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NNeejjiinnaakk  ttoommuu  ssaammoozzřřeejjmměě  jjee  ii  vvee  ssffééřřee
hhuuddeebbnníí,,  aa  pprroottoo  mmáá  kkuuppřřííkkllaadduu  GGiibbssoonn,,
kkyyttaarroovvýý  vvýýrroobbccee  zz  nneejjsslloovvuuttnněějjššíícchh,,  
vvee  ssvvéémm  ppoorrttffoolliiuu  ddoossttuuppnnoouu  sséérriiii  SSttuuddiioo,,
ssttaannddaarrddnníí  sséérriiii,,  nnaazzvvaannoouu  ppřříízznnaaččnněě
SSttaannddaarrdd,,  ii  lluuxxuussnníí  řřaadduu  CCuussttoomm,,  ppřřiiččeemmžž
vvššeecchhnnyy  ttyyttoo  kkyyttaarryy  ddiissppoonnuujjíí  vvííccee  ččii
mméénněě  oobbddoobbnnýýmm  zzvvuukkoovvýýmm  cchhaarraakkttee--
rreemm..  AA  ttoottééžž  vvěěttššiinnoouu  ppllaattíí  ii  oo  oossttaattnníícchh
vvýýrroobbccíícchh,,  aaťť  uužž  jjssoouu  jjeejjiicchh  oobboorreemm  kkyyttaa--
rryy,,  bbiiccíí,,  mmoobbiillnníí  tteelleeffoonnyy,,  aauuttaa,,  ppaappiiňňáákkyy,,
ppoonnoožžkkyy  ččii  jjaakkéékkoolliivv  ddaallššíí  lliibboovvoollnněě  
ppřřeeddssttaavviitteellnnéé  ssppoottřřeebbnníí  „„ccookkoolliivv““..  

DDůůvvooddyy  eexxiisstteennccee  cceennoovvéé  ttřřííssttuuppňňoovvoossttii
oobbvvyykkllee  nneessppooččíívvaajjíí  vv  ppooddssttaattěě  tteecchhnniicc--
kkéé,,  tteecchhnnoollooggiicckkéé,,  nneebboo  ffiinnaannččnníí..
MMáállookkddyy  ssee  ttoottiižž  ssttaannee,,  žžee  bbyy  pprroodduukktt  
ttřřiikkrráátt  ddrraažžššíí  ppoosskkyyttoovvaall  sskkuutteeččnněě  ttrroojjnnáá--
ssoobbnnoouu  uužžiittnnoouu  hhooddnnoottuu  aa  ssaammoottnnáá  jjeehhoo
vvýýrroobbaa  bbyyllaa  ii  oo  sstteejjnnýý  nnáássoobbeekk  nnáákkllaaddnněějj--
ššíí..  ČČaassttěějjii  jjddee  ssppííššee  oo  „„lleecchhttáánníí  eeggaa““
((bbuuddoouuccíícchh))  mmaajjiitteellůů,,  kkddyy  ttii  ddoobbřřee  ffiinnaannčč--
nněě  ssiittuuoovvaanníí  mmaajjíí  ppřřííjjeemmnnýý  ppoocciitt  ssppoollee--
ččeennsskkéé  pprreessttiižžee,,  ppllyynnoouuccíí  zz  ttoohhoo,,  žžee  jjeejjiicchh
lluuxxuussnníí  „„ccookkoolliivv““  ssttáálloo  vvýýrraazznněě  vvííccee,,  
nneežž  nneejjddoossttuuppnněějjššíí  „„ccookkoolliivv““..  NNaaooppaakk,,  
ttii  ffiinnaannččnněě  hhůůřřee  ppoossttaavveenníí  mmaajjíí  rroovvnněěžž
ppřřííjjeemmnnýý  ppoocciitt  ssppoolleeččeennsskkéé  pprreessttiižžee,,  
aa  ttoo  zz  ttoohhoo,,  žžee  jjeejjiicchh  ddoossttuuppnnéé  „„ccookkoolliivv““
mmáá  nnaa  ssoobběě  nnáálleeppkkuu  ssee  sstteejjnnýýmm  llooggeemm,,
jjaakkýýmm  ssee  hhoonnoossíí  ii  „„ccookkoolliivv““  nneejjlleeppššíí  ččii
nneejjddrraažžššíí..  JJeeddnnoodduuššee  ssii  vvššiicchhnnii  zzáákkaazznnííccii
nnaavvzzáájjeemm  ddooddáávvaajjíí  ppoocciittuu  ssppoolleeččeennsskkéé
pprreessttiižžee  aa  vvýýrroobbccee  jjee  rráádd,,  žžee  vvííccee  pprrooddáá..
NNěěkktteeřříí  zz  pprroodduucceennttůů  vvššaakk  vveeddllee  oobblliiggáátt--
nníí  ddoossttuuppnnéé,,  ssttaannddaarrddnníí  aa  lluuxxuussnníí  vveerrzzee
ssvvýýcchh  vvýýrroobbkkůů  ddookkáážžíí  nnaabbííddnnoouutt  jjeeššttěě
ččttvvrrttýý  pprroodduukkttoovvýý  ssttuuppeeňň,,  jjíímmžž  jjssoouu  pprroo--

dduukkttyy  ssppeecciiáállnníí..  TTyy  bbýývvaajjíí  zzpprraavviiddllaa  uurrččee--
nnyy  pprroo  ppoouužžiittíí  vvee  ssppeecciiffiicckkýýcchh,,  zzttíížžeennýýcchh
ččii  mméénněě  oobbvvyykkllýýcchh  ppooddmmíínnkkáácchh,,  pprroo
nněěkktteerréé  bboohhaattššíí  zzáákkaazznnííkkyy  ssee  ssttáávvaajjíí
vvhhooddnnoouu  nnááhhrraažžkkoouu  vvýýrroobbkkůů  zz  lluuxxuussnníí
kkaatteeggoorriiee,,  pprroo  ttyy  oossttaattnníí  ppaakk  vvhhooddnnýýmm
ttéémmaatteemm  kk  ddiisskkuuzzíímm..  AAssii  nniikkddoo  nneeddookkáážžee
ssppooččííttaatt,,  kkoolliikk  hheekkttoolliittrrůů  ppěěnniivvééhhoo  mmookkuu
pprrootteekklloo  ppřřii  „„aakkaaddeemmiicckkýýcchh““  ddeebbaattáácchh  nnaa
ttéémmaa::  „„jjaakk  pprruuddkkýý  kkooppeecc  vvyyjjeeddee  tteenn  kktteerrýý
tteerréénnnníí  aauuttoommoobbiill““,,  nneebboo::  „„jjaakk  ddlloouuhhoo  vvyyddrr--
žžíí  vvee  vvoodděě  tteenn  kktteerrýý  ooddoollnnýý  mmoobbiillnníí  tteellee--
ffoonn““..  OOssttaattnněě,,  vvěěttššiinněě  tteerréénnnníícchh  aauuttoommoobbiillůů
sstteejjnněě  vv  pprraaxxii  nneehhrroozzíí,,  žžee  bbyy  mmuusseellyy  zzddoolláá--
vvaatt  jjaakkéékkoolliivv  pprruuddkkéé  kkooppccee  aa  ttíímm  nneejjvvllhhččíímm
nneebbeezzppeeččíímm  pprroo  vvoodděě  vvzzddoorrnnéé  mmoobbiillyy  
jjee  zzpprraavviiddllaa  ppiivvnníí  ppůůlllliittrr,,  kkaamm  bbýývváá  nneebboohhýý
ppřřííssttrroojj  vvhhoozzeenn,,  jjssaa  ppooddrroobboovváánn  cchhlluubbiivvěě--
ppřřeeddvváádděěccíímmuu  rriittuuáálluu  vv  pprrůůbběěhhuu  zzmmíínněěnnéé
hhoossppooddsskkéé  ddeebbaattyy..

PPookkuudd  vváážžeennýý  ččtteennáářř  ppoommaalluu  zzaaččíínnáá  
ppřřeemmýýššlleett  oo  ttoomm,,  jjaakk  ssoouuvviissíí  tteennttoo  ppoohhřříí--
cchhuu  ddlloouuhhýý  úúvvooddnnííkk  ss  ppřřeeddmměětteemm  uuvvee--
ddeennýýmm  vv  nnaaddppiissuu  ddnneeššnnííhhoo  tteessttuu,,  tteeddyy  
ss  mmiikkrrooffoonneemm  BBeeyyeerrddyynnaammiicc  TTGG  VV7711dd,,
ppaakk  jjee  nnaa  mmííssttěě  řřííccii,,  žžee  vveelliiccee  úúzzccee..
MMooddeell  TTGG  VV7711dd  ((ppoottaažžmmoo  cceelláá  sséérriiee  
7700))  ppřřeeddssttaavvuujjee  pprráávvěě  oonnoohhoo  „„ssppeecciiaalliiss--
ttuu““,,  vveeddllee  ddoossttuuppnnýýcchh  ((3300)),,  ssttaannddaarrddnníícchh
((5500))  aa  lluuxxuussnníícchh  ((9900))  mmiikkrrooffoonnůů  vvookkáállnníí
sséérriiee  TTGG--VV  nněěmmeecckkééhhoo  vvýýrroobbccee..
SSppeecciiáállnníímm  úúkkoolleemm,,  jjeennžž  bbyyll  mmooddeelluu  
TTGG  VV7711dd  jjeehhoo  kkoonnssttrruukkttéérryy  ssvvěěřřeenn,,  
jjee  ttzzvv..  „„bbllíízzkkéé  ssnníímmáánníí““..  VVěěttššiinnaa  zzkkuuššeenněějj--
ššíícchh  zzppěěvváákkůů  ((oo  zzvvuukkaařříícchh  nneemmlluuvvěě))  
zz  vvllaassttnníí  pprraaxxee  vvíí,,  žžee  ppřřiibbllíížžeenníímm  mmiikkrrooffoo--
nnuu  ttěěssnněě  kkee  zzddrroojjii  zzvvuukkuu  ((vv  ttoommttoo  ppřřííppaa--
dděě  kk  úússttůůmm))  mmůůžžee  vvzzrrůůsstt  hhllaassiittoosstt
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snímaného signálu i několikanásobně – v řádu
až několika dB. To je samozřejmě vysoce
žádoucí, zejména na malých klubových pódiích
a u hlučnějších hudebních stylů (hardcore,
metal, hard rock), kde bývá jinak problém pro-
sadit a separovat vokál jak v celkové mixáži, 
tak v monitorech na pódiu.

Ovšem, tak jako mince má dvě strany, 
i výhoda blízkého snímání s sebou nese nevý-
hodu v podobě tzv. proximity efektu, který 
je způsoben tím, že úroveň nižších kmitočtů
narůstá s přiblížením mikrofonu ke zdroji rychle-
ji, než úroveň kmitočtů středních a vyšších. 
To může být sice využito zkušenějšími vokalisty
k dosažení zajímavých hlasových barev, mno-
hem častěji však tento jev způsobí pouze 
nežádoucí bučení v aparatuře. 

Běžný HPF na mixážním pultu nemusí vždy
problém odstranit, protože frekvence proximity
efektu se mohou projevovat i výše (okolo 
250 - 300 Hz), než bývá ladění obvyklého
analogového HPF (70 - 100 Hz). Ze stejného
důvodu nemusí být zcela úspěšný boj ani za
pomoci standardního analogového ekvalizéru.
Pokud dále vezmeme v úvahu, že proximity
efekt bývá výraznější u směrovějších (hyperkar-
dioidních) mikrofonů, které jsou ovšem na
druhé straně díky nižší náchylnosti na přesle-
chy a zpětnou vazbu pro hlučná pódia nej-
vhodnější, máme zde slušně začarovaný kruh.
Již teď je asi bystřejším čtenářům jasné, 
že bych se o něm určitě tak obsáhle nezmi-
ňoval, pokud bych současně nevěděl, kudy 
z něj ven. A onou kýženou cestou by měl 
být právě dnešní specialista Beyerdynamic
TG V71d, hyperkardioidní mikrofon s kom-
penzací proximity efektu.

Škarohlíd by mohl namítnout, že se vlastně
technicky nejedná o nic světoborného, jedno-
duše klasická beyerovská velkomembránová
dynamická hyperkardioida, odpovídající přibliž-
ně předchozímu modelu TG-X 80, doplněná 
o integrovaný HPF (obvykle používaný spíše 
u kondenzátorových modelů). Položme si ale
několik otázek: Kolik výrobců vlastně nabízí mik-
rofony s citlivou velkomembránovou dynamic-
kou kapslí o průměru 37 mm? Pravděpodobně

žádný! Kolik výrobců nabízí skutečné hyperkar-
dioidní mikrofony? Vedle Beyerdynamic snad
pouze Audix a Audio-Technica. A kolik existuje
mikrofonů speciálně navržených pro blízké sní-
mání na hlučných pódiích? Já osobně znám
kromě některých Beyerdynamic TG-X a TG-V
jen Audix OM7 a Electrovoice N/D967.
Připočtěme, že výrobcem přesně pro vlastnosti
kapsle naladěný HPF, byť jde pouze o jednodu-
chý LCR obvod, by si měl s proximity efektem
poradit lépe, než to, co někdo v rychlosti
„nakroutí“ na korekcích pultu.
Najednou pak máme v ruce
nástroj, který by mohl být řeše-
ním pro nejednu zvukařsky
zapeklitou situaci.

Než se podíváme na to,
zda „jedenasedmdesát-
ka“ opravdu dokáže v
praxi splnit to, co slibují
propagační materiály,
řekněme si něco o jejích
technických paramet-
rech. Přestože obvykle
považuji prostý tabulkový
frekvenční rozsah za para-
metr u vokálního mikrofonu
téměř přehlédnutelný, zde,
vzhledem ke speciální kon-
strukci, stojí určitě za zmínku
na prvním místě. Výrobce
udává hodnoty hned dvě:
100 Hz – 18 kHz pro vzdále-
né snímání (@1m) a 35 Hz 
– 18 kHz pro snímání blízké.
První hodnota s poměrně nízkým
rozsahem směrem k basům je s
ohledem na použitý HPF celkem
logická a v porovnání s hodnotou
druhou jasně demonstruje účin-
nost použitého filtru. 

O něco méně logické je, že
výrobce sice ke každému mikro-
fonu přikládá graf s individuálně
naměřeným frekvenčním průbě-
hem (ze stejně pozorné péče se
mohou těšit i majitelé luxusních
modelů firemní série „90“), avšak

tento graf zobrazuje pouze hodnoty pro snímá-
ní vzdálené (jak to ostatně vyžaduje norma).
Vzhledem k opačnému zaměření mikrofonu
tedy graf příliš nedovoluje šťouralům (například
mně) odhadnout teoreticky předem to, 
co lze posléze očekávat v praxi. Zde by 
si mohl Beyerdynamic vzít příklad od některých
výrobců, kteří sice nevybavují mikrofon grafem
naměřeným speciálně pro každý kus zvlášť, 
ale za to poskytují uživateli větší obecný 
přehled o tom, jak se bude mikrofon chovat 
v různých vzdálenostech od zdroje. 
Co tedy vyčteme z grafu TG V71d? Zejména 
to, že použitý HPF má útlum přibližně 6 dB/oct,
který začíná působit zhruba okolo 400 Hz, 
frekvence 200 Hz již má mrazivou hodnotu
„6 dB pod nulou“, zatímco nejhlubší tóny se

pohybují v hodnotách téměř „arktických“ 
(-24 dB @ 50 Hz). Tím Beyer jednoznačně
svému majiteli naznačuje, že by jej pro správné
fungování měl zahřívat horkým dechem pěkně
zblízka. Naopak v oblasti nad 1 kHz křivka ply-
nule stoupá, aby kolem 6 - 7 kHz vrcholila cca
+7 dB zdvihem a nad 12 kHz se zase posluš-
ně propadla pod nulu. Pro hraniční hodnoty

rozsahu 100 Hz a 18 kHz 
platí pak shodný útlum -9 dB.

U úzkých hyperkardioidních
mikrofonů je vždy zajímavý

také graf směrové charak-
teristiky. Pozoruhodnou
vlastností TG V71d je 
z tohoto pohledu praktic-
ky uniformní průběh
všech frekvencí v celé
přední polosféře, řečeno
„polopaticky“: zvuk 
při snímání mimo osu

neztrácí výšky a jeho
barva se příliš nemění.

Beyerdynamic je tedy tra-
dičně ke zpěvákům dosti

tolerantní a dovoluje jim
nespoutaný pohyb v rozsa-

hu více než +/- 30 stupňů
kolem osy, což je u hyperkar-

dioidy vlídnost nevídaná 
a neslýchaná!

Maximální útlum (až o 25 dB),
a současně tedy ideální pro-
stor pro umístění pódiových
monitorů, najdeme v pásmu
90 - 120 stupňů od osy. 
Za tímto úhlem pak následuje
výrazný „zadní hyperkardiodní
lalok“. Stejně jako jeho přímý
před-chůdce TG-X 80, je i TG
V71d extrémně citlivý – rozu-
měj „hlasitý“ (3,2 mV/Pa).
Nemusí si proto vždy rozumět
se všemi předzesilovači a mix-
pulty, zvláště pokud tyto nejsou
vybaveny spínačem útlumu PAD.

LEDEN 2012 81www.music-store.cz



Na druhou stranu vysoká citlivost přináší bonus 
v podobě velkého dynamického rozlišení, které
zvládne věrně sejmout například i velmi tichý šepot
a to s grácií hodnou kondenzátorových modelů.
Výstupní impedance má hodnotu 420 Ohm 
a výrobce doporučuje používat mikrofon ve spo-
jení s předzesilovači se vstupní impedancí mini-
málně 2 kOhm. Vzhledem k tomu, že jsem měl
současně s Beyerem možnost testovat i předzesi-
lovač s přepínatelnou vstupní impedancí, ověřil
jsem si známou zkušenost, že to, co doporučuje
výrobce, funguje obvykle nejlépe. Se zátěží nižší, 
než je doporučená, se zvuk mikrofonu stává plo-
chým a bezbarvým, naopak výrazně vyšší vstupní
impedance jakoby „ruší“ vliv kompenzace proximity
efektu, mikrofon nabírá nežádoucí basy a stává se
bučivým. Pro úplnost ještě doplním, že antracitové
tělo mikrofonu vyrobené z oceli je 185 mm dlouhé,
elegantní soudkovitá hlavice má v nejširším místě
průměr 54 mm a vše dohromady váží 345 g.

Při praktickém pódiovém testování se mi naskytla
zajímavá příležitost srovnat novinku Beyerdynamic
jak s předchozím firemním modelem TG-X 80,
tak s jedním ze dvou mně známých přímých
konkurentů, s Audix OM7. 

Předchozímu typu TG-X se „jedenasedmdesátka“
svým zvukovým charakterem velmi podobá.
Není také divu, při čistě optickém srovnání je
použitá 1,45“ kapsle zcela stejná a liší se pouze
provedením závěsu. Novinka má vložku ukotvenu
v pneumatickém tlumiči, předchozí typ používal
tenký gumový závěs připomínající „studiového
pavouka“. Ovšem úchyty pro „pavouka“ najdeme
i na vložce nového modelu a s ohledem na to, 
že i další technické parametry (citlivost, frekvenč-
ní průběh) jsou stejné, dovolím si vyslovit svůj
čistě osobní názor, že výrobce původní mikrofon-
ní kapsli při vývoji této série příliš neměnil.
Ostatně neměl k tomu ani důvod, neboť i před-
chozí série stále patří k tomu zvukově nejlepšímu,
co mezi dynamickými mikrofony na trhu existuje. 
Oba mikrofony tedy předvádějí citlivý, otevřený,
velmi brilantní, detailní a dynamicky dobře pro-
kreslený zvuk. Starší model bez HPF může někdy
nabírat trochu „dutý“, dunivý, či bučivý charakter,
čehož je novinka díky kompenzaci proximity efek-

tu pochopitelně ušetřena. Ze stejného důvodu 
se nový typ daleko lépe vyrovnává s „pukavkami“
(B, P, T), které jinak bývají achillovou patou každé
velké membrány, a netrápí jej ani žádný manipu-
lační hluk. Starší model je zase díky neobvyklému
tvaru krycí bambule mnohem méně háklivý na
nevhodné  držení, tzv. „úchop za kouli“. Pro starší
i novou verzi je charakteristické občasné zdůraz-
ňování sykavek, zejména u ostřejších mužských
hlasů, což je s ohledem na frekvenční průběh
predikovatelné a snadno odstranitelné korekčním
zásahem v oblasti 7 kHz. 

Přestože odolnost staršího typu proti zpětné
vazbě byla excelentní, nový typ jej v tomto 
ohledu ještě překonává. Za běžných podmínek
(pokud není mikrofon přehnaně blízko u moni-
toru, případně není otočen osou přímo proti
němu) se ani při velkém zesílení bez zvukové-
ho impulzu většinou nerozvazbí a v okolí hrani-
ce zpětné vazby nemívá sklony k otravnému 
a obtížně řešitelnému krátkému napískávání. 
Pro nejlepší výsledky je vždy vhodné umístit
pódiové monitory ve směru 110 stupňů (!) 
od osy a to i přesto, že se takový úhel může
někomu zdát jako přehnaně strmý.

Pokud nový TG V71d srovnáme s přímým kon-
kurentem z dílny amerického Audixu, zjistíme, 
že i přes zdánlivou podobnost konstrukčního
záměru vlastně není příliš co srovnávat. Americký
produkt používá vedle uzoučké hyperkardioidní
charakteristiky k obraně proti nepřátelskému pro-
středí hlučného pódia zbraň v podobě snížené citli-
vosti, díky které jsou jeho vlastnosti od TG-V napros-
to odlišné. OM-7 je oproti Beyeru tvrdší, méně
detailní, ke svému rozpohybování vyžaduje opravdu
velkou sílu v plicích a na vokalisty uplatňuje nekom-
promisní přísnost z hlediska zpěvu v ose.

Jinými slovy, je určen spíše pro „řev“, než pro zpěv.
To samozřejmě není nutně na škodu, protože i když
„doba hardcoreová“ na české klubové scéně již
pomalu končí, pořád se najdou křiklouni, kterým
vlastnosti OM-7 budou zcela jistě vyhovovat. 
TG V71d má však mnohem vyšší umělecké
ambice a jeho cílem je poskytnout vhodný
nástroj k prosazení se v akusticky nepříznivých
podmínkách i zpěvákům či zpěvačkám, jejichž
projev nedosahuje hlasitostních parametrů 
řevu kaprála na kasárenském buzerplace.

Závěrečné zhodnocení nemůže být jiné, než
kladné. Beyerdynamic TG V71d je v současnosti
jedním z nejmodernějších mikrofonů na trhu 
a těží z několika desítek let zkušeností němec-
kého výrobce s konstrukcí podobných hyper-
kardioidních modelů. Oproti konkurenci nabízí
průzračný, detailní a současně plný zvuk, pro-
stý většiny vedlejších atributů, jež obvykle trápí
ostatní úzce směrové a hutně znějící modely.
Nebučí, nevazbí, a jelikož ani příliš striktně
nevyžaduje zpěv přímo v ose, mohou 
jej používat i méně zkušení zpěváci. 

Na rozdíl od konkurenčních výrobků není 
určen výhradně pro ukřičené extrémní styly, 
jako je hardcore a metal, ale uplatní se všude
tam, kde je potřeba bezproblémově prosadit
vokál ve zvukově hustém prostředí s hrozícími
přeslechy ostatních nástrojů. Tento úkol zvládá
dokonale a jako zřejmě jediný dynamický model,
vedle kondenzátorového MXL LSC-1, si s ním
poradí, aniž by na oltář extrémních fyzikální 
vlastností obětoval výraz, barvu a muzikálnost.
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Beyerdynamic TG V71d 
nabízí průzračný, detailní 
a současně plný zvuk, prostý
většiny vedlejších atributů, 
jež obvykle trápí ostatní 
úzce směrové a hutně 
znějící modely.  

Samozřejmě však vyžaduje, aby uživatelé (zvukař 
i zpěvák) jeho vlastnosti znali a uměli jich správně
využít. Jeho cena se může někomu ve srovnání se 
45 let starým šedostříbrným morem českých pódií
(modří už vědí?) jevit jako vysoká, zcela však odpo-
vídá kvalitám a pořád je o dobrých 30% nižší, než
startovní cena jeho přímého předchůdce TG-X. 

Pokud by výrobce snad uvažoval (a já věřím 
že uvažuje) o dalším vývoji tohoto typu, přimlou-
val bych se za instalaci vypínače HPF a zabudo-
vání vypínatelného útlumového článku. To jsou
prvky, které by mikrofonu dodaly větší univerzál-
nost a tím pádem, v souladu s úvodním odstav-
cem recenze, rozšířily potenciální okruh zájemců 
o jeho pořízení. Zapracovat by také mohl na mik-
rofonním držáku, který snad musel být původně
konstruován se škodolibým přáním, aby z něj
mikrofony co nejčastěji padaly na zem.

PS: Mám pořád ještě opakovat, že mikrofon 
se nedrží za kouli, nebo už je to všem jasné?

Autor recenze: Jiří “Rolf” Randula
√√


