
Zdravím Vás, Tebe i támhlety! 

Mé jméno je Honza Trunec a jako DJ jsem dostal přezdívku Pears. Úplně poprvé jsem se za mixážní pult 

postavil v  červenci 2001, a to spíše náhodou, ještě ne jako samostatný DJ. Hned jsem měl jasno: "Tohle mě 

bude bavit! "  

V září 2001 roku jsem se vydal na nově otevřenou diskotéku Excalibur 

v Hlinsku, a tam uviděl pravého pana DJ v akci. Profík s šátkem na hlavě, který 

jel taneční bomby z gramofonů v super mixech a parádně u toho bavil 

lidi. Neskutečně mne to oslovilo, byla to láska na první poslech!  

Nedalo mi to, a tohoto chlapíka – byl to mistr DJ Seven – jsem později 

vyhledal v jeho rezidentním klubu Xanadu, a on se mne ujal začal mne učit, 

jak být správným DJem. Seznámil mne se vším, co s Djingem souvisí: s 

černými plackami, gramofony, servisem, údržbou, programováním hudby, 

světelnou techniku, až po všechno okolo zvukové aparatury. 

Jako samostatná jednotka jsem si poprvé za pult stoupl o 2 roky později, jako 

techno DJ. Odehrál jsem svůj první hodinový mix a stal se rezidentním DJem 

klubu Excalibur.  

O další 2 roky později jsem se stal členem DJ Studia Pardubice, kde jsem piloval své hraní a poznával nové 

DJe, získával nové zkušenosti a jezdil po různých akcích v celé České Republice. 

Jako techno DJ jsem působil až do poloviny roku 2006 a odehrál jsem nespočet techno akcí. Mezi moje TOP 

patří Summer of Love, Mácháč, Pekelný bar, hotel Mövenpick a další.  

Několikrát jsem byl hostem v rádiu Life u moderátora DJ Tomáše Stejskala (DJ Tom). 

Od této doby se pohybuji i na "komerční" scéně u nás, na Slovensku, v Německu a v Itálii. Právě v Itálii jsem 

jeden rok hrál na stejné akci, jako Gigi D Agostino. Jinak jsem hrál po boku dalších zvučných jmen, jako jsou 

Chris Sadler, Džejár, Pavel Cejnar, Jaro Slávik, Dj Uwa, či třeba světově uznávaný saxofonista Ivan M.  

V roce 2009 jsem se stal rezidentem Café Baru "141", v roce 2010 v Dance Clubu LUMAX a  v roce 2012 v 

klubu WINGS Svitavy, kde jsem působil jako domácí DJ až do roku 2016. 

A v čem podle svého názoru vynikám? Kromě kvalitního míchání a širokého výběru muziky různých žánrů je 

mojí předností - domnívám se - vtipné moderování a dělání legrácek pro lidi. Nejvíce stojím o to, aby se 

posluchači bavili a aby se rádi vraceli tam, kde hraji.  

V současné době se hlavně věnuji svatebním a firemním večírkům a nově vznikající agentuře 

vseprotvouakci.cz. 

Doufám, že se brzy potkáme na nějaké akci! 

Honza 


