazínu. Již po
letmém osahání bylo jasné, že kytaru tak či onak už z ruky
nedám a díky firmě PMC se víceméně od té doby datuje moje
spolupráce se Schecter, která letos vyústila v oficiální endorsement. Konkrétně bych zde rád poděkoval Honzovi Šimečkovi, který pro mě v začátcích dojednal nadstandardní podmínky, protože bez jeho osobního vkladu by vše dost možná bylo
složitější a zdlouhavější. V portfoliu Schecter můžeme nalézt
velké množství nástrojů pro různé styly. Já jsem si zvolil modely spíše pro extrémní styly muziky, což je hodně dáno typem
použitých aktivních snímačů SD Blackouts nebo EMG. Kytary
Schecter mi vyhovují jak zvukově, tak i řemeslným zpracováním. Taktéž hardware, snímače a elektronika vůbec jsou myslím na velmi vysoké úrovni.
Můžeš nám představit svůj „kytarový park“ Schecter a jaká je
tvoje nejoblíbenější kytara?
Tak pojďme na to třeba chronologicky. První byla již zmíněná
“testovací“ Blackjack ATX C-1, kterou poslední roky využívám
spíš pro nahrávání. Následoval v podstatě stejný model, ale
v provedení Flying V. Tato kytara se na mnoho let stala mým
hlavním nástrojem, se kterým mě bylo možné nejčastěji vidět
na koncertních pódiích.Těsně před natáčením nové desky
Cradle of Filth(Hammer of the Witches) jsem byl nucen vyřešit
otázku několika specifických komponentů, které při své hře
a skládání využívám, ale tentokrát v rámci jediné kytary. Toto
po drobných úpravách splnil model Blackjack SLS C-1 FR S.
Zatím posledním přírůstkem je pro změnu zase Flying V-1 FR
Blood Splatter. Tuto kytaru hodlám využívat jako svůj hlavní
nástroj například i pro podzimní Evropské turné s Cradle of
Filth, Inquisitional Tourture 2015. Nejoblíbenější kytaru je pro
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ZNAČKA, KTERÁ STÁLA U KOLÉBKY
AMERICKÉ KYTAROVÉ KULTURY
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Těší nás, že můžeme do naší hudební rodiny přivítat ne přímo novorozeně, leč již dlouhou dobu etablovanou značku kytar GUILD. Guild, to
je spolehlivý partner muzikantů již od roku 1953. Značka Guild patří k
elitnímu spolku tradičních výrobců kytar, který se může opřít o mnohaletou historii, bohaté zkušenosti a dlouhodobou reputaci, jíž si vydobyl stavbou ikonických hudebních nástrojů. Vše začalo newyorskou
jazzovou scénou v ranných padesátých letech. Poté přislo legendární
vystoupení Richieho Havense na festivalu Woodstock. V devadesátých
letech Guild vzedmul grungeovou vlnu nesoucí Kim Thayila a jeho Soundgarden. Basa Guild B30EI dopomohla k nahrání přeslavné UNPLUG-

GED session od Nirvany. Se základy pevně postavenými na staré dobré
řemeslné tradici, maximální kvalitě a vysoké hodnotě, jsou kytary Guild
stvořeny pouze a výhradně k tomu, aby se na ně hrálo.“
The Westerly Collection je reminiscencí na rannou historii značky Guild,
proslulou výjimečným řemeslným umem a kvalitou. Odkazuje na dobu,
v níž přišlo na svět mnoho z těch nejoblíbenějších akustických modelů
Guild. Všechny nástroje Guild Westerly Collection mají korpusy z luxusních masivních materiálů i lehké pevné kufry, to vše za příznivou cenu.
Kytary série Guild Acoustic Design (GAD) nabízejí vyšší hodnotu a hudební výkon, než kterákoliv jiná kytarová řada. Korpusy z masivních
zvučných dřev, výjimečné tvary a vlastnosti zaměřené na výkon činí z
kytar GAD jasnou volbu pro náročné hráče, kteří požadují za své peníze
maximum.
Guild Traditional Series – to je více než půl století dlouhá tradice uznávaného amerického řemesla. Od roku 1953 představovala značka Guild
vždy zvučné jméno ve světě akustických kytar a nástroje Traditional
Series, se svými špičkovými parametry, úrovní zpracování a vyváženým
zvukem, jenž se stal poznávacím znamením kytar Guild, udržují tento
odkaz i dnes. Nástroje Guild Traditional Series mají žebrování z červeného smrku; kostěnými nultými pražci, kobylkami a kolíky; rybinovým spojem krku a těla a nefalšovaným nitrocelulózovým lakem. Pevný
case ke každé kytaře je samozřejmostí.
Sérii Guild Newark St. Collection kvitují s povděkem zastánci klasických elektrických kytar a baskytar Guild z éry 50. a 60. let. Tato série
vkládá umělcům do ruky nástroje, jenž v minulosti pomohly vytvořit
nejeden ze stylů dnešní populární hudby. Přichází s výbavou zahrnující proslulá tremola Guild Vibrato Tailpiece, pevné kobylky, trapézové
struníky, zvukově autenticky laděné snímače a další klasický hardware.
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Westerly

Řada Westerly je poctou rané historie zn. Guild, proslulé výjimečnou řemeslnou kvalitou.
Všechny modely této řady jsou zhotoveny z prvotřídního masívního dřeva.

M-120

D-120

B-140
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M-140

OM-150

OM-140

D-150

D-140

F-1512

Newark St. Collection

Newark St. Collection znamená návrat elektrických kytar a baskytar zn. Guild z 50-tých a 60-tých let
XX. století, návrat ke klasickému stylu a zvuku, které se již nesmazatelně zapsaly do dejin kytarové muziky.

Starfire

Starfire

III

A-150

V

X-175B

Manhattan

X-175

Savoy

M-75

Aristocrat

Manhattan

Starfire
IV
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FRAN HEALY (Travis)

40

GUILD
FACTORY

tradičně, starostlivě, s respektem
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BILL CARTER

SOFT WHITE SIXTIES

BRIAN MAY

BRUNO MARS

RICHIE HAVENS

DOYLE DYKES

DAVID NAIL

JAMES BLACKSHOW

JAKE SMITH

TYLER RAMSEY

JASON ORME

BILLY DUFFY

Bass Whammy

Digitech Whammy je součástí světa kytarových efektů již od roku
1989. Od té doby prošel pedál mnoha podobami – od původního WH-1 přes Whammy II, XP-100, který zahrnoval i simulace kvákadel a současné a Whammy V. Tato řada má
ovšem ještě jednoho člena, bezpochyby nejvzácnějšího
a opředeného nejvíce legendami – Bass Whammy
z ranných 90. let. Jedním z ikonických hráčů, kteří
tento pedál proslavili, je například Justin Chancellor
z kapely Tool.
Původní Bass Whammy vyšla po boku Whammy II ve stejném šasi.
Lišila se nejen tmavě modrou barvou, ale i četnými harmoniemi, které byly
považovány za „využitelnější“ pro basáky než pro kytaristy. Nová reedice Bass
Whammy se
k těmto odlišnostem hrdě vrací a kombinuje je s nejnovějšími změnami, které se objevily
s nástupem kytarové Whammy V. První rozdíly oproti originálu a starším Whammy modelům
jsou čistě technického rázu. Nový model se pyšní True Bypass zapojením (s rychlým a neklikajícím soft-switchem) a revizí
také prošlo napájení – ačkoliv Bass Whammy stále vyžaduje 1,3A proudu, využívá nyní stejnosměrné napětí, narozdíl od starších modelů, které jely na střídavé napětí. Hráč již tedy není tak téměř beznadějně odkázán na originální firemní adaptér.
Mnohem podstatnější novinkou je nově přidaná možnost polyfonie, přibraná z Whammy V. Polyfonie napomáhá zbavit se
digitálních pazvuků, známých ze starších modelů Whammy, a nestabilního trackingu při hraní souzvuků. Jelikož někteří hráči
tento digitální chaos starších modelů napak vyhledávají, je polyfonie volitelná. Při jejím sepnutí se ovšem otevřou mnohé
nové možnosti, neboť Bass Whammy nyní zvládá harmonizovat a pitch shiftovat i v rámci celých akordů.

Mosaic

Efektový pedál, který z každé vaší kytary udělá 12-strunnou kytaru.
Dá se použít pro akustické i elektrické nástroje
a okamžitě je přemění na 12-strunnou verzi.

Ovládá se pomocí potenciometrů Level (intenzita efektu) a Tone (množství
vysoký frekvencí pro váš signál). Napájecí adaptér součástí balení.. Digitech
Mosaic umí věrně nasimulovat oktávový rozdíl u basových strun a zdvojení
u výškových strun, přesně jako je tomu u 12strunných kytar. Na hlavním panelu
najdete dva potenciometry pro ovládání intenzity efektu (Level) a úpravu tónové
clony (Tone). Součástí pedálu je také dioda signalizující spuštěný efekt. Hračka pro
muzikanty, kteří s sebou nechtějí (nebo na to nemají) tahat na podium více kytar.

Obscura

Po úspěšných modelech DigiDelay a DL-8 přichází firma Digitech
na trh s novým delayem s poněkud netradičním označením
Obscura Altered Delay. Hlavní devizou, kterou se novinka liší od
konkurenčních výrobků, je možnost plynule upravovat frekvenční
průběh delaye a také měnit jeho charakter.
Krabička emulující zvuk starých analogových delayů je osazena dvojicí vstupních i výstupních konektorů, takže zvládá tzv. true stereo, je vybavena kvalitním
vakuovým nášlapným footswitchem s tichým chodem a true bypass zapojením a
nechybí ani funkce Tap Tempo s rytmickým dělením. Potenciometrem Level nastavujeme hlasitostní poměr efektovaného a originálního signálu a čtyřpolohovým přepínačem volíme mezi režimy Analog, Tape, Lo-Fi a Reverse. Uprostřed těchto ovladačů je
umístěn miniswitch Tails, kterým aktivujeme bufferovaný bypass, jenž umožňuje doznívání
delaye i po vypnutí efektu. Známé funkce Time a Repeat jsou integrovány do souosého duálního
potenciometru. Stejné mechanické řešení mají také ovladače Tone a Degrade. Jak název napovídá,
tak prvním z nich upravujeme frekvenční spektrum dozvuku a druhým můžeme posunout charakter
delaye směrem k temnějšímu analogovém soundu s jemným zkreslením opakujících se frází. Efekt
disponuje stejně jako např. Boss DD3 funkcí Repeat/Hold, maximální časový rozsah činí 2 000 ms a je možno jej napájet
9V baterií nebo adapterem. Digitech Obscura Altered Delay představuje další generaci dozvukových efektů, směřujících k
vintage soundu starých páskových ech.
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Polara Stereo Reverb

Krabička nabízí celkem sedm typů reverbu, které jsou výsledkem spolupráce Digitechu
a vývojařů z renomované firmy Lexicon, jejíž dozvukové a další multiefekty najdete
téměř ve všech kvalitních studiích po celém světě.
Bytelné kovovové šasi s grafikou připomínající secesní plakáty Alfonse Muchy
je osazeno čtveřicí potenciometrů - Level pro celkovou hlasitost reverbu,
Liveliness dodávající zvuku vyšší frekvence, Decay určující čas reverbu a
otočný přepínač Reverb Type, kterým vybíráme požadovaný typ dozvuku.
Horní část hlavního panelu je vyhrazena pro dvoupolohový minipřepínač
Tail určující doznívání reverbu po vypnutí efektu. Nášlapný footswitch je
zapojen v režimu true bypass. Polara je napájen 9V adaptérem, jehož vstup
najdeme na čelní straně šasi. Reverb má možnost fungovat v tzv. true stereu,
proto disponuje nejen dvojicí vstupů, ale zdvojeny jsou i vstupní jacky. Digitech Polara Stereo Reverb je kvalitní dozvukový efekt s nadstandardními reverby
z dílny Lexiconu. Příjemným bonusem je přiložený nalepovací suchý zip pro upevnění
krabičky v pedalboardu a plastový Stomplock, který se nasouvá na potenciometry a
chrání nastavení vašeho oblíbeného presetu.
Typy dozvuku:
ROOM - Reverb s krátkým dozvukem a decentním ambientem; PLATE - Verze odvozená od známého
typu studiového reverbu; REVERSE - Reversní dozvuk; MODULATED - Bohatý dozvuk s modulací; HALO - Jasný reverb s
oktávami; HALL - Mohutný dozvuk; SPRING - Klasický “surf” reverb, např. pro rockabilly

Luxe

Digitech Luxe je prostě anti-chorus. Tento Detune pedál
si bere oblíbený detune efekt známý z produktové série
Whammy a přidává k němu kladné a záporné detune
charakteristiky.

Na efektu najdete dva potenciometry (Level a Detune +/-), spínač efektu
a kontrolku. Digitech Luxe zahustí kytarový signál, aniž by jakýmkoliv vedlejším způsobem moduloval zvuk jako Chorus efekt. Přidejte svému zvuku
třpyt - Luxe prostě nechá vše znít lépe.

JamMan Vocal XT

Loopování vokální linky ještě nikdy nebylo snazší.
S tímto efektem Digitech vytvoříte svůj vlastní back-up
vokál pouhým stisknutím tlačítka.
JamMan Vocal XT je kompaktní looper určený přímo pro zpěváky.
Jeho použití je velmi jednoduché a výsledek extrémně efektní. S tímto zařízením máte k dispozici až 10 minut loopovacího času, přičemž
ho lze synchronizovat s dalšími loopery jako Vocal XT, JamMan Express
XT, nebo JamMan Solo XT. Tato revoluční funkce tak propojí všechny vaše
smyčky do perfektně sladěného efektu. Díky vestavěnému mikrofonnímu
preampu vyniká nahraný zvuk čistotou a absolutní autentičností. Na hlavním
panelu najdete potenciometr Loop Level, jehož pomocí přesně nastavíte vytoužený charakter smyčky. Na přední straně vám je k dispozici tlačítko pro fantomové
napájení, vstup a výstup typu XLR pro připojení mikrofonu a vstup a výstup s označením Jamsync pro přesnou synchronizaci s dalšími loopery.

45

DOD Boneshaker

Variabilní koncepce novinky umožňuje její použití jak s kytarou tak i
s basou. Distortion DOD Boneshaker je určen hlavně pro hráče tvrdších stylů a na své si tentokrát přijdou také majitelé
sedmi a osmi strunných kytar.
Posílená projekce nízkých frekvencí společně s vysokou mírou
gainu a třípasmovými parametrickými korekcemi dělají z Boneshakeru velmi zajímavou alternativu ke známým high-gain pedálům
Boss, MXR, Digitech apod. Efekt, jenž je výsledkem spolupráce
vývojářů DOD a malé firmy Black Arts Toneworks, je osazen trojicí
potenciometrů - Distortion, Level, Depth (přidání nízkých pásem) a
třemi duálními potenciometry pro detailní nastavení basů, středů a výšek.
Vnitřním ovladačem každé korekce vybíráme požadovanou frekvenci a vnějším prstencem volíme její výraznost ve spektru. Krabička je zapojena v režimu
true bypass, napájení obstarává 9V baterie nebo adapter. Efekt by se měl na pultech
obchodů objevit začátkem jara. Jestli se poohlížíte po klasickém efektu s variabilními
parametrickými korekcemi a high-gain zkreslením zvládajícím masivní spodky podladěných
kytar nebo baskytar, tak DOD Boneshaker rozhodně zařaďte mezi adepty k vyzkoušení.

DOD Gunslinger Mosfet Distortion
Tento efekt pokrývá zvukové spektrum od lehkého crunche až po plnohodnotný distortion s dlouhým sustainem. Díky obvodu postaveném na mosfetových tranzistorech je zvuk svým charakterem velmi blízké lampovému, včetně citlivosti a odezvy na dynamiku pravé ruky.
Pokud se trsátkem opřete do strun razantněji, dostanete více
gainu, při decentnějším úhozu se zkreslení pročistí.

Distortion Gunslinger je využitelný také pro nakopnutí zkresleného
kanálu zesilovače a navíc jej lze napájet adapterem o napětí 9 až 18 V.
S přibývajícím napětím se zmenšuje komprese, narůstá dynamika, tón je
otevřenější a má pevnější kontury, takže se lépe prosadí ve zvuku kapely.
Přehledné a jednoduché ovládání sestává z dvojice velkých potenciometrů
Gain a Level a dvou menších knobů basů a výšek, přepínání je řešeno v režimu
true bypass, šasi je vyrobeno z odolného hliníkového výlisku a nechybí modrá
aktivační dioda s velkou svítivostí. Mosfetový distortion DOD Gunslinger je určen kytaristům, kteří se poohlížejí po variabilním efektu s pořádnou porcí zkreslení s příjemnými středy bez zbytečně zdůrazněných výšek, jenž se ani při vyšších hodnotách gainu nehltí
a má dostatečnou rezervu v hlasitosti.

DOD Meatbox

„ We meat again“. A toto heslo budiž vskutku výstižně,
neboť nový přírůstek do rodiny DOD je vlastně reinkarnace
legendárního DODu z let devadesátých.
Je to odpověď na dlouholetou poptávku po super nízkých frekvencích.
Tento basový subharmonický synthetizér pracuje v rozmezí jemného
„ztluštění“ až po subfrekvenční bruml. MEATBOX ale není určen pouze
pro basáky. Lze použít i pro kytaru či elektronické bicí.
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DOD Gunkulator Ring Mod
Firma DOD, patřící pod křídla amerického Digitechu, pokračuje v reinkarnaci starších pedálů, jejichž výroba byla
ukončena už před pěknou řádkou let. Novinka s názvem DOD
Gonkulator Ring Mod je inovovanou verzí původního Gonkulatoru FX13, jenž se v katalogu společnosti objevoval pouze
v letech 1996 a 1997.
Nová verze je stejně jako originál kombinací známého distortionu DOD
Grunge a kruhového modulátoru. Oproti předloze má nový Gonkulator rozšířené možnosti ovládání, jež sestává z potenciometrů Gain a Dist (zkreslení a hlasitost distortionu), celkové hlasitosti Output, ovladače Freq pro nastavení pracovního
pásma modulace a Ring, kterým nastavujeme výraznost modulátoru. Pokud budete
chtít používat ring modulator pouze s čistým zvukem, stačí stáhnout potenciometry
Gain a Dist. To umožňuje použít efekt s overdrivem, fuzzem nebo distortionem. Naopak,
pro samostatné DOD Grunge zkreslení bez modulace, stáhneme ovladač Ring. Krabička je
vyrobena z hliníkového výlisku a napájení obstarává 9V baterie nebo adapter (souosý barelový konektor ala Boss). Čistý a obvodem nijak neovlivněný průchozí signál zaručuje true bypass
zapojení. Pokud se poohlížíte po kvalitním, jednoduše nastavitelném ring modulátoru a využijete i
zkreslení, které nabízí vestavěný distortion DOD Grunge, tak vyzkoušejte nový DOD Gonkulator Ring Mod. Mimochodem, starší model DOD FX13 Gonkulator použil Mike Einziger z kapely Incubus při nahrávání známé skladby Glass (CD S.C.I.E.N.C.E.,
1997) a mezi mnoha kytaristy tím opět pozvedl zájem o tento netradiční, ale velmi muzikálně znějící efekt. Důsledkem byl
raketový nárůst cen, které se na portálu ebay vyšplhaly přes hranici 200 dolarů.

DOD Compressor 280

Digitech doplňuje nabídku obnovené vintage řady efektů DOD o
model Compressor 280. Jedná se o repliku původního oranžového opto kompresoru vyráběného tehdy ještě firmou DOD
koncem sedmdesátých let.

Firma v tom období uvedla na trh i šedou variantu, ale ta se od předchozí
verze lehce lišila výběrem součástek a tím pádem i zvukem. Oranžová série
byla osazena čipem CLM-50, disponovala delším sustainem a výraznější kompresí. Stejně jako originál je novinka vybavena dvěma potenciometry ovlivňujícími míru komprese a hlasitost. Atak (rychlost náběhu komprese) je podobně jako
u známého MXR Dynacompu nastaven pevně. Design efektu zůstal také beze změn,
ale šasi je nyní z hliníkového výlisku (menší váha), přepínání funguje v režimu true
bypass, konektor na 9V adapter je klasického barelového typu ala Boss a přibyla také
modrá indikační dioda. Kompresor využijete všude tam, kde je potřeba srovnat dynamické
špičky signálu, např. u čistých „beglajtů“ ve funky nebo prodloužit sustain třeba u sólového
partu. Efekt je možno použít i jako light booster pro nakopnutí vstupu zesilovače (volume většinou na max. a pot. Comp podle potřeby). Doporučuje se zařadit na začátek efektového řetězce
za wah pedal a před zkreslovací krabičky - v případě zároveň aktivovaného kompresoru i distortionu tak předejdete zbytečnému nárůstu šumu, nepřirozenému zvuku zkreslení a ztrátě průraznosti.

JamMan Express XT
„V této cenové kategorii se stále jedná
o nejvychytanější looper na trhu.“

BESTSELLER
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TRIO Band Creator
recenze V. Štefla

Víte, jak by se dala také tato krabička nazvat?
Splněný sen. Ano. Pro ty, kteří (a) skládají muziku, pro ty, (b) kteří se chtějí naučit
nějaké sólo na sekvenci akordů, pro ty, (c)
kteří si rádi zajamují sami se sebou, pro ty, (d)
kteří dostali nápad a chtějí vědět, a to hned,
jak by to mohlo vypadat v reálu s kapelou, pro
ty, (e) kteří svůj nápad, riff, akordové sledy chtějí
dopracovat i z hlediska rychlosti skladby či dokonce
stylu, žánru, pro ty, (f) kteří si chtějí vyzkoušet i samotnou skladbu – ano, pro tyto všechny kytaristy je tohle
úplný zázrak. Jak to, říkáte si? Tak dávejte pozor.
O co vlastně jde?
Lapidárně řečeno, zapojíte kytaru, zmáčknete spínač, zahrajete jakýkoli svůj
nápad, akordický, riffový, kdy dodržíte co nejpřesněji rytmus, spínač zmáčknete
v rytmu znova a už hrajete spolu s bicími a baskytarou (popřípadě s kontrabasem).
Ano, takhle lehké to je. Ovšem čtěte dál.

PŘEVRATNÁ
NOVINKA:
KAPELA V KYTAROVÉ
KRABIČCE!

Takže co na krabičce najdeme?
Vedle hlavního spínače, který uvádí do chodu učení se Vaší kytary (ledka LEARN) a spuštění vy-generovaného doprovodu (ledka PLAY) jsou zde tyto další prvky:
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1. Hlavní panel
1.1 Pět otočných knoflíků
GENRE vygeneruje k Vašemu nápadu doprovod podle až sedmi stylů (na výběr je Blues, Pop, Alt.rock, Rock, Country, R&B,
Jazz) – a nemusíte to navolit hned, klidně to můžete měnit i
pro již nahrané party
STYLE umožňuje již vygenerovaný doprovod podle Vámi zadaného stylu upravit v dalších intencích – např. aby byla basová a bicí linka rovnější nebo složitější – podsvícené polohy
odpovídají tomu, co krabička uzná jako relevantní nahranému nápadu, na ty nepodsvícené ale také můžeme přepnout a
to jsou pak často hodně zajímavé variace úplně jiných metrorytmických vztahů
TEMPO nastaví buď dopředu před zápisem Vašeho nápadu
úroveň rychlosti generovaného doprovodu či posléze umí již
hotový doprovod zrychlit či zpomalit bez jakýchkoli změn
výšky a barvy tónu baskytary a bicích (dokáže ale krásně citlivě změnit celou smyčku, aby to odpovídalo reálné hře bubeníka a baskytaristy)
BASS a DRUMS pracují vzájemně, kdy se může nastavit vzájemná hlasitostní úroveň vyge-nerovaných linek.
1.2 Pět podsvícených přepínačů
• úplně nahoře uprostřed je trojice PART 1, 2, 3, kdy můžeme
nahrát nejen jednu část skladby, ale dvě (třeba refrén) nebo i
tři (třeba nějaký přechod) a mezi nimi přepínat (před každou
změnou udělá krabička stylový přechod)
• vlevo je GUITAR FX, kdy po vypojení svého zesilovače tato
funkce automaticky přiřadí Vaší kytaře barvu zvuku (včetně
zkreslení), typickou pro Vámi zvolený žánr knoflíkem GENRE
• a vpravo bliká přepínač ALT.TIME, který po zmáčknutí začne
hrát celý podklad v polovičním tempu.

půjde vygenerovaný zvuk baskytary a bicích.
2.3 Dále zde najdeme USB port pro aktualizace firmwaru.

A jak to vůbec celé spustím?
Když Vás něco napadne, tak zmáčknete hlavní spínač, kontrolka LEARN začne blikat, Vy začnete hrát (kontrolka LEARN
svítí) a na konci nápadu po „dojetí“ taktu zmáčknete hlavní
spínač opět (rozsvítí se kontrolka PLAY). Okamžitě krabice
začne produkovat vygenerovaný podklad. Ten si pak upravte
dle Vašich představ (viz výše)

2. Boční strany
2.1 Na pravém boku jsou dva vstupy
• nahoře pro kytaru
• pod ním pro pedál DigiTech FS3X
2.2 Na boku levém jsou dva výstupy
• nahoře do Vašeho aparátu či případně pedalboardu (prostě
pokračuje cesta vašeho signálu)
• pod ním výstup do mixeru, do P.A. systému, do beden, kam

A co nějaké vychytávky, přednosti?
Je jich tam více. Třeba zvuk – nejde o nějaké MIDI příšernosti, základní zvuky jsou nahrané live, přímo muzikanty.
Perfektní vychytávkou je třeba i to, že když chvilku podržím
podsvícený přepínač trojice PART a pak zmáčknu hlavní spínač, tak krabička mi začátek toho „drženého“ partu odklepe!
Takže se stihnu připravit…
Není špatné ani to, že když ke konci jednoho partu zmáčkne
další part, tak první part samozřejmě dojede a na konci se

3. Přední strana:
• vstup pro napájení
• výstup pro sluchátka s ovládáním hlasitosti (ideální pro tiché cvičení za nocí)
A nejčastější dotazy? A jak to mám zapojit, když mám ještě
krabičky?
Pokud to chci používat a přitom hrát i na svůj zvuk, tak tuto
krabici zapojím jako úplně první zaří-zení. Což mj. znamená,
že mne to neomezuje v běžném cvičení, hraní, když to používat nechci a jak mne něco napadne – lup, a už to zkouším.
Jak mám přepínat mezi jednotlivými částmi skladeb a styly
doprovodu? To se musím pořád shýbat?
Ideální je pořídit si i pedál DigiTech FS3X, kterým můžete
přepínat jednotlivé módy a i mezi jed-notlivými nahranými
party. A to takto – spínač MODE umožňuje zapnout funkci
LEARN a při již existujícím vygenerovaném podkladu ovládá
funkci play/stop, spínač DOWN přepne další položku u knoflíku STYLE a spínač UP přepíná na další party (PART 1, 2, 3,
pokud jsou Vámi nahrané).

vytvoří přechod. Prostě jako při běžném hraní.
A nyní se vrátím na začátek. Psal jsem tam, že je to ideální
pro:
(a) skladatele – no to je snad jasné, hned si totiž ověřím, jak
to může znít. Navíc si to můžu nahrát do kompu či nějakého
záznamového zařízení a nemusím dlouze psát noty pro bicí
a baskytaru…
(b) ty, kdo se chtějí naučit nějaké sólo – jednoduše si nahraju podklad a na něj mohu donekonečna cvičit to, co se chci
naučit (při změnách tempa apod.)
(c) ty, kdo rádi jamují – tak to je snad také jasné
(d) ty, kteří chtějí vědět, jak by to mohlo znít v kapele, až ten
nápad přinesou – také jasná záleži-tost. I když jde o základ,
tedy o bicí a baskytaru, to je právě ono. Na sucho, na dřeň –
jde tady o muziku, ne o naleštěnou produkci.
(e) ty, co rádi upravují své nápady – to jsme zmínili výše, že

výsledek můžete „prohnat“ všemi možnými změnami stylu,
žánru a rychlosti.
(f) ty, co chtějí vyzkoušet skladbu jako takovou – ano, napadne mne verze, refrén, podklad pro sólo a já si mohu vyzkoušet (ještě než to přinesu do kapely), jak celou skladbu
postavit, jak to bude znít, jestli tam mám nechat dvě verze a
pak refrén nebo ještě před to sólo dát další verzi…

No a závěr?

Já osobně mám tyhle mašinky hrozně rád. Kytaristovi i kytaristovi skladatelovi to významně usnadňuje jeho činnost
a výsledek je hrozně milý, příjemný, prostě úžasný. Ještě
jednou děkuji firmě PRAHA MUSIC CENTER za poskytnutí
tohoto milého přístroje. Mimochodem, kupuji si ho. Ani ne
tak pro svou školu, jako přímo pro sebe. Tady totiž není o
čem přemýšlet, věřte mi.
Vítězslav Štefl

Způsob zapojení...

S TRIEM nejsi nikdy sám
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Cry Baby Mini Wah

Malé bejby, děsnej pláč…

M85 Bass Distortion

Rex Brown ví, že M85
je prostě nutnost…
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Super Bright

STRUNY, KTERÉ
MAJÍ ŘÍZ!

Tloušťky kytarových strun Dunlop Super Bright
Sady / struny

1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th

8th

Light

09

11

16

24

32

42

Light/Hybrid

09

11

16

26

36

46

Medium

10

13

17

26

36

46

Medium/Hybrid

10

13

17

30

42

52

Medium heavy

11

14

18

28

38

50

Heavy

12

16

24

32

42

54

7 String Light

09

11

16

24

32

42

52

7 String Medium

10

13

17

26

36

46

56

7 String Hybrid

09

11

16

26

36

46

62

8 String Light

09

11

16

24

32

42

54

65

8 String Medium

10

13

17

30

42

54

64

74

8 String Hybrid

09

11

16

24

32

42

52

74
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MXR Bass
Distortion M85
Z MXR Bass Distortion M85-ky vykouzlíte hodně
drsné tóny. Dunlop při vývoji tohoto MXR borce úzce
spolupracoval s indie fenoménem, guruem basového
dirtu, se zakladatelem fuzzožravých pedálů, Ryanem
Ratajskim.
V dávných, temných dobách, pokud jste chtěli použít zkreslený zvuk a udržet si neporušené spodní frekvence, museli jste
rozdělit svůj čistý a zkreslený signál mezi dva zesilovače. S
MXR Bass Distortion M85 toto nepotřebujete. To totiž zajistí
oddělená kontrola DRY /
WET. Ovladač Tone, který
ovlivní pouze zkreslený kanál,
je jednoduše HIGHT CUT
filtr. A konečně, prostopášný
zvuk MXR Bass Distortionu
přichází ve dvou příchutích,
volitelných pomocí LED / SIL
přepínače. Výchozí nastavení SIL využívá křemíkové
diody pro agresivní, kousavý
zvuk a trochu komprese,
zatímco defaultní nastavení
LED používá LED diody pro
více otevřený zvuk a pěkný
nakopnutý gain.

Herco Vintage 66

Modely Dunlop Herco Vintage 66 vycházejí ze
starších a v šedesátých letech velmi oblíbených
trsátek firmy Herco, která v minulosti přešla pod
křídla Dunlopu.
K výrobě byla stejně jako u originálu použita nylonová
směs a v nabídce jsou verze Extra Light (bílošedé), Light
(zlaté) a Heavy ve stříbrném provedení.

ISO Brick M238

MXR Sub Machine
Octave Fuzz

Firma MXR zařadila do své elitní výrobní edice
Custom Shop inovovanou zkreslovací krabičku, která dostala název Sub Machine Octave
Fuzz. Efekt je postaven na bázi menšího MXR
La Machine Fuzzu z minulého roku, ale přináší
několik vylepšení a větší variabilitu.

Obvod vycházející ze známého vintage modelu Foxx
Tone Machine ze sedmdesátých let je doplněn dalším
obvodem přidávajícím ke zkreslenému zvuku spodní oktávu. Odolné šasi v efektním fialovém laku je
osazeno potenciometry Volume, Tone a Fuzz, kterými
ovlivňujeme sekci zkreslení a ovladačem Sub sloužícím k nastavení hlasitosti spodní oktávy vůči zvuku
samotného fuzzu. Kromě dvojice kovových footswitchů (Bypass a Octave) pro aktivaci efektu a zařazení
oktávy je zde také tlačítko Series, kterým volíme mezi
paralelním nebo sériovým zapojení obou efektových
sekcí. Fuzz je zapojen v režimu true bypass, takže ve
vypnutém stavu nijak nepříznivě neovlivňuje průchozí
signál. Jestli máte rádi typický zvuk fuzzu, sháníte
kvalitu a uvítáte možnost přidávat do zvuku oktávu
v libovolně nastavitelném poměru a navíc v sérii nebo
paralelně, tak o MXR Custom Shop Sub Machine
Octave Fuzzu popřemýšlejte.

Kompaktní a lehký zdroj o rozměrech kytarové krabičky má
šasi vyrobené z lisovaného hliníku a je vybaven 10 separátními
výstupy, které umožňují napájet většinu typů efektů.
Ke každé zdířce je přiřazena aktivační/kontrolní modrá dioda a praktickou vychytávkou je zapuštěný vstup síťové šňůry, takže vám koncovka
hlavního napájecího kabelu nebude trčet z pedalboardu.
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Primetone
Sculpted Plectra
O trsátkách Dunlop lze říct, že jde o ta nejpoužívanější na celém světě. Nikdo jiný nenabízí
trsátka tolika tvarů, tlouštěk, materiálů, designů
a typů. S trsátky Dunlop máte jistotu, že vždycky
najdete to, co pro svou hru potřebujete.

Jeden z celosvětově
nejpopulárnejších modelů
mezi rockery a bluesmany,
Primetone Jazz III, které
proslavil, kromě jiných,
i Eric Johnson.

Primetone Sculpted Plectra kloužou po strunách přesně
tak, jak si přejete. Z vašeho 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. Série Primetone™ dokáže
rozeznít struny se vší čistotou a odhalí z vašeho nástroje zvuk, který se v něm skutečně ukrývá. Díky ručně
hlazeným rohům vám tato trsátka umožní rychlou hru
a přesné, pohodlné vybrnkávání. Materiál Ultex navíc
zajišťuje jejich maximálně dlouhou výdrž a skvělý zvuk.
Každý sáček je podepsán člověkem, který trsátka osobně zabrušoval. I taková maličkost dodává pocitu ze hry
zajímavou hodnotu.
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Dunlop Jacquard Guitar Straps

...prostě jsem si je
musel koupit všechny
54
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American Stage Kill Switch
D‘Addario rozšiřuje svou nejvyšší řadu kabelů American Stage. Kabely American Stage Kill Switch mají navíc dočasný „kill switch“ pro umlčení kabelu během výměny při živém hraní. To proto,
aby se zabránilo hlasitému praskání a pištění, které mohou poškodit zesilovače.
Propojovací kapely American Stage Patch umožňují kytaristům stejnou jasnost a tón napříč celým pedálovým zapojením,
včetně Pedalboardu. D‘Addario American Stage Series kabely
jsou navrženy tak, aby produkovaly přirozené tóny s nulovým
rušením. S audiofilní kvalitou drátu, který je vyroben v USA, je
nízká 28pF/ft kapacita sweet-spotem pro nezkreslený tón. Plné
pokrytí signálu pochází z použití 95% měděného pocínovaného
opletení, které eliminuje manipulační hluk. Za použití jen těch
nejlepších materiálů, custom designu a přesných výrobních
metod je American Stage vskutku profesionálním kabelem. Jak
říká produktový manažer Rob Cunningham. „Tyto kabely jsou
vybaveny naší patentovanou Geo-Tip technologií. To znamená
exkluzivní design pro lepší připojení s cílem zajistit lepší vodivost a sílu, a navíc s Neutrik zástrčkami, vyrobenými v Lichtenštejnsku.“

CP-15 NS Artist
Drop Tune Capo
Kapodastr ze série NS Artist simuluje podladění
pro klasicky laděné kytary s patentovaným designem,
který snižuje sílu potřebnou k otevření a zavření
kapodastru bez ohledu na profil krku kytary.
Spolu s nastavením mikrometrického napětí a přímým horizontálním tlakem tak eliminuje potřebu opětovného ladění během
používání. Vyroben je z ultra lehkého hliníku, díky čemuž téměř
vůbec nezatěžuje krk kytary. Kapodastr je vybaven i nosným
držákem na ladičku NS Mini/Micro Tuner,
která však není součástí balení.

CP-14 NS Artist
DADGAD kapodastr

Skvělá simulace DADGAD ladění pro standardně
naladěné kytary. Obsahuje i úchyt pro dnes
již legendární NS MICRO ladičku CT-12.
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Fast track řemen
Zlostné a nervní zkracování/prodlužování řemenu
na podiu na poslední chvíli je již minulostí.
S tímto unikátním patentem může být pás okamžitě
jedním pohybem upraven ze 120cm na 138cm a naopak.
Řemeny jsou vyrobeny z pravé kůže a vybírat můžete
z barvy černé a hnědé.

Nová kolekce kytarových řemenů
Planet Waves 2015

P20S1500

P20S1501

P20S1505

P20S1507

P20S1502

T20S1502

T20S1501

T20S1503

P20S1503

T20S1504

T20S1506

P20S1506

P20S1508

P20S1504

T20S1505

L25S1500

L25S1501

L25S1502

L25S1503

L25S1504

PAD LOCK

Příběh tohoto pásu je opravdu zajímavý.
Kytaristi (a nejen kytaristi...) mají rádi pivo.
Po jednom mejdanu měl jeden hráč skvělý nápad a sundal gumové
těsnění z pivní láhve značky Grolsch. Toto těsnění umístil na konec
své kytary a zjistil, že si vyrobil úžasný kytarový zámek (pravdivost
tohoto příběhu není 100%ní, ale prý se tomu dosti blíží). Po desetiletí
si tento “DO IT YOURSELF pivní zámek” pochvalují a užívají kytaristé
jak lokálního, tak i světového rázu.
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NY Steel technologie
hýbe světem strun

D´Addario EXP potažené struny byly uvedeny na trh v roce 2001. Jejich originální design poskytl
hráčům zvyklým na klasické 80/20 a Phosphor Bronze struny „déle trvající“ alternativu k jejich
oblíbeným strunám.
Poslední tři roky byli D´Addario inženýři plně zaměstnáni vývojem ideálního výkresu „drátu“ (wire) a také zdokonalením jak uhlíko-ocelového drátu pro holé (plain) struny, tak i zdokonalením šestihranného drátu pro potažené
(wound) struny.
Všechny tyto inovace vyústily ve zbudování nového zpracovatelského závodu pro ocelové „dráty“, který sousedí
se stávajícími továrnami ve městě Farmindale, New York.
Tato tvrdá práce také vyústila v nové sety vyznačující se pozoruhodnou pevností a životností. Další jejich výhodou je nevídaná stálost naladění. D´Addario se rozhodlo patentovat tento zázrak názvem NY Steel.
Počátkem roku 2014 představilo D´Addario struny pro elektrickou kytaru NYXL, maje coby základní koncept
právě NY Steel wire technologii.
Přečtěte si zde komenty hráčů a vše co potřebujete o novinkách vědět:
http://daddarioandco.tumblr.com/nyxlbuzz
http://daddarioandco.tumblr.com/testimonials
V současné době D´Addario zaplavuje trh touto průlomovou technologií se strunami EXP pro akustické kytary.
I akustičtí hráči tak profitují z NY Steel technologie.

Delší životnost, stabilita ladění,
průraznější středové frekvence
– to jsou nové struny EXP.
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EXP-COATED Sets
With NY STEEL

Coated to last longer.
Engineered strong to stay in tune better.

ALWAYS TRUE
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Nylonové struny
Classical
Half Set
D´Addario Classical half sety
usnadní každému „klasickému“
hráči život.
Nyní si může vybrat z široké nabídky
kombinací jednotlivých strun a podmanit
si tak publikum svou kytarou s jedinečným zvukem. Každý set obsahuje
3 odlišné struny.

Ex-David Bowie / John Lennon session player, Earl Slick,
na prezentaci strun NYXL.
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NYXL PLUSY: +zvuk, +bending, +ladění, +životnost
PLAY FEARLESSLY

08-38

09-80

(8str)

10-59

09-40

(7str)

(BT)

11-64

(7str)

09-42

09-46

10-46

10-46

(BT)

11-49

11-52

11-56

(DT)

10-74

(8str)

09,5-44

10-52

12-52

(W3)

Vysvětlivky zkratek:

7str sedmistrunná kytara
8str osmistrunná kytara
BT balanced tension
DT D tuning / D ladění
CT C tuning / C ladění
3W wound third / vinuté G
12-54

12-60

(CT)

13-56

(W3)
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Guitar4mation
Guitar4mation je kytarový kvartet se sídlem ve Vídni. Členové souboru - Petr Saidl (Česká Republika), Michal Nagy (Polsko), Martin Schwarz a Martin Wesely Rakousko) představují posluchačům hudbu 20. a 21.století v nové, netradiční
formě. Repertoár zahrnuje skladby impresionismu, hudbu
španělskou, latinskoamerický folklór, jazz i popové aranže.
Originální kompozice (z velké části souboru věnované) i výhradně vlastní úpravy skladeb vtiskly kvartetu nezaměnitelný
zvuk.Od svého založení v r. 1993 koncertovalo kvarteto Guitar4mation v mnoha zemích Evropy, na pódiích prestižních
festivalů a v celé řadě koncertních síní: Konzerthaus Wien,
Byzantské muzeum v Athénách, Carinthischer Sommer Ossiach, Allegro Vivo, Filharmonia Narodowa Warszawa, Filharmonia Lodz, Eggenberger Schlosskonzerte, Mezinárodní kytarové festivaly - Gdaňsk, Tychy, Pordenone, Gevelsberg, Bad
Aibling, Bratislava, Mikulov, Wien, Wroclaw, Stuttgart, Kaluga,
Aschaffenburg, Kutaná Hora, Praha atd.
Tři poslední CD, vydané u nakladatelství Gramola Vídeň,
byly nadšeně přijaty mezinárodní kritikou.
Nejnovější titul „Trans4mation“, byl vydán v roce 2014.
Guitar4mation je členem D‘Addario family.
Další informace naleznete na adrese: www.guitar4mation.com

Petr Saidl, Česká Republika
(8-strunná kytara, mistr Petr Matoušek)
Martin Wesely, Rakousko
(kytara, mistr Petr Matoušek)
Michal Nagy, Polsko
(kytara, mistr Mario Rosazza-Ferraris
Martin Schwarz, Rakousko
(8-strunná kytara, mistr Petr Matoušek)

ROZHOVOR
Dodnes se musím pousmát, pokaždé když si vzpomenu na
výraz Váš i Vašich kolegů z Guitar4mation po vybalení MINI
kytary Cordoba po Vašem skvělém vystoupení na kytarovém bienále v Kutné Hoře. Vypadalo to na onu pověstnou
lásku na první pohled.
P.S. Ano, ta kytara mě od počátku velice zaujala. Proto jsem
také přizval své kolegy z kvarteta Michala Nagyho a Martina
Weselého a reakci jste viděl sám.
M.N. Způsob zpracování i kvalita zvuku nejsou rozhodně v
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této cenové relaci samozřejmostí. Myslím si, že tento nástroj může mít skutečně široké využití.
A co po prvním hrábnutí do strun. Láska na první dotek?
M.W. Překvapilo mě, jak vyrovnaný, čistý a příjemný tón kytara má.
P.S. Ihned po prvních tónech zjistíte, jaký má nástroj lehký
ozev a oceníte i velice dobrý hráčský komfort – kytara je
výborně seřízená.
M.N. To byly také konečně důvody, proč jsme si ji všichni

tři pořídili.
V čem přesně vidíte výjimečnost tohoto nástroje? Komu
byste ho doporučil?
P.S. Jak už Michal v úvodu zmínil, využití může být skutečně široké: výborný nástroj pro začátečníky, který je velikostí i
menzurou ideální pro malé děti. Stejně dobře může sekundovat sopránovým kytarám v dnes tak populárních kytarových
orchestrech. Díky své velikosti poslouží i jako vhodný nástroj
na dovolenou.
Pane Saidle, o Vás se ví, že jste velkým příznivcem a propagátorem strun D´Addario. Zaujala Vás v poslední době
nějaká novinka z dílny těchto amerických mistrů strun?
Bez ohledu na to, že jsem členem D´Addario family, jsou pro
mě struny této firmy dlouhodobě zárukou kvality a spolehlivosti. V bohaté nabídce, kterou firma nabízí, si určitě každý najde tu svoji „ideální“ sadu strun. Rád bych upozornil na

nový produkt – Pro-Arté Carbon, který kombinuje karbonové
výšky a basy Dynacore. Pokud má někdo karbonové struny v
oblibě, doporučuji tyto struny vyzkoušet!
V Kutné Hoře jsem si naplno uvědomil narůstající obliby
osmistrunných klasických kytar. Mohli byste mi k tomu říci
něco více? Přeci jen jde podle mne o zásadní přelom v klasické hře.
V Kutné Hoře jste potkal čtyři kytaristy, hrající na tyto nástroje? Možná jste měl štěstí. O nějakém zásadním zlomu bych
nemluvil. Šestistrunné kytary jsou stále ve velké převaze. Nicméně, já si velice dobře uvědomuji přednosti osmistrunných
nástrojů, jak v kvartetu, kde se výrazně zvětší rozsah, tak ve
hře sólové, kde mám daleko větší možnosti u transkripcí především barokních a renesančních skladeb.
Děkuji za Váš čas a přeji mnoho úspěchů Vám osobně, Vašim projektům a v neposlední řadě i Vašim studentům.

Série Mini

Čí je to kytara?
To není kytara, to je Córdoba, baby…
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Kytary Mini - malá klasika, veliké potěšení

Využití těchto malých zázraků může být skutečně široké: výborný nástroj pro začátečníky, který je velikostí
i menzurou ideální pro malé děti. Stejně dobře může sekundovat sopránovým kytarám v dnes tak populárních
kytarových orchestrech. Díky své velikosti poslouží i jako vhodný nástroj na dovolenou.

H
IT
RO
KU
15
20
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Americká firma PROMARK dlouhodobě patří mezi nejpopulárnější světové firmy vyrábějící bubenické paličky, metličky a příslušenství.
PALIČKY
PROMARK nabízí nejširší spektrum paliček všech rozměrů. Samozřejmostí je možnost nylonového hrášku, který nabízí
odlišný zvuk hlavně při hře na činely. V nabídce je též několik druhů dřev pro výrobu paličky: výběrový Americký Hikor, Dub
(Shira Kashi) a poslední dobou velice populární Javor. Dále je možnost vybrat si ze třech různých finálních úprav paličky.
Natural – palička není lakovaná, Lakované a tzv. Pro-Grip (palička lakovaná pouze v místě úchytu paličky).

METLIČKY a KLASICKÉ PALIČKY
K dispozici, je celá řada typů. Zasouvací kovové metličky několika tvrdostí s gumovou rukojetí, plastové metličky několika
tvrdostí a hybrid (mezi paličkou a metličkou) zvaný Broomstick. Hráče klasické hudby potěší široká škála tympánových,
xylofonových, vibrafonových a gongo-vých paliček.

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

Neil Peart (Rush)

Dave Lombardo (Independent)

Mike Portnoy (ex Dreamtheater)

Štěpán Smetáček (Wanastowi Vjecy)

Aquiles Priester (Hangar)

Benny Greb (Independent)
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Nová dimenze zvuků - PSTX

Milovníky moderních zvuků zajisté potěší nová řada činelů PSTX.

Je vyráběna v továrně ve švýcarském Nottwilu, což zaručuje nejvyšší kvalitu zpracování za překvapivě příznivé ceny.
Řada obsahuje několik hihat, crashe, splash, belly a též velmi populární stack!
14“, 16“, 18“ Swiss Thin Crash, 18“ Swiss Medium Crash
14“ Swiss Flanger Crash, 10“, 14“, 16“ Swiss Hihat
10“ Swiss Splash, 9“, 10“ Pure Bell
14“ Swiss Flanger Stack

Aplikace Paiste – buďte v obraze
Vlastníte chytrý telefon se systémem Andriod či iOS? Ano?
Tak to vám v něm nesmí chybět aplikace Paiste.
Naleznete zde informace o novinkách, kompletní přehled všech produktů Paiste
včetně zvukových ukázek, informace o firemích hráčích, jejich činelových setupech a mnoho dalšího.

Připojte se k Paiste ještě dnes.... http://www.paiste.com/e/news.php?actn=det&menuid=39&newsid=1750
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NOVÉ MODELY v rodině PAISTE
Paiste Rude 22“

Power Ride „The Reign“ D. Lombardo Inspiration
Mistr Dave Lombardo z legendárních Slayer se zapojil do vývoje ridu, který nazval The Reign.
Inspiraci pro název našel v názvu alba Reign in Blood, kde byl
použit prototyp tohoto modelu. Nyní přichází jeho sériová výroba, to vše v rámci 35. výročí řady Rude. Činel je extrémně heavy,
velmi průrazný s kovovým soundem. Oproti tomu pupek činelu se
širokým drážkováním mu dodává patřičnou hloubku.

Signature

12“ Combo Crisp Hi-Hat „The Rhytmatist“

Stewart Copeland, bubeník navždy spjatý se skvělými The Police, představuje svou 12“ hihat s přívlastkem Rhytmatist, která je součástí řady Signature.
Je velmi rychlá, konkrétní, se suchým soundem a výrazným „clickem“. Vyrobena je ze slitin bronzu. Horní činel z CuSn20 Bronze a
spodní ze slitiny Signature Bronze.

2002

10“ Megabell

Komu chyběl v nabídce řady 2002 klasický Bell,
ten se dočkal.
10“ Megabell je vyroben jako celá řada 2002 ze slitiny bronzu s
označením CuSn8, což mu dodává jasný a teplý sound s konkrétním tónem bez nežádoucích alikvót.

Formula 602
22“ Medium Ride

Legendární řada Formula 602 se rozrůstá o jedinečný 22“ Medium Ride.
Dokonale vyvážený poměr pupku a těla, což oceníte jak ve
studiu, tak na živých vystoupeních. Tento velmi dynamický a hudební činel si oblíbili takoví mistři jako Gergo Borlai nebo Vincent
Colaiuta. Vyroben je jako celá řada Formula 602 ze slitin bronzu
s označením CuSn20.

67

P Ř E H L E D
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Č I N E L O V

Paiste 101

Paiste 201

Paiste

Paiste PST8

Paiste PSTX

Paiste A

Paiste 2002

Paiste RUDE

Paiste MASTERS

Paiste SIGNATURE

Paiste FOR

Paiste SIGNATUR

V Ý C H

e PST3

ALPHA

RMULA 602

RE DARK ENERGY

Ř A D

P A I S T E

Paiste PST5

Paiste PST7

Paiste ALPHA BOOMER

Paiste GIANT BEAT

Paiste FORM. 602 MODERN ESSENTIALS

Paiste SIGNATURE PRECISION

Paiste SIGNATURE TRADITIONALS
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TAJEMSTVÍ ZVUKU ČINELU
Řekněme si něco o tom, co a jakým způsobem při výrobě činelu ovlivňuje jeho výsledný zvuk.
V zásadě existují čtyři parametry, které lze objektivně rozlišit a které pomáhají obeznámit se s hodnocením činelu.
Jedná se o charakteristiky, které lze rozpoznat již na první pohled.

I - VZHLED
a) tepání: rytmicky uspořádané kování = rovnoměrný a vyvážený zvuk bez nežádoucích alikvót
b) tepání: neuspořádané, arytmicky uspořádané kování = divočejší a syrovější zvuk
c) soustružené tepání: široká rýha = otevřený roztažený zvuk
d) soustružené tepání: úzká rýha = obvyklý soustředěný, užší zvuk

II - HMOTNOST
a) lehká: jemný, šumivý zvuk - L jako “Low Pitch”
b) střední: vyvážený zvuk mezi šumivým zvukem a definovanějším konkrétním cink zvukem - M jako “Medium Pitch”
c) těžká: zvuk jako gong, core zvuk s mnohem méně výrazným šumem, konkrétní, pronikavý zvuk – těžší, takže H jako “High
Pitch”
Pravidlo: Čím těžší je činel, tím vyšší je ladění (stejná velikost).
L = Low Pitch / M = Medium Pitch / H = High Pitch

H

M

L
16“ Thin Crash

16“ Medium Crash

16“ Heavy Crash

Tenký činel = pomalé vibrace / nízké frekvence (basy)

Silnější činel = rychlé vibrace / vysoké frekvence (výšky)

III - TVAR
a) plochý: pomalé vibrace a tedy hlubší ladění/tón
b) kulatý: rychlé vibrace, více pevnosti kvůli tvaru, tudíž vyšší ladění/tón
Pravidlo: Čím plošší je činel, tím nižší je ladění. Čím kulatější je činel, tím vyšší je ladění.

Plochý činel = pomalé vibrace / nízké frekvence (basy)

Kulatý činel = rychlé vibrace / vysoké frekvence (výšky)

a) malá: vyšší ladění/tón
b) velká: hlubší ladění/tón
Pravidlo: Čím menší je činel, tím vyšší je ladění.
PŘIPOMÍNKA
Co se stane při: kování? (materiál dostane požadovaný tvar a tenzi); soustružení? (je určena výsledná váha a tloušťka).
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PŘEHLED GONGŮ

Accent 13“

Accent 22“

Deco 10“

Planet Chiron 32“

Planet Day Sidereal 24“

Planet Earth 38“

Planet Jupiter 28“

Planet Mars 32“

Planet Mercury 32“

Planet Moon Sidereal 24“

Planet Moon Synodic 24“

Planet Neptune 24“

Planet Niburu 32“

Planet Platonic Year 30“

Planet Pluto 36“

Planet Saturn 32“

Planet Sedna 38“

Planet Sun 38“

Planet Uranus 24“

Planet Venus 24“

Sound Creation 3A Earth 32“

Sound Creation 3B Earth 38“

Sound Creation 3 Earth 26“

Sound Creation 8 Chakra 11“

Sound Creation 9 Chakra 14“

Sound Creat. 10 Chakra 16“

Symphonic Brilliant Print

Symph. Brilliant Print Small

Symphonic 24“

Symphonic 28“

Symphonic 30“

Symphonic 32“

Symphonic 36“

Symphonic 38“
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Patrik Sas

(Silegrail, F.O.B., Kamil Stříhavka, Michal Pavlíček)
Řekni čtenářům na čem teď pracuješ?
Rok 2015 je zatím pro mě rokem změn. Asi ta největší změna
je, že jsem se po třech letech rozhodl opustit skupinu Čechomor, abych se následně přidal ke Kamilu Střihavkovi a jeho
kapele Leaders. Dále mě čekají koncerty s Michalem Pavlíčkem. Se svou kapelou Silegrail doděláváme album, které
bychom chtěli vydat na podzim letošního roku a následně
jej budeme chtít podpořit i koncertně. Ve hře jsou i nějake
projekty se zajímavými hudebníky, které bych chtěl časem
zrealizovat a až budou věci nabývat reálnejších rozměrů, určitě budu širší veřejnost o všem informovat.
Ví se o tobě, že máš na bubny na české poměry vytříbenou
techniku hry. Jak se udržuješ ve formě? Cvičíš?
Tak předně bych chtěl říci, že technika pro mě byla vždy důležitá a kladl jsem na ni důraz. Ne z ego důvodu, nýbrž kvuli
hudbě a s tím spojené možnosti vyjádřit se za bubnama a
nebýt pokud možno limitován. Navíc mám rád žánry, kde to
povětšinou bez technické vyspělosti nejde, takže je otázka
techniky pro mě vlastně přirozenou, nezbytnou věcí.
Také cítím, že je pořád jít kam dál a především v extremních
žánrech metalu jako death či black, které mě momentálně
zajímají asi nejvíc se má člověk pořád čemu učit.
Takže ano, cvičím, chci v tom i nadále pokračovat a být na
sebe v tomto směru přísný. Protože čím je člověk starší, tím
je také lenivější… Alespoň tedy v mém případě...
Co bys doporučil začínajícím hráčům?
Jak říkával jeden můj oblíbený profesor z konzervatoře: “ Makat, cvicit!”
Jsi firemním hráčem Paiste. Čím tě Paiste tak baví? Máš
nějaký vyloženě oblíbený kousek?
Být firemním hráčem této legendární značky považuji za čest
a doufám, že naše spolupráce vydrží co nejdéle. Do těch cinelů jsem se jednoduše zamiloval a mám pocit, že je to láska
na celý život. Pro mě jsou to činely, ktere zní nejlépe na podiu
směrem k posluchači. Mé ucho jednoduše Paiste pozná i z
nahrávek, což považuji za určité měřítko vyjímečnosti.
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Kdybych měl vybrat nejoblíbenější kousky, tak by to byly jednoduse tyto: 14 Rude hi-hat a 24 Rude Mega Power Ride. Ale
skvělá je též řada Signature!
Kdybys měl vybrat 10 alb, které tě jako hudebníka nejvíce
ovlivnily, které by to byly?
To je těžká otázka vybrat jich jen deset, neboť hudební nadšenec jsem od malička a vzniklo toho tolik dobrého, že by
to ideláně vydalo na pořádně dlouhý seznam. Nicméně list
mých absolutních srdečních záležitostí, tedy alb které mě
formovali i jako lidskou bytost by vypadal takto:
1. OPETH - Deliverance \ Damnation
2. BLACK SABBATH – Master of Reality
3. DREAM THEATER – Awake
4. FATES WARNING – Disconnected
5. PAIN OF SALVATION – Remedy Lane
6. VAN HALEN – II
7. SEPULTURA – Chaos A.D.
8. RADIOHEAD – Ok Computer
9. GENESIS – Selling England By The Pound
10. NEVERMORE – Dead heart in a dead world
Patrikovo činelový setup:
Cymbals : PAISTE
24“ Paiste Rude Mega Bell Ride
14“ Paiste Rude hi -hat
16“ Paiste Signature Full crash
17“ Paiste Signature Full crash
18“ Paiste Signature Full crash
20“ Paiste Signature Full crash
22“ Paiste Traditional china
8“ Paiste Dark Energy Splash
10“ Paiste Dark Energy Splash
18“ Paiste PST X Swiss Medium Crash
10“ Paiste PST X Swiss Hats
14“ Paiste PST X Swiss Flanger Stack
18“ Paiste Signature Heavy China
20“ Paiste 2002 China

E-Pro Live v novém
Nevíte, zda chcete elektrické akustické bubny? Chcete obojí? E-PRO LIVE jsou tu přesně pro vás.
Nyní nově se skvělými, Pearl Export.
akustické i elektronické bubny
v jenom díky skvělým korpusům
řady Export
pouze vyměníte TruTrac blány
za klasické
reálný Feel TruTrac Electronických
blan a plastových činelů
reálné zvuky samplů
r.e.d.box Modul obsahuje 1000
kvalitních zvuků (další lze stahovat
na www.redboxsoundshop.com)
hardware řady 830
nová TruTrac EHH Hi-Hat
k dostání jsou též samostatné pady
tru-trac pack, které jsou kompatibilní
se všemi standartními akustickými
soupravami
Vice info na www.e-prolive.com

Minirozhovor s Romanem Víchou

(Ewa Farna, MUFF, Ivan Král)

1) Ahoj Romane, řekni čtenářům co teď děláš, s kým hraješ?
Hraju přes dva roky v kapele Ewy Farné se kterou koncertujeme hlavně v Polsku. Má tam hodně fanoušků a hrají se tam velká pódia. Kromě Ewy mám stále
kapelu Muff, se kterou to táhneme už 15 let, je to moje srdcovka.
Taky učím bicí na Konzervatoři Jaroslava Ježka.
2) Při hraní s Ewou používáš Throne Thumper od Pearl. Není to příliž rozšířená pomůcka, pověz nám o tom něco blíž. Co ti to přináší?
Tahle věc mi dodává pocit, že opravdu hraju na kopák. Ne na všech pódiích je
pro bubenika připraven velký drumfill. Většinou tam je malý odposlech,
ze kterého ten pocit nemáte. Thumper je ale supr řešení.
3) Popiš nám jak to máš celé zapojené?
Thumper připevním na bubenickou židličku a připojím ho do zesilovače, který
dále propojím s malým mixáčkem přes aux. Signál z mikrofonu v kopáku vede
kabelem skrz kalhotky (rozbočovač) ke mě do mixáčku, kde si míchám jak zvuk
tak vibrace samotného kopáku. Thumper využiju taky na spodní frekvence například baskytary, kotlů, nebo různých sub efektů z mého Roland SPD SX.
4) Takže doporučuješ zejména při hraní s inear odposlechem?
Jasně. S inearem to maká skvěle. V uchu ten kopák slyšíte a pod zadkem cítíte. Používám sluchátka Shure SE 535
na které jsem si nechal udělat odlitek od firmy Auris Audio. Ale myslím si, že se to dá používat i bez inearu.
5) Co plánuješ do budoucna?
Ewa vydává v Polsku novou akustickou desku, ke které pojedeme na podzim turné. Do toho klubové koncerty s Muffem a
ostatními kapelami se kterými příležitostně hraju. K tomu ještě dva dny v týdnu učení a určitě se budu taky hodně věnovat
rodině.
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Crystal Beat jsou zpět!
Akrylové bubny představil Pearl již v
r.1973. Nyní však přichází ve zcela
nové podobě ve třech skvělých barevných provedeních: Ultra Clear,
Tangerine a Ruby Red.
Odlévané akrylátové korpusy
(Seamless Acrylic Shells)
o síle 6mm u tomtomů a
floortomů a 7mm u basového
bubnu přináší neuvěřitelnou
hutnost a vyrovnaný tón.
To podporují 1.6mm silné
ráfky, které ještě zvýrazňují
skvělou projekci.
V nabídce ve třech
konfiguracích. Set je
v nabídce bez hw a snaru.
Díky Crystal beat budete
na pódiích nepřehlédnutelní…

Dostupné konfigurace:
CRB504P (BD 20/15“, TT 10/7“, 12/8“, FT 14/13“)
CRB524P (BD 22/16“, TT 10/7“, 12/8“, FT 16/15“)
CRB924XP (BD 22/16“, TT 12/8“, FT 14/13“, 16/15“)

DRUMLITE - efektní podsvícení pro váš set
Chcete být na podiích OPRAVDU vidět?

Podsvícení bicí soupravy Drumlite vám to umožní obrovskou měrou. Až 16 různých barev! Vhodné pro všechny typy
souprav. K dostání jako balíček na celý set nebo pouze podsvícení velkého bubnu. Jednoduchá instalace.
Propojení pomocí XLR konektoru.
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Vstupte do světa bubeníků s Roadshow
Zbrusu nová řada Roadshow je určena především začátečníkům.
Set obsahuje vše, co do začátku potřebujete.
Kvalitní 5místnou soupravu včetně hardwaru, činelů (14“ hihat a 16“ Crash/ride),
výškově nastavitelnou židličku, dva páry javorových paliček typu 5A a stylový
obal na paličky. Nekupujte hračky, ale kvalitní nástroj za nízkou cenu od jedné
z nejpopulárnějších značek historie bicích, značky Pearl.
Dostupné jsou ve třech konfiguracích:
RS585C (18x12” bass, 10x7” a 12x8” Tom, 14x10” Floor Tom, 13x5”SD)
RS505C (20x16” bass, 10x7” a 12x8” Tom, 14x14” Floor Tom, 14x5”SD)
RS525C (22x16” bass, 10x8” a 12x9” Tom, 16x16” Floor Tom, 14x5.5”SD)
V nabídce jsou tři finishe s chromovaným HW:
Jet Black, Red Wine a Bronze Metallic.

Wood Fiberglass

VINTAGE SOUND je zpět!
Legendární zvuk bicích
z pozdních 60. let přináší
limitovaná série soupravy
s označením wood-fiberglass.
Spojením luxusního asijského dřeva
Kapur se sklolaminátovou vrstvou
uvnitř bubnu vzniká jedinečný 7,5mm
silný korpus, který vyniká skvělou
projekcí a teplým vintage soundem.
45° zkosení hran na tomtomech a
zaoblené hrany u velkého bubnu jen
podtrhávají jedinečnost
tohoto nástroje.
Lakované finishe byly vybrány z palety
barev řady Reference Piano Black,
Platinum Mist, Antique Gold a Satin
Cocoa Burst (na obrázku). V nabídce
jako shell set bez snaru.
Dostupné ve dvou konfiguracích:
22”x16” bass, 10”&12” Tom, 16” Floor
24”x14” bass, 13” Tom, 16” Floor
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Limitované Vision VBA – to je originalita
Jako již každý rok, připravil PEARL dvě limitované
sady s atraktivními vzory Chain a Time Machine,
vyrobené jednorázově pro tento rok.

Chain

Březové korpusy, hardware řady 830 a skvělý pedál Demonator.
Tomtomy jsou 6 vrstvé (7,5mm), kopák a floortomy
8 vrstvé (10mm). Osazeno blánami Remo Pinstripe
a Powerstroke 3. Chcete mít originální set?
Vision VBA jsou to právě pro vás..
Konfigurace:
BD 22/16“, TT 10/7“ a 12/8“, FT 14/12“ a 16/14“,
Snare 14/5,5“

Time Machine

+ Demonator ZDARMA!

Nový finish pro
Export Lacquer
EXL
Nový finish pro
nejprodávanější soupravu
všech dob, Pearl Export.
V lakované verzi přichází skvělý
Nightshade Lacquer….
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Chad Smith Signature Tricolon Free Floating
Populární konstrukce Free Floating prochází revolucí
v podobě rozdělení korpusu na tři části z různých
materiálů, které lze libovolně kombinovat.
Obsahuje 3mm silné obruče (2 x mosaz, 1 x pochromovaná ocel)
a je pouze na vás, ve kterém pořadí je seskládáte a tím najdete
přesně ideální zvuk do dané situace. Osazen je špičkovým zapínáním struníku SR-1000F. Bubínek nese jméno Chad Smithe z Red Hot
Chili Peppers, který se významnou měrou podílel na vývoji tohoto
unikátu, kterých je pro evropský trh určeno pouze 25ks.

Chad Smith Signature
Candy Red Apple

Oblíbený signovaný bubínek Ch. Smithe (Red Hot Chili
Peppers) přichází v novém kabátě.

Limitovaná edice nese název Candy Red Apple a pro Evropský trh jich je
určeno pouze 50ks. Jedná se o technoligicky shodný buben se standartním modelem, poniklovaný ocelový snare o rozměru 14/5, ale v atraktivním červeném provedení Candy Red Apple.

Centigrade Cajon
Rodina cajonů se rozrůstá.
U Centigrade cajonu je hrací deska
nakloněna pod úhlem 100º, čímž je při
hraní snížen tlak na dolní část zad. To
přináší vyšší komfort při hraní.
Finish: Mango Cherry Burst.

2Face Cajon

Jingle Cajon

Wedge Tri-Side Cajon

Centigrade Cajon
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MASTERWORKS
vytvořte si své
originální bubny
Již od r.1999 dává
možnost hráčům
navrhnout si vlastní set
či pouze snare.
Ovlivnit můžete všechno.
Druh dřeva či kombinace dřev,
tloušťku korpusu, mechaniku
(barvu, typ), zkosení hran a to
vše u každého bubnu zvlášť,
aby byla podpořena jeho
funkce v soupravě.
Na zvláštní přání může být
použit Vámi navržený finish.
Upusťte uzdu fantazie
a tvořte. K dispozici je
konfigurátor v českém
jazyce. Pro více informací
kontaktujte svého
prodejce.
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Objevte NATAL
Britská firma Natal patří pod křídla Marshall amplification. Jim Marshall, zakladatel této slavné společnosti byl
původně bubeník. Natal nabízí produkty, které uspokojí široké spektrum bubeníků, bicí soupravy, vlastní hardware a obsáhlou škálu perkusí. Vše je vyráběno v Milton Keynes Anglii, což zaručuje maximální úroveň zpracování a kvality požitých materiálů.

Arcadia

Novinka r. 2015 - Souprava určená spíše začínajícím
hráčům je vyrobena z kombinace břízy a topolu.
V nabídce jsou varianty s lakovanými korpusy, či s fólií. Sety jsou nabízeny ve třech konfiguracích a součástí setu je též kompletní hardware.

Ash

Poloprofesionální souprava, korpusy vyrobeny ze 6-ti
vrstev 100% jasanového dřeva.

Jasan dodává bubnům výrazný atak a projekci. Povrchová úprava fólie.
Prodáváno bez veškerého hardwaru. Nevrtané tomtomy, snare nabízí
dvě pozice napnutí struníku.

Birch

Profesionální souprava, korpusy vyrobeny ze 7-mi vrstev
100% břízy.
Bříza je jeden z nejpoužívanějších dřev pro výrobu bicích, bubny mají
silné basy a ostré výšky. Povrchová úprava lak (7 barevných variant).
Prodáváno bez veškerého hardwaru. Nevrtané tomtomy, snare nabízí
dvě pozice napnutí struníku.

Maple

Profesionální souprava, korpusy vyrobeny ze 7-mi
vrstev 100% javoru.
Javor dodává bubnům obrovskou dynamiku a rovnováhu basů a
výšek. Povrchová úprava lak (17 barevných variant). Prodáváno bez
veškerého hardwaru. Nevrtané tomtomy, snare nabízí dvě pozice
napnutí struníku.
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Walnut

Profesionální souprava, korpusy vyrobeny ze 7-mi vrstev ořechového dřeva.
Ořech dodává bubnům tmavší sound a oproti javoru má méně vysokých frekvencí. Povrchová úprava lak (4 barevné varianty). Prodáváno
bez veškerého hardwaru. Nevrtané tomtomy, snare nabízí dvě pozice
napnutí struníku.

Bubinga

Profesionální souprava, korpusy vyrobeny ze 7-mi
vrstev bubingového dřeva.

Bubingové dřevo lze charakterizovat jako basovén hutné. Povrchová
úprava lak (4 barevné varianty). Prodáváno bez veškerého hardwaru. Nevrtané tomtomy, snare nabízí dvě pozice napnutí struníku. V
nabídce ve 14-ti rozměrových konfiguracích.

Jeff Salem

Pedály
Standart series

Pro Series
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Kolekce snarů NATAL
Kolekci snarů představuje Natal. Obsahuje kovové i dřevěné kousky, které vynikají luxusním zpracováním a
skvělým zvukem. Všechny mají napínání struníku do dvou poloh, čímž docílíte dvou rozdílných zvuků pouhým
posunutím páčky. Takto struník buď utáhnete nebo povolíte pro jeho větší znělost.

Pure Stave Snare

je nestandartně zkonstruován z vertikálně
spojených bloků, čímž tvoří mnohohran,
který je následně soutružen do válce.
Povrch je následně ručně lakován a vyleštěn. Výsledkem
je pevný a muzikální buben. V nabídce verze Jasan,
Ořech a Javor.

Hand Hammered

Ručně kovaný, 1mm silný plášť s vynikajícími
zvukovými vlastnostmi.
Možno vybrat z těchto povrchových úprav: nikl, měď, tmavý
chrom, tmavá měď, bronz s patinou a tmavý bronz.

Nabídka snarů Natal je daleko
širší. Naleznete zde snary
z tradičních materiálů ocel,
hliník, bronz nebo mosaz.

Hráči na bicí nástroje značky Natal:
Ádám Markó (vlevo) a Jamiel Blake
(vpravo).
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Stave Snare

jsou vyrobeny stadartně
vrstvením a následným lepením dýh
do plochy, která je poté tvarována.

V nabídce materiály Jasan, Bubinga
a Javor. Možo vybrat z devíti
povrchových úprav.

Limited Edition

1mm silný ocelový korpus se
stylovým bronzovým provedením
s nádechem retro stylu…

Radek „Hurvajs“ Hurčík
Kabát

Štěpán Smetáček
Wanastovi Wjecy

Ondřej Pomajsl

Vltava, Roman Dragoun
and His Angels

David Bartošek

Plán B, Barbora Poláková

Ivo Batoušek

Patrik Sas

Kamil Střihavka,
Michal Pavlíček

Petr Škoda
Tomáš Klus

Pavel Valdman

Berklee College Of Music,
Against The Wall

Camilo Caller

Helena Vondráčková, Bardolino

Martin Švec
Plexis

Jumping Drums

Lenka Dundrová

Debbi, Republic Of Two

Petr Smetáček
Los Rumberos
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Ingenia aktivní systém využívající

nejnovější poznatky elektroniky a akustiky
Technologicky pokročilé aktivní ozvučovací systémy jsou dnes již naprostou samozřejmostí.
Ašak teprve propojením špičkové technologie s inovativními myšlenkami může vzniknout
průlomový produkt – jakým je dB Technologies Ingenia.
Není ani standardním aktivním boxem, ani sloupovým systémem ani konvenčním line array. Představuje zcela novou formou ozvučovacího systému, určenou pro každou situaci. Ingenia kombinuje principy aktivní technologie line array - spojení většího počtu měničů i reproboxů do společného
systému fungujícího jako jediný zvukový zdroj, spolu s novým, vertikálně asymetrickým zvukovodem pro výškové frekvence a výkonnou DSP jednotkou, která dokáže aktivně řídit pokrytí prostoru
zvukovým signálem ve vertikální rovině.
DSP jednotky prostřednictvím IR komunikace automaticky sdílí informace o pozici a počtu jednotlivých elementů a řídí systém tak, aby všechny použité moduly pracovaly jako jeden společný
akustický zdroj. Společně s tím jsou distribuovány informace o nastavení parametrů DSP, takže
všechny změny stačí provést pouze u jediného komponentu a ostatní jej automaticky převezmou.
Samotný setup je při tom velice jednoduchý a od uživatele vyžaduje pouze informace o zamýšleném způsobu použití a počtu nasazených jednotek. Vše ostatní DSP konfiguruje automaticky. V
případě potřeby uživatel může pochopitelně nastavení parametrů měnit i ručně.
Celý systém je kompaktní, skladný, velmi snadno přenosný - nejtěžší box váží pouze 22 kg,
modulární, vhodný pro stackování i zavěšení a jednoduše ovladatelný. Při tom slibuje maximálně
koherentní pokrytí prostoru zvukovým signálem při vysokém akustickém tlaku. Uživatel může vybírat ze čtyř typů reproboxů (IG1T, IG2T, IG3T, IG4T), lišících se výkonem (400-900 W), typem a počtem použitých měničů (woofery 2x6,5“/ 2x8“/2x
10“/4x6,5“, tlakové drivery 1“/1,4“) a logicky také hodnotou max. SPL/modul (128 dB – 132 dB).

DVX Passive

nová série pasivních reproboxů

Nová pasivní série DVX Passive z dílny dB Technologies není, jak by se na první pohled
mohlo zdát, pouhým zrcadlovým obrazem úspěšné aktivní řady DVX s demontovanými zesilovači, ale je zcela svébytnou produktovou linií.
Obsahuje dva menší dvoupásmové kompakty (8“ a 10“) s programovým výkonem 600 W, dva
střední kompakty (12“ a 15“) jež výkonovou zatížitelnost zvyšují až na 1000 W a trojici subwooferů (1x15“, 1x18“ a 2x18“) s výkonem patřičně odstupňovaným na 1000, 2000 a 4000 W.
Tomu odpovídá i maximální dosažitelný akustický tlak, který se pohybuje v rozmezí od 125
dB u nejmenšího z kompaktů, po drtivých 140 dB u subwooferu 2x18“. Dvoupásmové modely
disponují otočnou hornou (s vyzařovacím úhlem 90x70 ° u 8“ a 10“, nebo 90x40 ° u 12“ a 15“) ,
jež dovoluje maximální využití výkonu tlakových výškových driverů (1“ a 1,4“) v libovolné pozici a
umožňuje rovněž bezproblémové využití boxů v úloze pódiových monitorů.

LVX aktivní reproboxy pro každou situaci

Nová řada aktivních boxů dB Technologies LVX vychází vstříc požadavkům firem, jež se
zabývají mobilním ozvučením a integrací prvků v pevných instalacích. Ty preferují lehké, elegantní a snadno přenosné ozvučovací systémy, konstruované v souladu s nejvyššími profesionálními standardy.
Výrobce při návrhu vycházel ze zkušeností, jež získal při návrhu touringových systémů DVX, do
série LVX však zapojil též řadu chytrých řešení, určených pro specifické nároky instalačního a
přenosného ozvučení.
Tonální charakter řady LVX je velmi lineární a vhodný pro libovolný typ reprodukovaného materiálu ať už jde o mluvené slovo, podkladovou či živou hudbu, nebo multimediální ozvučení. Ve všech
případech reproboxy dokonale respektují frekvenční charakter a dynamiku původního signálu i při
maximálním výkonu. Dokonalé zvukové pokrytí při vertikálním i horizontálním umístění zaručuje
otočná horna, jíž ocení uživatel zejména v případě, kdy využije zadní stěnu zkosenou o 40/45° a
nasadí box v úloze pódiového monitoru.
Sérii LVX reprezentují čtyři zástupci, lišící se použitými woofery 8“, 10“, 12“ a 15“, s výkonovým
rozpětím 400 – 800 W programového výkonu a maximálním dosažitelným akustickým tlakem
121 – 128 dB. Všechny typy jsou vybaveny závěsnými body M8/M10, hnízdem pro 36 mm reproduktorový stojan a ergonomicky umístěnými madly, což společně s nízkou hmotností (ani nejtěžší model neváží více než 21 kg) výrazně usnadní
transport i instalaci.
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ES 503 stereofonní party systém se subwooferem
a spoustou funkcí

Zejména pro účely přenosného ozvučení privátních oslav, malých vystoupení, nebo multimediálních prezentací je určen nový systém dB Technologies ES 503.
Je složen ze dvojice sloupových satelitů s osazením 4x3“, které využívají
principů line array k dosažení akusticky maximálně vyváženého pokrytí
ozvučovaného prostoru, a jednoho 12“ subwooferu s bassreflexem, v němž
je uložen TriAmp modul se zesilovači o celkovém výkonu 1000W. Vedle
24-bit/48 kHz DSP s uživatelsky přívětivým grafickým rozhraním obsahuje
vstupní elektronika subwooferu také malý mix se třemi vstupy (Combo –
XLR/TS), jež umožňují přímé připojení mikrofonu či hudebního nástroje (Hi-Z
vstup) a dvou signálů linkové úrovně. K dispozici je rovněž přijímač rozhraní
Bluetooth s možností přímého streamování stereofonního audiosignálu
z telefonů, tabletů a přehrávačů. Vstupní sekce je vybavena Notch filtrem
sloužícím k potlačení zpětné vazby a volně přiřaditelným třípásmovým ekvalizérem. Všechna vytvořená nastavení lze uložit do uživatelských presetů.
Pomocný výstup AUX (XLR) má možnost nezávislého nastavení poměru hlasitostí jednotlivých vstupů a může tak výborně posloužit jako zdroj signálu
pro pódiový odposlech, připojení další satelitní ozvučovací soustavy, nebo
pro záznam.
ES 503 může být dle potřeby nasazen ve třech různých režimech:
1) mono s jedním sloupem: oba satelity jsou mechanicky i akusticky spojeny v jediný společně fungující zářič, což umožňuje
vyváženější pokrytí prostoru a vyšší akustický výkon.
2) stereo se dvěma satelity: standardní stereo aplikace
3) mono se dvěma satelity: standardní mono aplikace s možností vykrytí dalšího prostoru.
Systém je schopen vyprodukovat akustický tlak až 121 dB a jeho celková hmotnost nepřesahuje 21kg.

miniaturní box s velkým nadáním

L80D

V malém a příručním formátu se představuje talentovaný MINIBOX L80D.
Je ideální odpovědí na požadavky různých hudebních či multimediálních aplikací,
preferujích kompaktní, ale současně výkonný ozvučovací systém s nekompromisním zvukem.

Je osazen dvojicí 4“ wooferů s fázovou korekcí, z nichž jeden hostí navíc 1“ koaxiální výškový tweeter.
Reproduktory společně s vysoce účinným 80 W Class-D zesilovačem Digipro tvoří celek, schopný
vytvořit úžasně vysoký akustický tlak, s neuvěřitelně transparentním a dokonale artikulovaným zvukem,
v dané rozměrové třídě doposud nepředstavitelným. Svůj podíl na tom pochopitelně má i sofistikovaná
elektronika, zahrnující výkonný 56-bitový DSP a pokročilé AD/DA převodníky 24-bit/48 kHz.
DSP dovoluje uživateli pomocí jednoduchého otočného ovladače s 8 presty zvolit pro každý způsob
užití boxu optimální ekvalizaci, bez nutnosti použití externích zařízení. Vstupní sekce je vlastně malým
mixážním pultem, umožňujícím připojení mikrofonního nebo linkového signálu pomocí konektorů XLR/TS a pomocného
stereofonního signálu prostřednictvím dvojice konektorů RCA (Cinch). Box L80D poskytne akustický tlak až 112 dB, při frekvenčním rozsahu 90 Hz – 20 kHz a směrovém pokrytí 85 x 75 °.

Moving ONE analogový bezdrátový systém
s pokročilými digitálními funkcemi

Systém Moving ONE staví na nejlepší tradici analogového bezdrátového
přenosu zvuku s přídavkem moderních digitálních technologií, které mu
za všech okolností zaručují dokonale tichý provoz bez šumu
a nežádoucích interferencí.
Prvním z digitálních pomocníků je sdílení telemetrických informací mezi
vysílačem a příjímačem. To dovoluje nejen přenos informace o stavu baterií
a vypnutí a zapnutí, ale především digitální synchronizaci funkce Squelch. Ta díky tomu funguje naprosto spolehlivě i bez
nutnosti uživatelských zásahů, v okamžiku vypnutí přijímače je imunní vůči jakkoliv silnému rušení na dané frekvenci a navíc
umožňuje simultánní použití i více než osmi systémů v jednom pásmu.
Digitální asistenci rovněž dostává diverzitní systém, jenž díky tomu dokáže nyní přepínat mezi oběma anténami naprosto
neslyšně. Samozřejmostí je též automatické vyhledávání volných frekvencí a IR synchronizace vysílače s přijímačem.
Bezdrátový systém Moving ONE plně odpovídá evropským standardům, nabízí celkem 5 frekvenčních pásem (518 – 865
MHz) se šířkou pásma 25 MHz a celkem 80 kanálů (10 skupin po 8 kanálech). Existuje v provedení HT (přijímač + ruční vysílač s mikrofonem) a PT (přijímač + bodypack + mikrofon/headset Beyerdynamic TGH34c + volitelný nástrojový kabel).
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Moving D pokročilý digitální bezdrátový systém pro celý svět
Stále přísnější regulace vysokofrekvenčního provozu v éteru nutí výrobce představovat stále nápaditější řešení. Digitální bezdrátový systém Moving D od italské
firmy dB Technologies dává uživateli k dispozici více než 16 000 frekvencí
v prakticky kompletním pásmu UHF (470 – 890 MHz), což dovoluje jeho použití
v libovolné zemi světa.

K dispozici jsou samozřejmě také přednastavené frekvenční sady odpovídající aktuálním národním legislativním požadavkům. Vzhledem k tomu, že pro samotné VF spojení
je využíváno pouze velmi úzké frekvenční pásmo, je Moving D schopný zajistit simultánní provoz více než 20 jednotlivých systémů. Při testování však výrobce odzkoušel
až 100 systémů běžících současně bez jediné interfence!!! Zpěváci i další uživatelé
nároční na zvukovou kvalitu jistě ocení skvělou dynamiku digitálního přenosu, který se
obejde bez obvyklých zvuk degradujících kompandérů. Skvělá je také latence s hodnotou pouze 2.8 ms. V případech citlivých na diskrétní utajení přenášených informací,
jako jsou například korporátní, vojenské, vládní či politické aplikace, přijde vhod 48-bitové šifrování s náhodně generovaným klíčem, jež znemožňuje nežádoucí odposlech i
v případě použití totožného systému, umístěného v bezprostřední blízkosti. Posledním
pokročilým prvkem řady Moving D je diverzitní přijímač s unikátní širokopásmovou
anténou, zaručující ve vhodných podmínkách dokonalý příjem i na vzdálenost 100 m.

Rozhovor se zvukařem Vladimírem „Švejkem“ Chmelou
Začneme obligátní otázkou: jak jsi se ke zvučení dostal?
Když mi bylo patnáct, tak jsme s kamarády založili kapelu a
já jsem hrál na basu. Jenže když jsme chtěli někde zahrát,
zjistili jsme že najmout si zvukaře je pro nás moc drahé, tak
šel na basu hrát někdo jiný a ze mě se stal „zvukař“. Začátky
byly všelijaké, nějaký čas jsem pak jezdil i s Rudou Severou,
pardubickou zvukařskou legendou. Potom už jsem se osamostatnil a začal tuhle práci dělat na trochu vyšší úrovni.
V současné době spolupracuji jen s kamarádem Zdenkem
Skřivánkem, to je naprosto bez problémů.
S jakým vybavením jsi začínal?
No, bylo to dost divoké, byl jsem na škole, příjem žádný, tak
to byla aparatura, co dům dal, vše jsem si stavěl sám, do pultu jsem používal fadery ze starých černobílých televizí, byly
jich plné smeťáky… K tomu Tesla zesilovače, Music 130, konce z rozhlasových ustředen, Transiwatty atd, atd… Po čase
jsem se dopracoval ke staršímu pultu SoundCraft, postavil
profi kopie boxů, které jsem osadil kvalitními reproduktory a
celé to kmil zesilovači Peavey PV 1.3k. To už to začalo hrát a
tak jsem se dostal ke zvučení normálních akcí.
Lgicky musí následovat otázka: co používáš teď?
No, všechny ty staré věci mám uložené ve skladu, protože já
neumím nic vyhodit. Ale jinak jsem přesedlal na firemní produkty. Takže pulty: Yamaha 01V2VCM, Soundcraft GB4/24,
Soundcrat Si Compact 24, Soundraft Ui12. Když je potřeba
větší míchačka, není problém si ji půjčit. S reproboxy to je
jednoduché, 100%dB technologies, aktivní systémy, je to super… Takže jen krátký výčet, Digital Line Array DVA T12, DVA
T4, DVA Mini, basy DVA S30, DVA S10, větší počet monitorů
FM12, kompaktní boxy DVX D15, samozřejmě taky nějaké ty
plasťáky na malé akce, dohromady je to cca 60 boxů… Jsem
s tím velice spokojený, velice dobrý zvuk za slušnou cenu,
praktické a spolehlivé, rychlý servis… Mikrofony používám od
všech možných značek, takže SHURE, AKG, SENNHEISER,
BAYERDYMAMIC, AUDIO-TECHNICA.
Na jak velké akce si troufneš?
Bez problému akce pro 1500-2000 lidí, ale není problém si
pronajmout větší aparaturu a pak lze udělat cokoli… Spíše
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ale děláme menší a střední akce, třeba i tři současně. To vše
s plným servisem, tzn. podia, střechy, stany světla, catering.
S kým jsi spolupracoval například?
Hele, tak na to já nemám paměť, to by jsi se musel zeptat
kolegy, ale za ty roky toho bylo moc, např. V. Neckář, Děda
Mládek Ilegal, Doga, Harlej, Krucipüsk, Jakub Smolík, Martin
Maxa, festivaly, motosrazy atd, atd…
Takže na závěr: plány do budoucna?
Haha, nový pult, další boxy, větší podia, více bezdrátů. Ale
bude to spíš podle toho, kolik bude financí… A hlavně zvučit,
svítit, pracovat!!!
Děkuji za rozhovor, Pavel (který se odehrál u pěti dvanáctek a
několika karibských rumů, takže některé jeho části by se zde
zajisté nedaly publikovat). www.svejkteam.cz

D
uo F
ran
çaix
DUO
FRANÇAIX
rozhovor
Duo Françaix (2013) vzniklo spojením dvou vyjímečných mladých umělkyn, Isabella Selder a Eliška Lenhartová, které se
potkaly behěm studií na vysoké hudební škole v německém
Výmaru coby studentky třídy Thomase Müllera-Peringa. Obě
dvě mají za sebou řadu úspěchů v sólové dráze, ale dokonalá
souhra, cit pro komorní tvorbu a v neposlední řade skvělé
ohlasy od publika a odborné veřejnosti je nadchly natolik,
že se pro ně hra v duu stala prioritou. Velkou inspirací nejen pro název, ale i pro samotný vznik souboru, byl skladatel
Jean Françaix a jeho cyklus psaný pro kytarové duo, Divertisement. Po provedení tohoto díla se duo definitivně začíná
zaměřovat na hudbu 20 a 21 století. Svůj repertoár, který se
neustále rozrůstá, staví na široké žánrové různorodosti. Na
koncertech je tak možno vyslechnout skladby světoznámých
španělských autorů (Falla, Albeniz, Granados), argentinského
tanga Astora Piazzolly či specificky pro kytarová dua psaný
repertoár od českých autorů (Tesař, Obrovská). Jako téměř
jediné na světě má Duo Françaix ve svém repertoáru skladbu
Blau Mar od flamencového kytaristy Felliu Gasulla, který ji
premiéroval spolu s legendárním Paco de Luciou.
V současné době má za sebou soubor již celou řadu úspěšných koncertů (např. Kytrový festival Frankfurt, Soutěž Anny
Amalie ve Výmaru, Aystetten- Bavorsko a další.) a připravuje
se na podzimní turné, v rámci kterého vystoupí na místech
jako Berlín, Eggenburg, Essen a jiné. V roce 2015 dostává
duo pozvání k natočení profesionálních videonahrávek od
renomovaného kytarového salónu SICCAS, kde svá videa
pravidelně nahravají přední kytaroví umělci jako například
Marcyn Dylla nebo Anna Vidovic. Obě dívky letos úspěšně
dokončily bakalářské studium na Hoschule für Musik Franz
Liszt ve Výmaru a dále pokračují v magisterském programu
na Mozarteu v Salzburgu ve třídě kanadské kytaristky Laury
Young. Své hudební vzdělání měly možnost rozvíjet u celé
řady významných pedagogů jako například Thomase Müllera- Peringa, Ricarda Galléna či Petra Saidla. Dalším mylníkem
jejich dráhy bude jistě připravované CD, které chce duo natočit během příštího roku.

Eliška Lenhartová

Hře na kytaru se začala věnovat v šesti letech, a to na Základní umělecké škole ve Zruči nad Sázavou ve třídě Jiřího
Fremla. Již ve svých deseti letech vyhrála svou první cenu
na mezinárodní kytarové soutěži ve Františkových Lázních a
dále následovala řada významných cen na národních i mezinárodních festivalech. Za zmínku stojí například 1. cena na

Mezinárodním festivalu Ivana Ballu v Dolném Kubíně (Slovensko) 2001, 1. cena a titul absolutního vítěze z Mezinárodního kytarového festivalu v Giraltovicích (Slovensko) 2004,
nebo 3. cena na Mezinárodním kytarovém Bienále v Kutné
Hoře 2004.
Roku 2006 nastoupila na Pardubickou konzervatoř, kde
studovala pod vedením prof. Petra Saidla. V tomto období
nasbírala další ocenění na nejrůznějších kytarových soutěžích, jako například 2008 1. cenu a titul absolutního vítěze
na Mezinárodním festivalu v Žory (Polsko), 2009 1. cenu a
absolutního vítěze na mezinárodní kytarové soutěži v Sanoku (Polsko), nebo absolutního vítěze ze Soutěže konzervatoří
ČR 2010. Byla také třikrát oceněna primátorem města Pardubice jako „nejlepší student středních škol města Pardubice“.
Vedle studií měla možnost dále se hudebně rozvíjet na mistrovských kurzech u světoznámých jmen klasické kytary jako
jsou například Leo Brouwer, Roman Viazovskiy, Zoran Dukic,
Pavel Steidl a další.
Eliška hraje na nástroj z dílny kytaráře Petra Matouška.

Isabella Selder

Isabella Selder se narodila ve Friedbergu (Německo), kde
ve svých šesti letech začala hrát na kytaru ve třídě Stefana
Schmidta. Vedle koncertů na kytarových festivalech ve Friedbergu (Hessen), Mühlheim an der Ruhr (Německo) nebo
v rámci Kurzu „Junge Talente“ v Nürtigenu 2009 (Německo),
vystupovala Isabella v průběhu svého studia také na soutěžích národní a mezinárodní úrovně. Stala se nositelkou cen
na „Jugend musiziert“, „Anna Amalia“ ve Weimaru (2007,
2011), „RAGO“ ve Stuttgartu (2009) „Roland Zimmer- Wettbewerb“ v Hohensteinu-Ernstthal 2008 (Německo).
V dubnu 2013 koncertovala v rámci mezinárodního kytarového festivalu v Augsburgu vedle umělců jako Zoran Dukic,
Alegrias Guitar Trio, nebo Joscho Stephan Trio. Ve stejném
měsíci následoval sólový koncert v rámci „5. Frankfurtského
kytarového jara“.
V srpnu 2014 získala čtvrtou cenu na „ XVIII Festival Internacional de Guitarra“ v Coria (Španělsko) a v listopadu třetí
cenu na „IX Concurso Internacional ,Norba Caesarina‘“ rovněž ve Španělsku, Cáceres.
Její sólový repertoár je velice rozsáhlý, ale svůj aktuální program směřuje především na díla britských a španělských autorů 20. století.
Isabella hraje na nástroj z dílny španělského kytaráře Paca
Santiaga Marína.
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Club Beam

Hazer Machine 300
Heating time: 2 min
Power: 650 W

Halfpar 9x10W

1x72W white led high brightness
Power: 100W
Color wheel with 14 colors + white

9X10W RGBWA Full Color
Beam angle: 25°
IP rating: IP 20

ARS 900C

Smoke effect
Geyser color effect 9x3W LED RGB
Power: 1500W

Club Pix

moving head
4x10W RGBW Full Color
Power: 60W

Slimpar 18
18x3W led RGB Full Color
Beam angle: 25°

Slimpar 12

12x8W led RGBW Full Color
Beam angle: 25°
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Club Spot

moving head
1x72W white led high brightness

Slimpar 3
3x8W led RGBW Full Color
Beam angle: 25°

VLA-500 optokompresor pro API 500

Firma ART se připojila k početné řadě výrobců modulů pro stále populárnější „Lunchboxy“ série API
500. Novinka VLA-500 využívá obvody Vactrol, shodné s legendárním optickým kompresorem Pro-VLA
a je tak jedním z mála čistých optokompresorů určených pro API 500 na trhu.
Vedle neuvěřitelně jemné a neslyšitelné komprese i schopnosti celkové kontroly nad dynamikou signálu,
nabízí také dvě přídavné uživatelské funkce, jež z VLA-500 činí jeden z nejuniverzálnějších procesorů v
dané kategorii. Obvod Punch představuje Enhancer, schopný doplnit signál o potřebné sudé harmonické, jež zvuku dodají plnější a průraznější zvuk. Obvod označený Grit přidává decentní frekvenčně závislé
zkreslení, umožňující citlivé a kreativní zvýraznění nástroje v celkové mixáži. Dokonale funguje například
s bicími, perkusemi, dechovými, nebo žesťovými nástroji a navíc dokáže rozjasnit a dodat čitelnost také
sólovému vokálu.

šestikanálový zónový mixer

MX624

Pro permanentní instalace v konferenčních sálech, restauracích, hotelích, ale i pro studiové použití je určen rackový
zónový mix MX624. Dovoluje zcela nezávislé směrování šesti stereofonních kanálů (konektory RCA) do dvou samostatných ozvučovaných zón.
První tři kanály mohou být využity též jako mikrofonní (konektory XLR), v jejichž výbavě nechybí
ani Phantomové napájení. Užitečnou funkcí je spínatelný Ducker, automaticky
snižující hlasitost podkresové hudby v okamžiku, kdy je
v činnosti mikrofon. Oba zónové stereofonní výstupy (konektory TRS) jsou osazeny jednoduchou
dvoupásmovou korekcí Basy/Výšky. V případě
požadavku na větší počet vstupních kanálů lze
řetězit libovolné množství jednotek propojením
výstupních sběrnic Bus.

MX821S osmikanálový rackový mix

Univerzální rackový mix MX821S je určený ke smíchání osmi nezávislých kanálů do jednoho stereofonního výstupu.
Každý z kanálůje osazen
nesymetrickým linkovým
konektorem TS (Jack 6,3)
a symetrickým mikrofonním
vstupem XLR, u nějž je
k dispozici také individuálně
spínané Phantomové napájení. Uživatel může pro každý z kanálů
nastavovat nezávisle hlasitost a panorámu. Konektivitu rozšiřuje také stereofonní vstup AUX, který je možné využít také
v případě požadavku na řetězení většího počtu jednotek. Uplatnění si MX821S najde v pevných instalacích, konferenčních
prostorech, restauracích, hotelích, klubech, ale také ve studiu či na pódiu.

univerzální speaker management

ART SMS226

Zejména při živém ozvučení se uplatní speaker management SMS226. Dvojice XLR vstupů následovaná šesti XLR výstupy může být nakonfigurována do libovolné kombinace, zahrnující sestavy 2x2, 2x2 + sub, 2x3, 1x4, 1x5, nebo 1x6.
Vstupní stereofonní procesing zahrnuje 1/3 oktávový Grafický EQ, RMS Kompresor, Noise Gate, přepínač fáze, Eliminátor
zpětné vazby a Sub-harmonický generátor. Mono procesing na výstupních kanálech přidává Crossover s libovolně nastavitelnými filtry, Delay (až 600 ms), Parametrický EQ, Limiter a ovladače hlasitosti i fáze. Ve spojení s měřícím mikrofonem a
integrovaným generátorem růžového šumu lze grafický EQ využít rovněž pro automatickou frekvenční korekci prostoru.
K dispozici je přímé ovládání prostřednictvím LCD displeje, enkodéru a dedikovaných tlačítek, je však možné i dálkové řízení
počítačem připojeným pomocí konektoru USB. Každý ze vstupních i výstupních kanálů je vybaven LED měřičem
úrovně a tlačítkem Mute.
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DRAWMER

1978 kompresor s pořádnou sadou nářadí pro mistry masteringu

Pokud potřebujete mít při mixáži či masteringu po ruce téměř nekonečné množství nástrojů, které dovolují zvuk otesat,
uhladit, naleštit, rozzářit či naopak pěkně nabrousit, jistě oceníte masteringový kompresor Drawmer 1978.
K obvyklým ovladačům Ratio, Threshold, Attack a Release přidává čtveřici charakterových přepínačů, které otevírají skříňku
plnou neobvyklého zvukového koření. Dovolují zasahovat do průběhu náběhových a doběhových křivek kompresoru a nabízejí možnost vytvoření více či naopak méně agresivního zvuku, širší stereobáze, jemnějšího zpracování nízkých frekvencí či
redkuci „pumpování“ při velmi vysoké úrovni komprese. Tím však sada nářadí určená k produkci dokonalého zvuku nekončí.
K dispozici je zde rovněž funkce Saturation, ovládající množství harmonických
kmitočtů v signálu. Umí se postarat jak
o lehké „prohřátí“ chladných digitálních
nahrávek, tak i o pořádnou dávku hrubého zkreslení. O úrovni saturace signálu
perfektně informuje změna barevného
podsvícení analogových VU metrů. Kufřík s nástroji však stále není prázdný. Následuje funkce Shaping – velmi sofistikovaný
dvoupásmový parametrický ekvalizér, zařazený do Side Chain obvodu, který své uplatnění najde nejen při obvyklé frekvenčně
závislé kompresi (např. de-esser), ale také v případech, kdy potřebujete zvuku dodat hutné basy, nebo naopak zářivé výšky. K
dispozici je však také externí Side Chain vstup (TRS), který může být použit rovněž simultánně s funkcí Shaping.
A jestli snad máte obavu, že s tolika funkcemi a ovládacími prvky můžete změnit zvuk více než by bylo zdrávo, je zde ještě
ovladač paralelní komprese Mix, jímž lze nastavit optimální poměr původního a efektovaného signálu, a nebo také bleskurychle srovnat kvalitu zvuku před a po úpravě procesorem.

třípásmový stereo kompresor, vítěz prestižních ocenění

1973

O tom, že vícepásmový kompresor je proti obyčejnému trochu jiná káva ví snad každý zvukař. Dokáže odstranit dunivý
zvuk u akustické kytary, cella nebo kontrabasu, dodat plný a vzdušný charakter vokálu, a při masteringu správně nadupat a rozzářit nahrávku, případně vyřešit nejeden záludný problém. Přesně to a ještě mnohem více si klade
za cíl model 1973 z produkce Drawmeru.
Kromě tří pásem nastavitelných v rozmezí 50 Hz – 1,3 kHz
pro basy/středy a 1 kHz – 14 kHz pro středy/výšky, disponuje
pro každé pásmo ještě individuálně nastavitelnými parametry
Threshold (+20 až -30 dB), Gain (-5 až +20dB), širokou škálou
hodnot průběhu časových konstant, včetně programově
závislých režimů a LED indikátorem úrovně Gain Reduction.
Vedle toho lze pro lepší poslechovou kontrolu jednotlivá pásma samostatně přepínat do stavu Bypass nebo Mute.
Funkce doplňují přepínače Big a Air, jež umožňují zachovat
hluboké basy, respektive zářivé výšky i při hodně extrémních nastaveních. Ovladač paralelní komprese Mix potom slouží k rychlému srovnání upraveného a původního signálu a k
nastavení ideálního poměru mezi nimi. Zvláštností jsou analogové VU metry s funkcí Peak, díky které dokážou zobrazit i
velmi rychlé transienty, podobnými měřidly doposud nezachytitelné. Kvalitu, invenci, zvuk a technický přínos vícepásmového
kompresoru Drawmer 1973 vysoce oceňují také světoví odborníci. Výrobek byl v roce 2014 vyhodnocen časopisem studiových producentů Resolution jako nejlepší dynamický procesor, v roce 2015 pak v kategorii studiových zařízení obdržel cenu
německého magazínu Keys – Musik und Computer.

MC 1.1 audiofilský ovladač poslechu, zejména pro milovníky vinylů

Monitorů controler Drawmer MC 2.1 si díky transparentnímu zvuku, přesné soufázovosti a minimálnímu zkreslení
získal velkou oblibu u studiových profesionálů.
Na jeho úspěch nyní navazuje jeho více „audiofilsky“ zaměřená verze MC 1.1, jež ani v nejmenším neslevuje ze špičkových
zvukových standardů. Avšak namísto komplikovaných funkcí určených pro postprodukční studia, nabízí přímočarou možnost
směrovat stereofonní signál ze tří různých zdrojů (Combo XLR/TRS, 2x RCA, 3,5 mm
Jack) na dva páry poslechových reproboxů vč. subwooferu (výstupy 2+1x XLR, 2x RCA),
nebo sluchátka (Jack 6,3 mm). Nejzajímavější částí je vypínatelný obvod předzesilovače
s charakteristikou RIAA, který je určen pro přímé připojení gramofonu. Poslech příjemně
teplého analogového zvuku v dnešní době opět populárních vinylových desek, v kombinaci s legendárními nízkošumovými obvody „Made in UK“ slibuje naprosto excelentní
zvukový zážitek. Díky skvělé konektivitě, dovolující připojení prakticky libovolného zdroje
signálu od MP3 a CD přehrávačů, přes počítače, linkové zdroje až po gramofon se MC
1.1 může stát dokonalým rozhraním pro náročné audiofily a studiovým profesionálům
umožní proměnit jejich pracoviště na skvělý relaxační poslechový prostor. MC 1.1 je
možné jednoduše postavit na stůl, nebo jej s pomocí přídavného kitu MCB zabudovat do
19“ racku.
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PSM 300 digitální bezdrátový In Ear odposlech
pro muzikanty i zvukařské profíky

Muzikanty hledící na co nejpříznivější cenu i profesionální zvukaře a rentální společnosti, kladoucí důraz na maximální funkčnost, trvanlivost a kvalitu, jistě osloví nový
bezdrátový odposlechový systém Shure PSM 300.
24-bitový digitální In Ear systém totiž přichází na trh ve dvou verzích: cenově dostupné
standardní variantě P3R s jednoduchým plastovým bodypackem o jehož napájení se
stará dvojice běžných AA baterií v prémiové profesionální verzi P3RA, s odolným kovovým
bodypackem, jehož displej poskytuje řadu nezbytných provozních informací. Napájení
bodypacku rovněž zajišťuje dvojice AA baterií, je však kompatibilní také s akumulátorem
Shure SB900. Oběma verzím je společný krystalicky čistý zvuk bez šumu (SNR až 90 dB),
schopnost provozu ve stereo, mono i mix režimu, až 15 kompatibilních
frekvencí v jednom pásmu, dosah přes 90 m (v otevřeném prostoru
bez překážek) a kovový vysílač s přehledným displejem v typickém
půlrackovém formátu. Charakteristická je také uživatelsky přívětivá
obsluha se schopností automatického vyhledání a nastavení volných
frekvencí a možnost velmi jednoduchého a rychlého smíchání ideálního osobního zvukového mixu ze dvou kanálů na přijímači v režimu
MixMode. U standardní verze jsou k přijímači přiložena kvalitní
sluchátka SE112, prémiová varianta pak obsahuje špičkové špunty
SE215.

VIP55SM

dvojitý mikrofonní držák pro prezidenty a jiné celebrity
Držák VIP55SM umožňuje bezpečné uchycení dvojice mikrofonů na stojan vedle sebe,
při snímání projevů prezidentů, politiků a dalších VIP osob.
Nejčasteji používaným typem v této aplikaci bývá model SM57, držák však poslouží i pro
jakýkoliv jiný mikrofon s kónickým tělem. Každý z mikrofonů je ukotvem v antivibračním
úchytu, který minimalizuje případný manipulační hluk. Rozměry držáku dovolují v případě
nepříznivého počasí použití větrné ochrany A81WS.

SRH 144, 145, 145m+

univerzální sluchátka pro běžné použití
V roce 2015 představila firma Shure trojici
univerzálních sluchátek, určených pro běžné
každodenní použití.

SRH
145

SRH 144 polotevřená supraaurální sluchátka.

Rozšířený frekvenční rozsah (30 Hz – 20 kHz) s
přirozeným a vzdušným zvukovým charakterem
ve spojení s nízkou hmotností (150 g) dovolují
dlouhodobý neunavující poslech. Skládací konstrukci ocení všichni, kdo sluchátka používají na
cestách.

SRH 145

uzavřená supraurální sluchátka.
Přenosná sluchátka s dobře izolovanou ozvučnicí
umožňují okolními zvuky nerušený a současně
okolí nerušící hlasitý poslech (citlivost 100 dB/
mW) s bohatě prokreslenými basy (25 Hz-18 kHz).
Skládací konstrukce a nízká hmotnost je předurčuje také k cestovnímu použití.

SRH
145m+

SRH
144

SRH 145m+ sluchátka s mikrofonem a třítlačítkovým dálkovým ovládáním, kompatibilním se zařízeními Apple (iPhone, iPad, iPod). Ostatní
vlastnosti jsou shodné s modelem SRH 145.
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MOTIV

TM

nahrávací studio, které můžete mít neustále při sobě

Firma Shure představila sérii chytrých nahrávacích řešení řešení s označením MOTIV TM, určenou pro talentované
kreativce, kteří své nahrávací studio potřebují mít neustále u sebe, ať už v kapse společně s mobilním telefonem, nebo v batohu s laptopem či tabletem.
Intuitivní ovládání, nápaditá technologická řešení, skvělý retro design a především krystalicky čistý zvuk výrobků Shure MOTIVTM snadno přesvědčí uživatele o tom, že ani produkty s přívlastky „přenosný“, nebo „Plug and Play“ nemusí
znamenat kvalitativní kompromisy.

MV88
Digitální stereofonní mikrofon, určený pro přímé připojení k zařízením Apple iOS (iPhone,
iPad). Dokáže věrně zachytit zvuk s velmi vysokým rozlišením. Díky otočnému kloubu,
který dovoluje snadno namířit mikrofon do požadovaného směru se uplatní zejména při
natáčení videa. Prostřednictvím aplikace ShurePlus™ MOTIV se uživateli zpřístupní přednastavené tovární presety i parametry pro nastavení úrovně Gain, šířky sterea a ekvalizace. Je vybaven konektorem Lightning.

MV51
Přestože tento výrobek se zajímavým vintage designem nese tradičně znějící
označení „digitální velkomembránový kondenzátorový mikrofon“, jedná se spíše o
kompletní nahrávací řešení, obsahující DSP s pěticí zvukových presetů, sluchátkový výstup a integrovaný stojánek. Unikátní dotykový panel dovoluje rychlý přístup k
přednastaveným presetům DSP i funkcím Gain, Mute a Volume. Je vybaven dvěma
kabely pro připojení k USB (PC, Mac, Android) nebo LTG (Apple iOS).

MV5
digitální kondenzátorový mikrofon v elegantním retro designu s presety určenými pro
nahrávání hudby, podcasting nebo video chat. V jeho výbavě najdete také sluchátkový výstup a odnímatelný stolní stojánek. K dispozici je v několika barevných provedeních, jež mikrofon dokonale stylově sladí s Vaším počítačem, tabletem, či telefonem.
Součástí dodávky je opět dvojice kabelů pro připojení k USB (PC, Mac, Android) nebo
LTG (Apple iOS).

MVi
Kompaktní digitální audio interface (zvuková karta) s univerzálním vstupním
konektorem tyou Combo. Dovoluje připojit jakýkoliv zdroj signálu (mikrofon,
kytaru, basu, klávesy) a zvuk z něj zaznamenat prostřednictvím PC, Mac, nebo
iOS. K dispozici je sluchátkový výstup a dotykový panel s pěti presety a možností nastavení vstupní citlivosti a hlasitosti sluchátek. V balení najdete opět kabely
pro připojení k USB a LTG.
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MVL
Drobný a nenápadný klopový mikrofon s kulovou charakteristikou, určený k připnutí na oděv. Je vhodný zejména pro natáčení reportáží, interview a přednášek. Připojuje se do sluchátkového výstupu libovolného mobilního zařízení, jež disponuje
konektorem TRRS 3,5 mm (telefon, tablet apod.). Součástí dodávky je windscreen,
klip pro připnutí na oděv a přepravní taška.

ShurePlus™ MOTIV™
Mobilní aplikace určená k použití s produkty série MOTIVTM. Je vybavena
chytrými a intuitivními funkcemi, umožňujícími záznam a zpracování zvukového materiálu ve vysoké kvalitě a jeho následné sdílení a šíření prostřednictvím e-mailu, sms a dalších síťových prostředků. Dovoluje snadnou
aplikaci přednastavených továrních presetů, jež jsou určeny pro mluvené
slovo, zpěv, neutrální zvukový charakter, akustické nástroje a velmi hlasité
zdroje zvuku. Dále jsou k dispozici funkce pro nastavení vstupní citlivosti,
komprese, ekvalizace a šířky stereoobrazu.
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PG ALTA

cenově bezkonkurenční mikrofony, jež splní každé přání

Nová série Shure PG ALTA, představená v roce 2015 staví na více než 90 leté tradici mikrofonů Shure, jejichž odolnost,
spolehlivost a nekompromisně věrný zvuk se v průběhu let staly celosvětově uznávaným etalonem.
Tyto osvědčené kvality PG ALTA nyní přináší také do budgetové kategorie,
v níž nabízí optimální řešení pro každý zvukový požadavek, bez ohledu
na to, zda je vaším působištěm nahrávací studio, zkušebna, hudební
klub, přednášková síň, nebo koncertní pódium. Všem modelům série je
společná kardioidní směrová charakteristika, zaručující solidní oddělení
zdroje signálu od nežádoucích přeslechů, která při použití
nevyžaduje zvláštní zkušenosti a je tedy vhodná i pro začínající uživatele. Zvuk série PG ALTA je konkrétní a přesně
definovaný. Kvalitní mechanické provedení díky kovové
konstrukci, dotaženému designu a trvanlivému černému
nástřiku zaručuje dlouhdobou spolehlivost i při každodenním náročném používání. V sérii PG ALTA najdeme deset
různých modelů, jež si dokáží poradit opravdu s čímkoliv.

PGA 98H
PGA 58

dynamický vokální mikrofon pro sólový zpěv a sbory

PGA 181

kondenzátorový „side-adress“ mikrofon pro studiové i pódiové
snímání akustických, nebo amplifikovaných nástrojů a vokálu
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kondenzátorový nástrojový
mikrofon s flexibilním husím krkem
a klipem, pro pódiové i studiové snímání dechových nástrojů

PGA 52

dynamický mikrofon s ohebným kloubem a cyklistickým rychlozámkem, pro pódiové i studiové snímání velkého bubnu a nízkofrekvenčních nástrojů (např. baskytary)

PGA 48

dynamický vokální mikrofon pro mluvené slovo a karaoke

PGA 81

kondenzátorový nástrojový mikrofon pro pódiové i studiové
snímání akustických nástrojů

PGA 27

velkomembránový kondenzátorový „side-adress“ mikrofon
pro studiové snímání vokálu a amplifikovaných i akustických
nástrojů

PGA 57

dynamický nástrojový mikrofon pro pódiové i studiové
snímání amplifikovaných a akustických nástrojů

PGA 56

dynamický mikrofon s ohebným kloubem
a cyklistickým rychlozámkem pro pódiové
i studiové snímání malého bubnu a tomů

PGA 98D

kondenzátorový mikrofon s flexibilním husím krkem pro
pódiové i studiové snímání bicích nástrojů a perkusí
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QLX-D digitální bezdrátová série se šifrovaným přenosem
a velkým dosahem

Digitální bezdrátová série Shure QLX-D spojuje profesionální funkce se zjednodušenými ovládacími prvky,
jež nekladou přílišné nároky na kvalifikaci obsluhy.
Své pole působnosti si najde v pevných instalacích, hotelových sálech, státních úřadech, školách, církevních budovách a
samozřejmě také při náročné živé umělecké produkci v hudebních klubech nebo divadlech. K dispozici jsou obvyklé verze
s ručním mikrofonem i bodypackem. Uživatel ocení dokonale transparentní zvuk, daný schopností bez zkreslení přenášet frekvence v rozsahu 20Hz-20kHz s dynamikou větší než 120dB, jež sérii QLX-D zajišťuje 24-bitové digitální vzorkování.
Zvukovou kvalitu dále podtrhují široké možnosti kombinace bezdrátového systému s prvotřídními mikrofony Shure, včetně
legendární dynamické vložky SM58, osvědčeného profesionálního standardu v podobě Beta 58, prestižních kondenzátorových kapslí Beta 87 a KSM9, nebo velké řady nástrojových, hlavových a klopových modelů. Zařízení disponuje zabezpečeným
šifrovaným přenosem AES-256, jež vylučuje možnost neautorizovaného odposlechu. Díky velice efektivnímu využití rádiového pásma může systém (v závislosti na lokalitě) nabídnout simultánní provoz 17-22 kanálů, s dosahem, který za optimálních
podmínek může být až 100m. Vyhledání volných kanálů, nastavení a synchronizace jednotlivých prvků probíhá automaticky,
téměř bez nutnosti zásahu obsluhy. K dispozici je také možnost dálkového ovládání a správy všech komponentů systému
prostřednictvím aplikace Shure Plus Channels pro iOS, nebo programu Shure Wireless Workbench 6. Vysílač napájí dvojice
běžných AA baterií s nimiž má systém provozní životnost až 9 hodin, je však také kompatibilní s dobíjecím akumulátorem
Shure SB900. Robustní, celokovové provedení poskytuje systému dlouhodobou odolnost a trvanlivost, což zaručuje bezproblémovou návratnost investice i v náročných podmínkách každodenního profesionálního nasazení.
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Litt signální světla

MIKA mikrofonní ramena

Jednoduchá montáž, programovatelná světla, elegantní
design. Vysoká svítivost i za slunečního světla předurčuje
LITT do provozů, kde je dbáno na bezpečnost a jasné a
zřetelné označení konkrétního 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.

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 hliníkovou konstrukcí v různých velikostech
(označení XS, L, M, XL) a barvách.

Designové světla nejvyšší kvality a doteď neporovnatelnými vlastnostmi vyrobená ve spolupráci s firmou
Philips.

Produkty MIKA jsou určeny zejména pro provozy,
kde je nutné spojení funkčnosti, materiálů
a designu.

PUC2 plug & play

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

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 baterií. Přímo k rekordéru
lze připojit sluchátka popřípadě lze použít i linkový vstup
pro záznam z jiných zařízení než z vlastního mikrofonu.
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 reportážní účely nebo jako diktafon, či kvalitní záznamové zařízení externích zdrojů signálů.
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Série 8300 studiové monitory, které umí
opravit nedostatky prostoru

O akusticky dokonalém prostoru, při jehož návrhu projektant
dodržel všechny rozměrové, tvarové a materiálové zásady
frekvenčně neutrálního prostředí, si může mnoho menších
a středních projektových či postprodukčních studií nechat
jen zdát. Častěji se musí jejich provozovatelé spokojit s režií
umístěnou „kde se dá“. Je jasné, že akustické vlastnosti takové režie bývají spíše kompromisní, než dokonalé. A právě
pro tato studia představila finská firma Genelec novou řadu
nearfield monitorů 8300, vybavenou automatickou korekcí
prostoru.
Vychází z osvědčené série aktivních monitorů 8000, jež svého
času okouzlila studiový svět originálními korpusy z litého hliníku. Ty zaručují boxu maximální vnitřní objem, a z něj plynoucí
schopnost skvělé reprodukce nízkých frekvencí, při současně
kompaktních vnějších rozměrech. K ní přidává funkce dálkového řízení parametrů po Ethernetové síti SAM (Smart Active
Monitor) a GLM 2.0 (Genelec Loudspeaker Management) a
autokalibrační technologii AutoCal. Ta za pomoci počítače,
měřícího mikrofonu, DSP a testovacích signálů automaticky nastaví pro každý z komponentů poslechového systému (až
25 monitorů a 5 subwooferů) optimální hlasitostní úroveň, časový a fázový průběh a především prostřednictvím účinných
filtrů upraví odezvu monitoru tak, aby jeho zvuk byl, bez ohledu na vlastnosti prostoru a umístění, vždy lineární a dokonale
frekvenčně vyvážený. Kalibrace je možná nejen pro tzv. „Sweet Spot“, ale také pro další poslechová místa.

V sérii 8300 najdeme tři zástupce:

8320A kompaktní monitor určený především

pro prostorově limitované režie. Výkon zesilovače
2x50 W BiAmp, ve spojení s 4“ wooferem a 0,75“
tweeterem (s neodymiovými magnety) dokáže
vytvořit akustický tlak až 100 dB v pásmu 55 Hz23 kHz. Tyto vlastnosti jej přímo předurčují pro
náročný kritický poslech na přenosových vozech,
v televizních a rádiových režiích, v profesionálních a také v náročných domácích studiích.

8330A větší model díky 5“ wooferu zvyšuje

maximální dosažitelný akustický tlak na 104 dB a
frekvenční rozsah na 45 Hz – 23 kHz. Uplatní se
v podobných aplikacích jako typ 8320A, je však
vhodný i pro větší poslechové místnosti.

8351A aktivní třípásmový studiový monitor

s neobvyklou koncepcí, určený pro střední a větší
studia s maximálními nároky na kvalitu přednesu
i akustický výkon. Jediným viditelným reproduktorem je 5“ měnič středního pásma, hostící
ve svém středu 0,75“ koaxiální tweeter. Zbytek
čelní stěny tvoří unikátní zvukovod MaxDCW, za
kterým jsou skryty dva 8,5x4“ oválné woofery,
zajišťující precizní podání spodních frekvencí.
Originální koncepce zvukovodu slibuje vyvážené
pokrytí v širokém vyzařovacím úhlu, díky tomu
lze monitory dle potřeby libovolně umístit v
horizontální i vertikální pozici. Výkonová sekce
je řešena jako TriAmp se samostatným zesilovačem pro každé pásmo (150 W pro basy, 120 W
pro středy a 90 W pro výšky, celkem tedy 360 W).
Frekvenční rozsah je neuvěřitelných 32 Hz - 40
kHz, při maximálním akustickém tlaku až 110
dB. Rozměry boxu 8351A při tom nepřekračují
velikost běžného 8“ nearfield monitoru.
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7350A inteligentní subwoofer pro monitory 8320A a 8330A

Jako doplněk nové řady nearfield monitorů Genelec série 8300 je určen aktivní subwoofer 7350A. Stejně jako boxy
série 8300 je vybaven funkcí AutoCal, která za pomoci počítače, měřícího mikrofonu a testovacích signálu dokáže automaticky nastavit účinné DSP filtry tak, aby frekvenční průběh zvuku byl zcela lineární, bez ohledu na vlastnosti prostoru, ve kterém se box nachází.
Subwoofer 7350A dokáže rozšířit spodní pásmo poslechového systému k těm nejhlubším basům (frekvenční
rozsah 22 Hz-120 Hz) a reprodukovat je při akustickém
tlaku až 104 dB. K tomu slouží zesilovač s výkonem 150
W ve spojení s 8“ wooferem. Reproduktor je umístěn
v originální válcové ozvučnici LSE (Laminar Spiral
Enclosure), tvořené kovovým spirálovým zvukovodem,
který zaručuje dokonale laminární proudění zcela bez
turbulencí a tedy bez zkreslení a dalších nežádoucích
zvukových artefaktů. Zakřivený tvar zároveň dokáže
nabídnout extrémně dlouhý a efektivní bassreflex při
zachování velmi skromných rozměrů. Rozsáhlá konektivita, zahrnující vedle analogových také digitální vstupy,
dovoluje použití ve stereofonních i surround aplikacích.

mohutné basy pro malá studia

7040A

Nový aktivní stereofonní subwoofer Genelec 7040A je určen jako prostředek k rozšíření spodního pásma ultrakompaktních aktivních monitorů
8010A a 8020A. Nabízí profesionální a spolehlivou reprodukci nejnižších
kmitočtů s frekvenčním rozsahem 30 Hz-90 Hz.
K tomu využívá patentovanou ozvučnici LSE (Laminar Spiral Enclosure), se spirálovým zvukovodem, zaručujícím precizní artikulaci bez
nežádoucího zkreslení, jež u běžných subwooferů bývá obvykle
způsobeno turbulentním prouděním vzduchu v bassreflexu. Zesilovač Class-D o výkonu 50 W v kombinaci se 6,5“ wooferem poskytuje akustický tlak až 100 dB. Kompaktní rozměry a hmotnost
pouze 11 kg předurčují subwoofer 7040A pro použití v domácích
a projektových studiích, malých přenosových vozech a mobilních
nahrávacích systémech.

GLM 2.0 systém pro správu a korekci studiových monitorů

GLM 2.0 (Genelec Loudspeaker Manager) představuje vysoce intuitivní a výkonný počítačový systém, dovolující
vzdálenou správu sítě až 30 monitorů a subwooferů Genelec, vybavených technologií SAM. Software je k dispozici pro
počítače s operačním systém Windows i MacOS a obsahuje prvky pro nastavení hlasitostní úrovně, zpoždění, frekvenční kompenzaci prostoru a fázové přizpůsobení subwooferu. K tomu využívá pokročilý automatický kalibrační systém
AutoCal ve spojení s citlivým měřícím mikrofonem 8300A, který je součástí dodávky.
AutoCal prostřednictvím testovacích signálů a účinných filtrů vyladí frekvenční odezvu reproduktorů tak, aby byla naprosto
neutrální a vyrovnaná. Měření a korekci je možné provést jak pro jeden, tak i pro více bodů v prostoru, což se uplatní zejména
ve studiích, kde je nezbytné kompenzovat poslechové podmínky pro vzájemně vzdálené pozice zvukaře, producenta a hudebníků. Pomocí časového zpoždění a změny hlasitostních úrovní lze stejným způsobem korigovat rovněž podání stereoobrazu.
Všechny nastavené parametry
jsou následně uloženy přímo v
jednotlivých reproboxech a provedené korekce tak zůstávají
funkční i po odpojení počítače
a systému GLM 2.0. Zařízení
funguje zcela automaticky,
všechny naměřené hodnoty
(včetně měření SPL v reálném
čase) jsou však uživateli k dispozici také v grafické podobě
na monitoru.
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Studio Pack kompletní studio v batohu
Pro nahrávání skvělé muziky potřebujete o trochu více, než pouze originální nápady. Také se hodí zvuková karta,
mikrofon, sluchátka, software a kabely.
V sadě Focusrite Scarlett Solo Studio Pack najdete vše uvedené a ještě ušetříte čas, námahu a peníze. Je zde vše co potřebujete připojit ke svému počítači PC či Mac a to s legendární zvukovou kvalitou Focusrite. Centrem přenosného studia je
excelentní USB zvuková karta Scarlett Solo, vybavená prémiovým mikrofonním předzesilovačem řady Scarlett (včetně 48 V
Phantomového napájení pro kondenzátorové mikrofony), jedním nástrojovým D.I. vstupem a kvalitními výstupy.
K dalším položkám sady patří:
• velkomembránový kondenzátorový mikrofon CM25 včetně kabelu a úchytu na stojan; dokáže velmi věrně zachytit zvukové
detaily vokálu i akustických nástrojů
• uzavřená sluchátka HP60 zajistí klidné a vyrovnané poslechové prostředí a současně brání přeslechům při playbackovém
nahrávání
• osvědčený software Cubase, rozšířený o ekvalizační a dynamické pluginy Scralett, je ve světě recordingu absolutní klasikou, na kterou se můžete plně spolehnout.

novinky v řadě zvukových karet s rozhraním Dante pro r. 2015
Firma Focusrite přidala v roce 2015 čtyři nové produkty do své populární řady RedNet ®, považované za nejlepší studiové řešení „Audio-over-IP“ na světě. Všechny čtyři novinky přichází v úsporném 1U rackovém formátu a jsou vybaveny
zálohovaným napájecími zdroji a komponenty síťového přenosu.
Tyto nové redundantní prvky jsou zaměřeny především do sféry živého ozvučování a záznamu koncertů a jiných živých
vystoupení, kde obvykle nebývá příliš prostoru pro řešení případných technických komplikací a vícenásobné jištění klíčových
funkcí je nezpochybnitelnou nutností.

Nové modely série RedNet® pro rok 2015 jsou:

MP8R 8 kanálové analogové vstupní rozhraní (8x XLR In) s dálkově řízenými mikrofonními předzesilovači, ovládanými

prostřednictvím RedNet® Control, Pro Tools, MIDI, nebo OCA. U preampů je možné přepínat hodnoty vstupní impedance
10/2,4 kOhm. Dokonalý záznam s maximální možnou dynamikou bez zkreslení zaručuje dvojice výstupů každého předzesilovače. První výstup obsahuje přímý signál s uživatelem nastavenou úrovní, ve druhém, který slouží jako záložní, je signál
ošetřen DSP s automatickou kompenzaci úrovně, která brání přebuzení nízkolatenčního 24-bit/192 kHz AD převodníku.

D16R 16 kanálové rozhraní s digitálními vstupy a výstupy AES/EBU na konektorech DB25, případně XLR. K dispozici je

rovněž 1x S/PDIF In/Out a synchronizační WordClock In/Out. Je určeno k vícekanálovému propojení digitálních zřízení, například mixážních pultů, rekordérů, přehrávačů apod.
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HD32R rozhraní se dvojící konektorů Mini Digilink umožňující obousměrnou 32 kanálovou komunikaci mezi Dante a

Pro Tools HD, Pro Tools HD Native, nebo Pro Tools HDX. Možnost připojení více pracovních stanic ke společnému hardware.

D64R

převodník určený k propojení mezi dvěma v současnosti nejpoužívanějšími vícekanálovými formáty MADI a
Dante. K dispozici je koaxiální i optické rozhraní MADI. Vstupy a výstupy jsou vybaveny převodníky vzorkovací frekvence,
které umožňují, aby každé ze zařízení pracovalo s odlišnou Sample Rate. Od použité vzorkovací frekvence se pak odvíjí počet
přenášených kanálů (64 kanálů při 44,1/48 kHz – 16 kanálů při 192 kHz)

4 zvukové karty s nejlepším zvukem, nejrychlejším rozhraním
a nejnižší latencí
Moderním, ultrarychlým rozhraním Thunderbolt ve spojení se široce respektovanou kvalitou zvuku analogové sekce
a křišťálově čistými převodníky se může pochlubit nová řada zvukových karet Focusrite Clarett.
Zcela nově navržené mikrofonní předzesilovače emulují impedanční a rezonanční vlastnosti vstupních transformátorů, použitých v obvodech legendárních studiových preampů řady ISA. To dává uživateli k dispozici jejich proslulý zvukový charakter,
výjimečnou čistotu a ultranízké zkreslení, v kombinaci s neskutečně nízkou hodnotou ekvivalentního vstupního šumu pouze
-128 dB. Speciálně navržené potenciometry Gain k tomu navíc přidávají dokonale lineární průběh zesílení. U všech mikrofonních vstupů je k dispozici vypínatelné Phantomové napájení 48 V pro kondenzátorové mikrofony. Použité převodníky (24bit/192 kHz) zaručují bezkonkurenční dynamický rozsah (AD - 118 dB, DA - 119 dB) a perfektně čistou konverzi, schopnou
zachytit i ty nejjemnější zvukové detaily. Spojení a dokonalé vyladění všech komponentů se následně podílí na naprosto
zanedbatelné latenci, jež dovoluje playbackový záznam nového materiálu společně s poslechem již nahraného bez sebemenšího náznaku slyšitelného zpoždění.
Série Clarett obsahuje čtveřici modelů, z nichž každý je určen pro specifické použití.

Clarett 2Pre

v konfiguraci 10 In/4 Out se dvěma vstupy Combo (mikrofonní, linkové nebo nástrojové Hi-Z), 1x ADAT
in (8x In), čtyřmi linkovými TRS výstupy a jedním sluchátkovým výstupem výborně poslouží kreativním muzikantům, kteří
tvoří v domácích podmínkách nebo dokonce na cestách.

Clarett 4Pre v konfiguraci 18 In/8 Out je určena pro náročnější domácí, nebo menší projektová a postprodukční

studia. Vstupní sekce přináší 4x Combo In (4x mikrofonní/linkové, 2x nástrojové Hi-Z), 4x TRS In (linkové). Na výstupech
najedeme 4x TRS Out (linkové) + 2x sluchátkový výstup. Digitální konektivitu rozšiřuje S/PDIF In/Out a ADAT In.

Clarett 8Pre v konfiguraci 18 In/20 Out se může stát kvalitním středobodem jakéhokoliv profesionálního studia.

K využití se nabízí 8x Combo In (8x Mic/Line, 2x nástrojové Hi-Z), 10 TRS Line Out + 2x sluchátkový výstup. V digitální doméně najdeme navíc S/PDIF In/Out, ADAT In/Out a pro synchronizaci dalších zařízení také WordClock Out (BNC).

Clarett 8Pre X v konfiguraci 26 In/28 Out představuje vlajkovou loď celé série, jež svými možnostmi uspokojí i

požadavky velmi náročných profesionálních studií. Nabídka analogových vstupů zahrnuje 8x XLR/TRS vstup (Mic/Line, první
dva volitelně nástrojové Hi-Z), z nichž každý je vybaven individuálně vypínatelným Phantomovým napájením, HPF a konvertorem fáze. Sekce výstupů poskytuje 10x TRS Out, doplněné o dvojici nezávislých sluchátkových výstupů. Bohaté jsou také
možnosti digitální konektivity s S/PDIF In/Out a 2x ADAT In/Out. Ani zde nechybí synchronizace WordClock In/Out (BNC).
Ke všem verzím zvukových karet jsou přiloženy nové 64-bitové pluginy Red 2 a Red 3, kompatibilní s AAX, AU a VST.
Každý z modelů zobrazuje vstupní úrovně na detailních LED metrech, disponuje vstupy a výstupy MIDI, a dovoluje rozšířit svou analogovou konektivitu prostřednictvím rozhraní ADAT.

Clarett 2Pre
Clarett 4Pre
Clarett 8Pre
Clarett 8Pre X
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HP-V1 elektronkový sluchátkový
zesilovač pro hudební fajnšmekry

Naprostou lahůdkou pro nejnáročnější milovníky dobré hudby
a kvalitního zvuku je lampový sluchátkový zesilovač Fostex
HP-V1.
Absolutně lineární odezva elektronek v pásmu 20 Hz – 100 kHz
s přirozeně vřelým zvukovým charakterem je tím, co vnímavého
posluchače přenese do stavu blízkého nirváně. Dokonalé sluchové vjemy však nejsou omezeny pouze na domácí prostředí,
ale je možné si je dopřát také na cestách, například ve spojení s
mobilním telefonem nebo přenosným přehrávačem. Kompaktní
a lehký zesilovač Fostex HP-V1 je totiž vybaven Li-Ion akumulátorem, který zaručí až 10 hodin provozu bez externího napájení.
Flexibilitu propojovacích možností podtrhuje umístění 3,5 mm
vstupu na přední i zadní straně přístroje i přepínač zesílení Hi/Lo
dovolující připojení libovolného typu sluchátek.

TH-500RP

sluchátka s úchvatným rozlišením
pro audiofily
Vysoce moderní otevřená konstrukce sluchátek Fostex TH-500
RP v kombinaci s výběrovými materiály předurčuje sluchátka pro
náročný audiofilský poslech, případně na post preizního masteringového monitoringu.
Mušle z extrémně lehké a pevné slitiny hořčíku a hliníku společně
s náušníky z měkké kůže zajišťují maximální komfort i při dlouhém
poslechu. Membrány, jejichž vzdálenost od ucha je pečlivě odladěna, společně s patentovaným systémem fázové regulace zaručují
špičkové rozlišení v rozsahu 20 Hz - 30 kHz s jiskřivými výškami,
bohatými středy a dokonale definovanými basy. Jednoduše slyšíte
přesně to, co hudebníci ve studiu zahráli a to je jistě dostatečný
důvod, proč si zvolit k poslechu právě otevřená sluchátka Fostex
TH-500RP.

TE-05 perfektní zvuk přímo do uší

Sluchátka – špunty Fostex TE-05 spadají sice do střední cenové
třídy, jejich vysoký výkon, zvuková kvalita, nápadité detaily i celkově velmi nadstandardní provedení je však řadí podstatně výš.
Měniče využívající neodymiové magnety přinášejí mohutné basy a
celkově široký frekvenční rozsah (10 Hz – 25 kHz), který v obou směrech zasahuje mimo obvyklé rozlišovací schopnosti lidského sluchu.
Vysoká je i hodnota citlivosti 92 dB @ 1 mW, umožňující hlasitou
reprodukci bez zkreslení a limitace sluchátkového zesilovače. Obráběný hliník použitý na konstrukci korpusů zde není pouze luxusním
materiálem, ale díky svým mechanickým a akustickým vlastnostem
rovněž příspívá k odolnosti, dlouhodobé trvanlivosti a brilantnímu
zvuku. Oboustranně odnímatelný kabel z bezkyslíkaté mědi umožňuje
v případě poškození snadnou výměnu. Uživatel ke sluchátkům obdrží
elegantní pouzdro a čtveřici adaptérů (velikosti XS, S, M, L), jež zajistí, že sluchátka pohodlně sednou do každého ucha.
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RM-3 kompaktní stereofonní
poslech do 19“ racku

V prostorově omezeném prostředí přenosových vozů,
přehledových stanovišť video security, nebo řídících
kabin multimediálních a zábavních center, se uplatní
stereofonní poslechový systém Fostex RM-3.
Dvojice elipsovitých reproduktorů (110x40 mm) napájená Class-D zesilovačem o výkonu 2x10W umožňuje
reprodukci zvuku s frekvenčním rozsahem 200 Hz – 20
kHz. Uživatel může přepínat mezi ekvalizací vhodnou
pro přenos hudebního nebo hlasového materiálu. K
detailnímu monitoringu poslouží sluchátkový výstup.
V okamžiku připojení sluchátek se automaticky utlumí
hlasitost reproduktorů a naopak. Měření vstupní i
výstupní úrovně obstarávají 26 segmentové LED metry
s funkcí nastavení jasu a několika variantami zobrazení
signálových špiček. Propojovací možnosti zahrnují analogové vstupy a výstupy (Thru) ve formátu XLR i TRS,
k dispozici je také digitální XLR vstup AES/EBU.

PC-1e

hlasitost pod palcem

Posloucháte hudbu, hrajete hry, sledujete filmy,
nebo se věnujete jiné multimediální činnost na
počítači?
V tom případě zřejmě oceníte, pokud můžete
poslechovou hlasitost snadno řídit jednoduchým
hardwarovým ovladačem Fostex PC-1e, který je,
na rozdíl od obtížně přístupného softwarového
kontroleru, vždy perfektně po ruce. Je kompletně
pasivní, nevyžaduje napájení a umožňuje připojení vstupního stereofonního signálu prostřednictvím „počítačového“ konektoru 3,5 mm, výstup je
realizován dvojicí konektorů RCA (Cinch). Součástí dodávky jsou kvalitní stereo kabely 3,5mm
Jack – 3,5 mm Jack (80 cm) a RCA-RCA (1 m).
K dispozici v bílé nebo černé barvě.

ZDENĚK IZER a

Známý bavič, imitátor a moderátor, Zdeněk Izer, používá
k ozvučení svých akcí aparaturu QSC - konkrétně digitální
mixpult QSC TouchMix-8 a pár aktivních reproboxů QSC K-8.
To vše včetně originálních a praktických bagů.
Aparatura je to: „…výkonná, lehká a spolehlivá…“
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DirectOut Technologies
Špičkové výrobky německé společnosti DIRECT OUT TECHNOLOGIES jsou určeny pro použití v moderních aplikacích
například v různých studiích, kompletních síťových propojení atd. A to nejen v oblastech audio.
Lze je rozdělit do těchto skupin:

Routing

Převodníky signálu

Síťové přepínače

MONTONE.42
ANDIAMO 2
ANDIAMO 2.AD
ANDIAMO 2.DA
ANDIAMO.MC
ANDIAMO.AES
ANDIAMO 2.XT
EXBOX.AES
EXBOX.UMA
EXBOX.ADAT
EXBOX.64

MADI.BRIDGE
EXBOX.BLDS

(zařízení ke zvolení cesty signálu)

Analýza

Monitorování signálu

ANDIAMO.AES
M1k2
SPLIT CONVERTER
PRODUCER.COM

kompletní testováni kvality
a bezchybnosti signálu MADI.
ANNA-LISA

MA2CHBOX.XL
MI6
KYRA

Podrobnosti o všech produktech výrobce lze zjistit na www.directout.eu

ANNA-LISA bateriemi napájený
přenosný analyzér MADI signálu

Výsledky analýzy jsou jednoduchým způsobem zobrazeny pomocí LED
diod na čelním panelu přístroje.
Detailní informace získáme pomoci ovládacího software po připojení přes
konektor USB nebo BLUETOOTH. K připojení MADI slouží dva koaxiální konektory BNC/ 75 ohmů . K napájení slouží akumulátor , jež se nabíjí pomoci
připojení k USB

MI6 audio monitorovací zařízení

ve formátu 1U pro kontrolu signálu MADI v prostředí jako je broadcast nebo PA instalace.

Typické uplatnění najde také ve vysílacích vozech nebo nahrávacích studiích jako zařízení pro kontrolu zvuku. Poskytuje trojici MADI vstupů a výstupů, sluchátkový výstup, analogový linkový stereo výstup, výstup AES3. Zvolených 16
kanálů můžeme míchat do výstupů nebo přímo poslouchat pomocí dvou 4W reproduktorů zabudovaných přímo
v přístroji. Samplovací frekvence je 44.1, 48, 88.2, 96kHz a celé zařízení je napájeno přímo ze sítě.

EXBOX.ADAT

převodník signálu 8 ADAT portů
do dvou MADI

64 kanálu MADI signálu je převedeno do osmi kanálu ADAT, z
nich každý má osm samostatných kanálů.
K připojení k MADI slouží koaxiální konektor BNC/75 ohmů a konektor typu SC. Pro ADAT je to 8 x TOSLINK (optický) ve specifikaci
ALESIS. Samplovací frekvence je od 44.1kHz do 192 kHz. Napájení
je řešeno pomoci externího zdroje.
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DirectOut Technologies

ANDIAMO.MC

špičkový mikrofonní předzesilovač

v MADI rozhraní se 32 vstupy a se 32 linkovými výstupy v kompaktní velikosti 2U.
Přední panel s LED indikátory usnadňuje rychlou kontrolu stavu signálu na všech vstupech a výstupech. Dva samostatně
konfigurovatelné GPO (General Purpose Output) umožňují například sledovat kritické systémové události, nebo ovládat signalizaci tzv. červené. Zařízení lze ovládat manuálně na předním panelu anebo vzdáleně přes USB, ‘MIDI over MADI’ a ‘Serial
over MADI’.

Momentálně podporované
protokoly:
AVID Pre / Pro Tools
Yamaha (DM2000,DM1000)
SSL (Alpha Link Live-R and 8-RMP,
C10, C100 & C200 consoles)
Lawo Dallis

No limits, no problem :)

ION Road Warrior
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Kabely BRAVE

Kabely LIVEWIRE

Referenční monitory EIKON

Obaly FORCE CASE

106

NOVINKA

NOVINKA

Reproduktory WAVE

Reproduktory LITE Series

FREEPACK 812

přenosný ozvučovací systém, vhodný pro ozvučení
menších kulturních a hudebních akcí.
• 8 vstupů stereo mix mikro/line/stereo
• 2 pásmový EQ na každém vstupu
• multiefekt se 16 ti programy
• MP3/WAVE přehrávač s USB/SD sloty a BLUETOOTH
připojením a LCD displayem
• hudební výkon 2x250W
• frekvenční rozsah 20Hz-20kHz
• 2x10 LED VU metry
• reproboxy osazené 8x12“ basovým reproduktorem
a 1“ výškovým driverem
NOVINKA

FREEPACK 65LT

přenosný ozvučovací systém vhodný pro ozvučení menších konferencí, seminářů, reklamních akcí
atd..
• 4 vstupy stereo mix mikro/line/stereo
• 2 pásmový EQ na každém vstupu
• multiefekt se 16 ti programy
• MP3/WAVE přehrávač s USB/SD sloty
a BLUETOOTH připojením a LCD displayem
• hudební výkon 2x75W, digipack zesilovač
• frekvenční rozsah 20Hz-20kHz
• 2x4 LED VU metry
• reproboxy osazené 6.5“ basovým reproduktorem
a 1“ a dvěma 3“ tweetery
• provoz na vestavěné nabíjecí baterie 2x12V
po dobu 4-5 hodin

NOVINKA

FREE 10 LT

přenosný ozvučovací systém vhodný např. pro cvičitelky aerobiku, ozvučení reklamních akcí, seminářů

• výkon až 120W (80W na baterie)
• 4 kanálový mix s dvoupásmovým EQ
• provoz i na vestavěnou nabíjecí baterii (¾ hodiny)
• bezdrátový přijímač s možností handheld mikrofonu nebo
bodypacku s například s náhlavním mikrofonem
• USB/SD/BLUETOOTH přehrávač pro soubory ve formátu
MP3, který je vybavený dálkovým ovládáním
• 10“ basový reproduktor a 1“ výškový driver
• kolečka a výsuvné madlo pro snadnou manipulaci
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Digitální piano CODA

NOVINKA

Digitální piano CODA PRO
Elektronické bicí
DM 10 Studio Mesh Kit

Stojan CODA PIANO STAND

NOVINKA

Elektronické bicí DM LITE

ŠANCE pro kapely

Nový hudební klub se nachází v areálu nádherně zrekonstruovaného statku v Praze 9 - Vinoři. Vznikl v původním
kravíně a dnes se zde ke stolům ustájí na 120 hlav. Hoffmanův dvůr, zvaný Hofmaňák, nabízí velké možnosti využití jak
pro divadelní či filmové, tak především hudební produkce.
Za dobrého počasí je možné využití velké zahrady a dvora.
Za první rok působení zde proběhlo na 100 veřejných akcí.
Nabízí se zde velká příležitost nejen novým kapelám i DJs
různých žánrů, ale i déle působícím produkcím. Kvalitní
zvuková technika, projekce, pódium, velký sál, hraní klidně
do rána, parkování v areálu i skvělá dostupnost městkou
dopravou, cca 10 min busem od Metra Letňany, to vše
řadí Hofmaňák na vyšší klubovou příčku oblíbenosti.
V případě zájmu se na nás obraťte na email
info@hoffmanuv-dvur.cz neb telefonicky na číslo
731 452 722. www.hoffmanuv-dvur.cz
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INSTALACE
Společnost Praha Music Center dodává úplný sortiment pro realizaci instalace ozvučení kulturních domů, koncertních sálů,
veřejných prostor, hotelů, výukových prostor, atd. Pro tyto účely dodáváme produkty nejvyšší kvality od renomovaných výrobců:
SHURE, GENELEC, ART, ALESIS, dBTECHNOLOGIES, QSC, PROEL, FOCUSRITE, YELLOWTEC, DIRECTOUT a další.
V nabídce máme i kompletní sortiment pro 100V rozvody.

PROEL 30W Sound Projector

dB TECHNOLOGIES DVA M2M+DVA M2S

QSC TouchMix 16

GENELEC 1038BC Studio Monitor

ALESIS Multimix 10 Wireless

FOCUSRITE RedNet4

QSC Q-Sys Core 1100

QSC Q-Sys IO Frame

QSC AD-C81Tw

QSC NAC-100

QSC DSP-30

SHURE Axient Wireless Management Network
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ADMIRA

klasické španělské
kytary

K výrobě kytar používá Admira
tradiční osvědčené techniky,
samozřejmě v kombinaci s nejmodernějšími manufakturními
postupy. Konstrukčně u všech
kytar nově Admira používá
postup, kdy krk a patka jsou
z jednoho kusu dřeva. Tímto
zpevněním stabilizují nežádoucí
prohýbaní krku (tzv. Spanish
Heel).
Překližované modely pro úplné
začátečníky Paloma, Rosario a
Juanita mají vrchní desku
z oregonské borovice. Cedrovou masivní desku najdete na
nejprodávanějších modelech
Malaga nebo koncertní serii,
u ručně vyráběných modelů A5,
A10, A15 nebo A20. Vrchní smrkovou desku používají pouze
na flamenkový model F4, rovněž ručně vyráběný model.
Admira je hrdá na vysoký standard svých výrobků.
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Spanish Heel Admira

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.

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 je zaměřená na začínající mladé kytaristy. Kvalitní kytara
tak pro ně představuje významnou pomoc. Letos získal vítěz nejmladší kategorie ¾ POCO se smrkovou deskou.

Dolce C

Dolce S

Vivace C
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Digitální piana Kawai

CL36
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.

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.

ES8

Kawai Stage Piano, 88 kláves
se „slonovinovým povrchem“, RH III 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.
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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.

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

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.

CA 17

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 2x 20W, spotřeba
30W, rozměry 1373x463x897, váha 59kg, povrchová
úprava: černý polomat, palisandr, bílá.

CA67

Kawai koncertní digitální piano, 88 dřevěných kláves
se „slonovinovým povrchem“, nový typ GF II 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 / 76kg, povrchová úprava: palisandr, černá,
bílá

CN 25

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.

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.

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.

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
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Digitální piana Kawai
(pokračování)

CA97

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

Kawai koncertní digitální piano,
88 dřevěných kláves se „slonovinovým povrchem“,
nový typ GF II Action s Let-Off simulací, 256 hlásá
polyfonie, podsv. LCD display 128x64, 80 zvuků, 2 stopý
sequencer na 90.000 not, 3 pedály (Damper-half, Soft,
Sostenuto), 2x výstup pro sluchátka, výstup USB( to
Host, to Device), výstup MIDI in/out/thru, funkce dual/
split, MP3,WAV, SMF, Virtual technik, tuning, stretch
tuning, transpose, temperaments, balance, brilliance,
lower pedal on/off, lower octave shift, damper hold,
layer dynamics,reverb, metronom, výkon 2x45W + 45W
transducer, reproduktory 7x4, 1,4x2, Soundboard Speaker
System, rozměry: 146x47x93cm / 85kg, povrchová
úprava: palisandr, černá, bílá

Koncertní klavír SHIGERU KAWAI
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Flétny Pearl

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.
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Stojany Manhasset
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, třeba barevný!
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3. ročník Letní fagotové akademie
v Ratajích nad Sázavou
A je to za námi. Vzpomínkou nám zůstávají unavené nátisky
od neustálého hraní, spousta nových nabraných vědomostí,
bolavá břicha od častého smíchu a drobný spánkový deficit.
Ale také krásné fotky a nahrávky z koncertů, kterými se
zaplnil internet. Tak bych začala svůj referát o Letní fagotové
akademii 2015.
Od 2. do 10. července se v Ratajích nad Sázavou konal již
třetí ročník Letní fagotové akademie, což je mistrovský kurz
hry na hoboj a fagot. Akademie začala interpretační soutěží,
v jejíž porotě zasedla významná jména české klasické hudby.
Na zahajovacím koncertě vystoupil i předseda oné poroty,
jímž byl sám generální ředitel České filharmonie MgA. David
Mareček, PhD. Na Letní fagotové akademii letos vyučovali
fagotisté Ondřej Roskovec, Tomáš Františ, Martin Petrák z
České filharmonie, Lukáš Kořínek z Pražského komorního
orchestru a pozvání přijal i bývalý sólofagotista Mnichovské
filharmonie a lektor vysoké umělecké školy v Hannoveru
Bence Bogányi. Na hoboj vyučovala Jana Brožková a Vladislav
Borovka z České filharmonie.
Akademie se každoročně koná na zámku v Ratajích nad
Sázavou a každý rok zve k účasti fagotisty a hobojisty všech
věkových kategorií – nejmladším účastníkem byl letos
desetiletý fagotista Vláďa, nejstarším byl profesionální hráč
Karlovarské filharmonie, který se taktéž
přijel přiučit svému řemeslu a nabrat
novou inspiraci. A té mohli účastníci
nabrat opravdu mnoho. Z krásně
zrekonstruovaných prostor zámku, ve
kterých účastníci po celý den cvičili na
své nástroje, z prostředí historického
městyse, od špičkových lektorů a
nejlepších českých hráčů, z koncertů,
na kterých akademici vystupovali. A
těch nebylo málo. V rámci LFA 2015
se konaly tři, vlastně čtyři koncerty. Na
prvním, zahajovacím, koncertě vystoupili
laureáti společně s porotci soutěže LFA,
na koncertě druhém, který se konal
v Klášteře Sázava, vystoupili všichni
účastníci LFA společně za doprovodu
cembala. Na závěrečném koncertě
předvedli své zlepšení opět všichni
akademici a přednesli také skladbu,
kterou složil Martin Petrák a nazval ji
Ratajská suita nad Sázavou. A ten čtvrtý
koncert? To je takové eso v rukávu.

Tím byl totiž Finálový večer slavného festivalu Smetanova
Litomyšl, na kterém dostali příležitost vystoupit nejúspěšnější
účastníci loňské Letní fagotové akademie.
V Ratajích však první prázdninový týden nezněla jen hudba
klasická. Pozvání na LFA přijal i violoncellista České filharmonie
a člen mnoha pražských jazz-rockových skupin Honza Keller,
o kterém se říká, že je největší pankáč mezi filharmoniky a
největší filharmonik mezi pankáčema. A ten nás klasiky učil
při zahradní session hrát jazz, funky a improvizovat.
Věřte, že projekt je jedinečný už tím, že se jej zúčastnilo více
než 30 hráčů na hoboj a fagot. A když připočítáme i lektory,
je skoro možné, že každý druhý člověk, kterého v Ratajích
v onen týden potkáte, je jistě muzikant. Pokud si nechcete
nechat koncerty příštího ročníku ujít, můžete sledovat
internetové stránky www.lfa-rataje.cz. A navíc příští rok
budeme mít dalšího významného hosta, kterým bude jeden z
nejslavnějších fagotistů světa – Ital Sergio Azzolini, který se
specializuje na interpretaci barokní hudby.
Za pořadatele – Klub Čtrnáctka Rataje nad Sázavou – se na
Vás moc těším!
Kateřina Kmínková
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Mezinárodní
letní klarinetové kurzy

Ludmily Peterkové

Struny SAVAREZ
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.
Od Corelli Crystal k New Crystal – nové jádro
z oblíbených strun díky nové technologii zpracování posunulo houslové a violové struny opět
dál v uživatelském komfortu.

V měsíci srpnu proběhl 9. ročník klarinetových kurzů v Domažlicích pro děti do 15-ti let s doprovodem, klarinetisty od 15-ti let, a
také v komorní hře. Zahraničním lektorem tohoto ročníku byl již
po několikáté Joseph Eller, osvědčená klavírní spolupráce Daniel
Wiesner. Kurzy jsou podporovány každoročně firmami jako Buffet
Crampon nebo Vandoren. (Více informací na: www.peterkova.cz)
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Plátky a hubičky Vandoren
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.
Letošní novinkou jsou plátky pro Bb klarinet V21, které kombinují vlastnosti vlastnosti řad V12 a 56 rue Lepic. 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 letos řada rozšířila o BD5 a BD5 Serie 13. U saxofonové serie Optimum se
skupina rozrostla o číslo 5.
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Praha Music Center uvádí na trh výrobky ION

Gramofon Max LP

Party Starter

Party Time

