
Reportáž z posluchovej akcie. 

Sobota  4.2.2017. 

Predajňa spotrebnej elektroniky  v Trnave v OD Jednota na treťom poschodí ma pozvali do Posluchového  
štúdia na predvádzaciu akciu DCC Duban. 

P. Dubana  pozná nejeden milovník kvalitnej Hi-Fi techniky. Nachádza sa v nedávno zrekonštruovanom 
treťom poschodí trnavského obchodného domu Jednota . 

Predajňa DCC Duban bola v januári 2016 presťahovaná z druhého na tretie poschodie do vynovených 
priestorov. Udomácnili sa rýchlo. Netrvalo dlho a zákazníci si na pekné priestory rýchlo zvykli. 

 Posluchové štúdio sa nachádza v zadnej časti predajne na ploche 40 m². Na tomto priestore máme inštalované 
kvalitné rôzne Hi-Fi zostavy renomovaných značiek. Medzi vlajkové lode štúdia sa radia zástupcovia značky 
Naim, Harbeth, NAD, ATC, ProAc, Arcam, Opera, Q Acoustics, Monitor Audio, ProJect a iné.  

Načo by však boli takéto technické skvosty len pastvou pre oči, ak by sme ich neprezentovali priaznivcom 
špičkového zvuku? Rozhodli sme sa teda, že rok 2017 doprajeme uchu náročnej klientely a budeme organizovať 
pravidelné posluchové prezentácie.  

Premiérovou sa stala prvá februárová sobota, keď sa posluchovej prezentácie zúčastnilo 17 záujemcov o kvalitnú 
hudbu odprezentovanú na špičkovej aparatúre. Zvolili sme dosť neštandardný prístup a na posluchové ukážky 
sme nevyberali žiadne špeciálne audiofilské nahrávky, ale skladby z bežne dostupných CD albumov. Tentokrát 
sme sa zamerali na jazzových interpretov. Výber zahŕňal pestrú škálu nahrávok, od sólových inštrumentálnych 
skladieb cez duá až po početnejšie hudobné formácie. V krátkych blokoch postupne odzneli tieto skladby:  

1. Dreamer - Adam Baldych & Helge Lien Trio (album Bridges, 2015).  
Mladý poľský huslista, “majiteľ” viacerých hudobných formácií vystúpil v 
lete 2016 aj na Open Jazz Feste na Zelenej vode a o dva týždne neskôr na 
festivale Trnavský jazzyk. Skladba Dreamer, tak ako celý album, je 
výsostne akustická. Priezračnosť a zdanlivá jednoduchosť kompozície dáva 
vyniknúť akustickým nástrojom tria. Adamove étericky husle sú nositeľom 
výraznej melodickej linky, ktorú harmonicky dofarbuje kontrabas Frode 
Berga a rytmicky zahusťuje Per Oddvar Johansen na bicích. Skvelá ukážka symbiózy poľskej melodiky 
a severkého zmyslu pre melanchóliu. Ideálna skladba na zahriatie aparatúry a ucha pozorného 
poslucháča.  
 
Rozhovor s Adamom Baldychom z Trnavského jazzyku si môžete prečítať tu: 
http://www.jazz.sk/articles/adam-baldych-v-hrani-svojej-vlastnej-hudby-som-objavil-slobodu 
 

2. Avishai Cohen – Seven Seas (Seven Seas, 2010) 
Fenomenálny izraelský kontrabasista má na konte pätnásť albumov, 
prevažne so svojim akustickým triom. Album Seven Seas sa radí medzi 
jeho najúspešnejšie. Titulnú skladbu sme na posluch nevybrali náhodne. 
Vyznačuje sa úžasnou dynamickou pestrosťou a strhujúcou rytmikoun 
neustále sa meniacim rytmom. Špičková rytmická sekcia dáva vyniknúť 
typicky melodickému cohenovmu kontrabasu v súhre s klavírom Shai 
Maestra. Zvuk kontrabasu zvládla aparatúra s dokonalou autenticitou. 
 



3. Avishai Cohen – Morenika (Aurora, 2009) 
Ďalšiu skladbu od Avishaia Cohena sme vybrali ako ukážku mužského 
vokálu s doprovodom akustického tria. Pomalé skladby dokážu odhaliť 
technické slabiny interpretov a samotnej nahrávky. V Morenike sme však 
žiadne neodhalili, naopak, Cohenov charizmatický hlas nepostrádal 
autentiskosť, náladu celej kompozície umocnil vokál izraelskej speváčky 
Karen Malka, ktorá sa ku Cohenovi pridala v druhej polovici skladby. 
Kvalitná práca štúdiových expertov v kombinácii s aparatúrou Harbeth 
HL5, CD-prehrávačom BAT VK5, zosilňovačom	Naim a káblami XLO  
sa postarala o mimoriadny zážitok. 
 

4. Anna Maria Jopek & Makoto Ozone – Kujawiak (Haiku, 2011) 
Poľskej speváčke s pozoruhodným žánrovým rozptylom, zástupkyni Poľska 
v súťaži Eurovízia v roku 1997, pomohol k sláve americký gitarista Pat 
Metheny. Konkrétne tým, že v roku 2002 produkoval jej album Upojenie.  
V niekoľkých skladbách dokonca počuť aj Methenho gitaru. Klenotom  
v speváčkinej diskografii je aj album Haiku, ktorý nahrala v duu spolu  
s uznávaným japonským klaviristom Makotom Ozonem. Skladba 
Kujawiak z tohto albumu bola na posluchový test jasnou voľbou, aj vďaka 
minimalistickému obsadeniu (len klavír a spev) krištáľovo čistej nahrávke. Pri speve Anny Marie Jopek 
máte pocit, ako keby ste spolu s ňou sedeli v jednej miestnosti. Hlas dokonale dopĺňa Makoto Ozone 
ľahučkými dotykmi koncertného krídla značky Yamaha. Nahrávka patrila k jedným z favoritov 
posluchového testu.  
 
Rozhovor s Annou Mariou Jopek z brnenského Moravia Music Festu tu:  
http://www.jazz.sk/articles/anna-maria-jopek-ked-sa-postavim-na-podium-citim-sa-vyliecena-zo-
vsetkych-bolesti 
 

5. Gregory Porter - Musical Genocide (Liquid Spirit, 2013) 
Z tvorby v súčasnosti najpopulárnejších jazz/soulového speváka a 
čerstvého držiteľa Grammy za vokálny album sme vybrali skladbu z jeho 
najúspešnejšieho albumu. Pri výbere sme mali naozaj dilemu, keďže medzi 
Porterovými klenotmi sa nachádza aj zopár nádherných balád, ktoré by 
stálo za to vypočuť si na špičkovej aparatúre.  Nakoniec sme zvolili ukážku 
plnú nespútanej energie. Farba Gregoryho kúzelného barytónu, umocnená 
dokonalým frázovaním vynikala na v celej svojej kráse. Počuli sme zreteľne 
každú slabiku, aj dynamicky výrazné časti skladby mali šmrnc. Trochu zanikal Hammond, ale je to 
zrejme pôvodný zámer nahrávky. Musical Genocide v podaní charizmatického speváka bola pre 
aparatúru vhodnou voľbou.  Gregoryho Portera sme mali možnosť vidieť naživo aj na Slovensku a v 
susedných Čechách.  
 
Rozhovory s Gregorym si môžete prečítať tu:  
http://www.jazz.sk/articles/gregory-porter-duchovnost-mojej-hudby-vychadza-z-mojej-mladosti 
http://jazzport.cz/2016/03/13/gregory-porter-aj-ked-sa-prepadnes-na-najhlbsie-dno-nikdy-sa-
nevzdavaj/ 
 



6. Ibrahim Maalouf – Unfaithful (Illusions, 2013) 
Vo Francúzsku žijúci libanonský jazzový a klasický trúbkár nie je zatiaľ   
na Slovensku veľmi známym umelcom. Doma je však vo svojom žánri 
považovaný už niekoľko rokov za hviezdu. V roku 2014 dostal ocenenie 
najlepšieho hudobníka world music od French Jazz Music Awards 
(Victoires du Jazz).  Svižná skladba Unfaithful je z Maaloufovho 
“elektrického” albumu Illusions obsahuje v sebe jazzovú ale aj rockovú 
dravosť s esenciou arabskej melodiky. Ibrahim hrá na nahrávke na 
špeciálnu trúbku, so štyrmi piestami. Trúbka je patentom Ibrahimovho otca a štvrtý piest slúži na 
hranie štvrťtónov typických pre arabskú hudbu.  Ukážka je reprezentatívnou vzorkou Ibrahimovej 
hudby. Jasne počuť sólo trúbku (bez dusítka), zreteľný kopák bubenika, dychovú sekciu hrajúcu 
unisono, rockovo ostrú gitaru a lordovsky znejúci Hammond a grandiózne finále. 
 
Rozhovor s Ibrahimim Maaloufom z JazzFestuBrno si môžete prečítať tu:  
http://www.jazz.sk/articles/ibrahim-maalouf-hudbu-nepocuvam-takmer-vobec 
http://jazzport.cz/2014/04/17/rozhovor-ibrahim-maalouf/ 
 

7. Ben Williams – Smells Like Teen Spirit (Coming of Age, 2015) 
Americký basista sa zviditeľnil v roku 2011 v skupine Pata Methenyho, 
ako člen jeho formácie Unity Band. Popri hraní s Methenym si Williams 
založil vlastnú formáciu Sound Effect, s ktorou koncertoval aj v roku 2015 
na JazzFesteBrno či One Day Jazz Festivale v Bratislave. Na posluchový 
test sme vybrali Williamsovu verziu notoricky známej skladby skupiny 
Nirvana – Smells Like Teen Spirit. Ide o Williamsove exkluzívne sólo  
na kontrabase. Z reproduktorov počuť každý dotyk Benovych prstov no 
strunách kontrabasu. Ani pri hre na naspodnejších strunách nepočuť žiadny zhluk nečitateľných tónov 
a rezonancie stien reproduktorov, ale presne definované zvuky a tóny.  
 
Dva rohovory s Benom Williamsom z festivalu JazzFestBrno si môžete prečítať tu:  
http://jazzport.cz/2015/04/15/ben-williams-skladby-dneska-sa-stavaju-standardami-zajtrajska/ 
http://jazzport.cz/2016/11/16/ben-williams-dhafer-si-ma-vybral-po-piatich-minutach-spolocneho-
hrania/ 
 

8. Bobby McFerrin – My Better Half (Bang Zoom, 1995) 
McFerrinova nadpozemská hudobná genialita a množstvo vydaných 
albumov síce sťažili náš vyber jednej skladby. Nakoniec sme sa však 
rozhodli pre skladbu z albumu Bang Zoom. Nahrávka poskytla možnosť 
posúdiť vernosť vokálu, ako i schopnosť aparatúry zvládnuť komplexnejší 
zvuk kapely. Navrstvené vokály, dychová sekcia, perkusie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Pat Metheny – 45/8 (Letter From Home, 1989) 
Z tvorby mimoriadne produktívneho hudobníka, Pata Methenyho, sme 
zvolili krátku 56-sekundovú skladbičku z albumu Letter From Home. 
Viacmenej na osvieženie, či skôr dôkaz, že aj do necelej minúty dokáže 
šikovný muzikant vtesnať veľa dobrej muziky. Methenyho miniatúra 
v podoobe klávesov Lyle Maysa a činelmi Paula Wertica zapôsobili 
v posluchovom teste ako kúsok chleba neutralizujúci degustáciu vín 
rôzneho druhu.  
 
 

10. Erik Truffaz – Let Me Go (In Between, 2010) 
Skladba je vhodnou voľbou pre toho, kto neinklinuje ku klasickým 
jazzovým formám, ale je mu skôr blízke spojenie jazzu s elektronickou 
či tanečnou hudbou. Presne takú hudbu skladá uznávaný francúzsky 
trúbkár Erik Truffaz, ktorý ma na konte takmer dvadsať albumov. 
Truffazovej kompozícii dominuje prirodzený hlasový prejav švajčiarskej 
speváčky Sophie Hunger. Truffaza sme mali možnosť vidieť naživo 
viackrát aj na Slovensku a Čechách. 
 
Rozhovor s Erikom Troffazom z olomouckého klubu Jazz Tibet si môžete prečítať tu:  
http://jazzport.cz/2015/10/21/erik-truffaz-vzdy-som-miloval-priestor-ticho/ 
 

11. Miles Davis – Human Nature (You’re Under Arrest, 1985) 
Na záver posluchového testu sme si nechali lahôdku, jedného 
z najprogresívnejších a najuznávanejších jazzmanov všetkých čias – Milesa 
Davisa. Nebolo ľahké vybrať len jednu ukážku z Davisovho rozsiahleho 
diela. Nakoniec sme sa rozhodli pre Human Nature z komerčnejšie 
ladeného albumu You’re Under Arrest z roku 1985. Human Nature zložil 
pôvodný člen a klávseák skupiny Toto Steve Porcaro spolu s Johnom 
Bettisom a preslávil ju Michael Jackson na albume Thriller. Davisova 
úprava sa na rozdiel od originálu vznačuje osobitými aranžmánmi. Na nahrávke účinkuje aj gitarista 
John Scofield, basista Darryl Jones (basgitarista Rolling Stones) a Milesov synovec Vince Wilburn.  
 

Po degustácii jedenástich jazzových kúskov sme si vypočuli aj niekoľko skladieb na prianie hostí. Do atmosféry 
navodenej prevažne akustickými ukážkami zapadli “skladby na želanie” priam dokonale. Z klenotnice 
vydavateľstva Slnko Records sme si vypočuli skladbu A to je všetko z albumu Longital - Suita. Trnavčan Dano 
Salontay a jeho (nielen hudobná) partnerka Shina po rokoch hrania v duu pribrali do partie bubeníka a 
klaviristu Mariána Slávku. Album Suita vznikol ako živá nahrávka v spolupráci tria so sláčikovým kvartetom. 
Práve sláčiky boli tým, čo nás zaujalo hneď v prvých taktoch skladby. Dokonale čitateľný každý tón, potom 
gitara s basou a bicími. Perfektný drive, úžasná rytmika, v porovnaní s prvými nahrávkami Dlhých dielov 
dozrel Shinin hlas do krásy. 

Komorná skladba bola bodkou za našou premiérovou posluchovou akciou v tomto roku. Podľa reakcie účastníkov 
máme za to, že žánrová kompaktnosť spolu s kombináciou zvolenej aparatúry bola dobrou voľbou.  

 



Použité hifi komponenty:  

Naim Nait XS2    1945 € 

• Výstupný výkon: 70W/kanál (8Ω) 
• Impedancia: 47 kΩ 
• Hmotnosť: 8.4kg 
• Rozmery: 432 x 70 x 301mm 
• Počet analógových vstupov: 10 

Balanced Audio Technology VK-D5  1599 € 

• Analógové výstupy: XLR a RCA 
• Digitálny výstup: BNC - 75 ohm 
• Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 20 kHz, +/- 0.5 dB 
• Rozmery (v palcoch): 19 x 5.75 x 15.5 

Harbeth Super  HL5Plus   4199 € 

• Frekvenčný rozsah: 40Hz - 20kHz ±3dB 
• Impedancia: 6 Ω	
• Citlivosť:	86dB/1W/1m	
• Odporučený	výkon	zosilňovača:	od	25W/kanál	
• Rozmery:	635	x	322	x	300mm	
• Hmotnosť:	2	x	15,8	kg 

 

O ďalšej posluchovej akcii budeme včas informovať.  

 


