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Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR?
BA je občanské sdružení založené v roce 1995, 
celou organizaci řídí zvolené předsednictvo, sou-
častným předsedou je Petr Brandejs.

Co je cílem BA?
Cílem BA je, aby se bluegrassu dařilo v ČR co 
nejlépe; aby se rozvíjel, byl v kontaktu se zahra-
ničím a co nejvíce se rozšířil. BA se také snaží 
zajistit co největší informovanost svých členů.

Jaká je činnost BA?
» BA vydává Bluegrassové listy
» BA spolupořádá nejstarší evropský bluegras-

sový festival v Evropě, Banjo Jamboree
» BA používá databázi členů k zaslání pozvá-

nek na nejrůznější bluegrassové akce
» BA pořádá výběrová kola na festival Banjo 

Jamboree
» BA vítá další náměty svých členů
» Internetové stránky BA jsou na adrese

http://bacr.czechweb.cz.
» BA vítá další náměty svých členů.

Členství v BA
» Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo 

se stane členem do 30.6., zaplatí plný roční pří-
spěvek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč. 

» Pro kapely je možno využít institut kolek-
tivního členství za 500 Kč, každý z kapely 
obdrží průkazku a bude dostávat vlastní 
výtisk BL (všechny výtisky budou zasílány na 
adresu kapelníka) a samozřejmě bude mít 
i všechny další výhody vyplývající z členství. 

» Dalším typem členství je pořadatelské 
členství za 500 Kč, pořadatel dává členům 
BA slevu na vstupném (min 10%, alespoň 
20 Kč) na jím pořádaných akcích a uvede 
BA na plakátech; sám má zdarma zajištěnu 
inzerci svých akcí v BL (1 stránka v BL/rok/na 

akci), na webu BAČR v dalších tiskovinách 
vydávaných BAČR. 

» Pro sponzory BA je určen institut doživotní-
ho členství za 5.000 Kč. 

Všechny typy členství vyřizuje sekretář BA, který 
rovněž dojedná individuálně podrobnosti týkající 
se kolektivního, pořadatelského a sponzorského 
členství. Za člena je rovněž možno přihlásit se na 
některých akcích.

Výhody členství
» slevy ve vybraných obchodech s hudebninami 
» zdarma Bluegrassové listy nejméně 4x ročně 
» zařazení do databáze členů - v případě zájmu 

možno e-mailem zasílat pozvánky na akce 
» možnost zapůjčení aparatury 
» sleva na vstupném na Banjo Jamboree a ně-

které další festivaly a akce

Zájemci o individuální členství mohou zasílat peníze 
složenkou na adresu BAČR,  Žižkovo náměstí č. 4, 
506 01 Jičín nebo převodem na účet: 108596029/
0300. Zájemce o ostatní typy členství prosíme 
o kontaktování Milana Leppelta, tel. 233313815, 
mobil: 774202348, e-mail: m.leppelt@seznam.cz, 
který s nimi domluví podrobnosti.

Můžete si z internetových stránek BA stáhnout 
formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro 
vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku může-
te vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.

Případné informace na tel. číslech členů výboru:

Milan Leppelt (sekretář BA)
tel.: 233 313 815
e-mail: m.leppelt@seznam.cz

Petr Brandejs (předseda)
mobil: 777 122 569, e-mail: brandejs@seznam.cz.

Petr Gartner
(šéfredaktor BL)
mobil: 737 971 477, e-mail: petrgartner@tiscali.cz

Bluegrassová asociace
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Zápis z jednání předsednictva BAČR

Zápis z jednání předsednictva BAČR 
31.1.2009 ve Sloupnici

Přítomno bylo předsednictvo v kompletním složení: Petr a Pavel Brandejsovi, Petr Gärtner, Jirka To-
man, Marek Macák, sekretář Milan Leppelt
a hosté: Honza Hejčl (Banjo Jamboree), Míra Jiřiště (Bluegrassové Listy) a Honza Macák

Pojednávaná agenda, kontrola loňských úkolů a přijatá opatření:
zlepšení úrovně BL 
� šéfredaktorem Bluegrassových listů se se stal Petr Gärtner. Ve spolupráci s Pavlem Brandejsem 

bude zajišťovat plánování náplně BL. Jako pomoc při přepisování nabídl Jirka Toman paní Střížko-
vou. Materiály do BL je třeba zasílat na Petrovu adresu petrgartner@tiscali.cz.

� Jirka Toman zajistí materiály k tisku od Zbyňka Bureše
� Petr Brandejs sestaví seznam médií, kterým budou BL zasílány zdarma.
Členská základna 
� Poměrně velký zájem je o kapelové členství, celkem zanedbatelný o členství pořadatelské. S no-

vým systémem placení se konečně vyjasní přesný počet našich členů, pravděpodobně se bude 
pohybovat kolem 200.

Rozpočet BAČR
� je navržen jako vyrovnaný, členské poplatky pokryjí vydávání a rozesílání BL.
� Jirka Toman zajistí vypracování a odevzdání účetnictví.
Samostaný Web Banjo Jamboree
� stále bohužel neexistuje. Pavel Brandejs připraví materiály a urychleně web (s T. Ludvíčkem) zrealizují.
Web BAČR
� Petr Brandejs bude zodpovědný za aktualizaci webu BAČR ve spolupráci s Tomášem Ludvíčkem 

a za zveřejnění starých čísel BL na webu.
Předkola BJ
� centrálním organizováním byl opět pověřen Petr Gärtner. Přihlášky zasílejte na petrgartner@tiscali.cz. 

Předkola proběhnou v Chomutově, Sloupnici, Novém Jičíně a Bratislavě. Více na jiném místě BL.

Dále byla projednána agenda Banjo Jamboree
1. rozpočet – vyrovnaný, čeká se na výsledky podaných žádostí o grant Středočeského kraje a Minis-

terstva kultury, jednání se sponzory pobíhají. 
2. rozdělení všech prací souvisejících s BJ proběhlo prakticky stejným způsobem jako loni. Stále hle-

dáme dobrovolníky!! 
3. Ondra Kozák bude tak laskav a opět zorganizuje dílny v budově koupaliště.
4. Jirka Toman zajistí pro děti projížďky na ponících. 
5. na BJ budou opět na prodej čepice Banjo Jamboree. Pavel Brandejs zjistí výrobu samolepek BJ, 

případně doobjedná čepice.
6. Petr Brandejs projedná širší výběr stravy na stáncích v areálu.
7. byla prodebatována dramaturgie BJ.
8. v parkování u koupaliště dochází ke značným změnám, které budou včas oznámeny.

zapsal Petr Brandejs
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Členský příspěvek na nový rok

Členský příspěvek na nový rok
Upozorňujeme členy bluegrassové asociace, že je třeba zaplatit členský přípěvek 200 Kč na rok 
2009. Zaplatit je možno buď přiloženou složenkou nebo na účet BAČR. Pokud použijete složenku, 
pozor na změnu adresy! Nová adresa je: BAČR, Žižkovo nám. 4, Jičín, PSČ 506 01. Při placení 
členského příspěvku převodem z účtu je nutné uvést tyto údaje:

Číslo našeho účtu 108596029/0300
Měnu Kč
Částku standardně 200 Kč
Název majitele účtu Bluegrassová asociace ČR
Specifický symbol zde bychom prosili Vaše členské číslo, pokud obnovujete členství
Textová informace zde bychom prosili Vaše příjmení

Pokud obnovujete členství a nemění se Vaše adresa nebo jméno, nic Vám nebrání uvést do kolonky 
„textová informace pro majitele účtu“ Vaše členské číslo. Komplikace nastává, pokud jste nový člen 
nebo pokud měníte některý z údajů, který potřebujeme znát. Pak do této kolonky napište prosím 
nějakou poznámku (nový člen, změna adresy …) a zkontaktujete nás telefonicky, e-mailem, poštou. 
Všechny telefonní čísla, e-mailové adresy, poštovní adresa jsou v tiráži BL.

Změna adresy sídla BAČR
Od 1. ledna 2009 bude platí nová adresa Bluegrassové asociace ČR:

Bluegrassová asociace ČR
Žižkovo náměstí č. 4, 
506 01 Jičín

Volební valná hromada BA ČR
V neděli po Banjo Jamboree 21.06.2009 se v 10.00 uskuteční volební valná hromada BA. Přístup 
mají samozřejmě jen členové BA (nezapomeňte průkazku). Kandidáty prosíme, aby zaslali své „vo-
lební“letáčky do příštích BL. Hlasovat je možné i korespondenčně spolu s anketou.

Změna adresy pro zasílání příspěvků Listů
Své příspěvky, články, recenze, termíny akcí nyní zasílejte na adresu nového šéfredaktora BG listů 
Petra Gärtnera, kontakt je:
Petr Gärtner, Husova 68, 430 03 Chomutov
e-mail: petrgartner@tiscali.cz
telefon: 737 971 477 
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PŘEDKOLA BANJO JAM
BOREE 2009

PŘEDKOLA BANJO JAM
BOREE 2009

Osmý ročník konkurzu BJ se bude v případě zá-
jmu soutěžních kapel odehrávat podle stejného 
scénáře jako v minulých letech.
Počítat se dá s tradičními místy jako je Sloupni-
ce, Chomutov, Nový Jičín a Bratislava. V tomto 
okamžiku jsou již známy přesné termíny jednot-
livých předkol: 

Nový Jičín – 25.4.2009
klub Galerka,
organizátor Petr Brandejs 
(777122569, brandejs@seznam.cz)

Chomutov – 19.4.2009
Country saloon U Bizona,
organizátor Petr Gärtner
(737971477, petrgartner@tiscali.cz)

Sloupnice – 16.5.2009
U Starýho Rebela
organizátor Pavel Brandejs 
(777564578, p.brandejs@orlicko.cz)

Bratislava – 16.5.2009
Hveizdoslavovo námestie
organizátor Kamila Trávničková
(+421-905-759691, camille@camille.sk ) 

Soutěžní podmínky se neliší od předchozích 
ročníků, takže jen pro připomenutí: z každého 
předkola postoupí jedna kapela, kterou vybere 
čtyřčlenná porota, přičemž jedním “hlasem” 

bude divácké hlasování. Vítězové jednotlivých 
předkol se utkají ve finále v sobotu 20. června 
2009 dopoledne na Banjo Jamboree v Čáslavi, 
kde na celkového vítěze opět čekají zajímavé 
ceny a možnost účinkování v odpoledním hlav-
ním programu.

Přihlásit se mohou kapely, které dosud na Banjo 
Jamboree v pátečním nebo sobotním hlavním 
programu nevystupovaly. Výjimka je možná 
pouze po předchozí domluvě.

Uzávěrka přihlášek je 31. března 2009, 
zasílejte je na adresu Petr Gärtner, Husova 
68, 430 03 Chomutov nebo e-mailem petr-
gartner@tiscali.cz. Přihlašované kapely budou 
rozmístěny podle geografické příslušnosti do 
jednotlivých předkol, ale je možné být zařazen 
na vlastní žádost i jinam. Maximální počet 
v jednom předkole je z organizačních důvodů 
stanoven na šest, proto s přihlášením své ka-
pely neváhejte... V přihlášce uvádějte název 
skupiny, odkud jste a kontaktní údaje na 
kapelníka: adresu, e-mail, telefon. 

V případě zájmu vyššího počtu přihlášených 
kapel existuje I možnost zorganizování dalšího 
předkola, pro aktuální informace sledujte strán-
ky BAČR http://bacr.cz.

Petr Gärtner

Předkola Banjo Jamboree 2009
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Na šňůře s Barry &
 Holly Tashin

V létě loňského roku jsem měl jedinečnou 
příležitost zahrát si na basu v doprovodné ka-
pele Barry & Holly Tashian na jejich krátké šňůře 
v Norsku. Byl to zážitek báječný a zajímavý a rád 
bych se o něj v následujících řádcích podělil.

Pro začátek by asi bylo vhodné Barryho 
a Holly představit. Je to velmi příjemný manžel-
ský pár, oba jsou profesionální muzikanti a velmi 
plodní autoři. V Čechách jste je mohli před ně-
kolika lety slyšet ve Strakonicích.

Barryho hudební kariéra sahá do začátku 
60. let, kdy hrával s legendární rockovou kape-
lou Barry & The Remains z Bostonu, která v roce 
1966 vystupovala jako předkapela Beatles na 
jejich zájezdu po USA. Zážitky z turné s Beatles 
Barry popsal v knížce TICKET TO RIDE – THE 
EXTRAORDIONARY DIARY OF THE BEATLES 
LAST TOUR. V 19 letech nahrál své první album 
a objevil se v legendární show Eda Sullivana, na 
přelomu 60. a 70. let spolupracoval a nahrával 
s country – rockovým novátorem Gramem Par-
sonsem a kapelou The Flying Burrito Brothers. 
V letech 1980 – 1989 byl Barry členem Hot Ban-
du Emmylou Harris, se kterým hodně cestoval 
a vystupoval v řadě televizních a radiových pořa-
dů. Kromě toho také vystupoval s Gail Daviesem 
a nahrával s Iris DeMent.

Holly v mládí studovala klasickou hudbu, 
později spojila svoji hudební kariéru s Barrym, 
kytarou a country hudbou. Na začátku 80. let se 
oba přestěhovali do Nashvillu a během koncer-
tování, psaní písniček a nahrávání stihli vychovat 
2 syny. Její skladbu HOME nahrál Nashville Blue-
grass band na svém na Grammy nominovaném 
albu Home of the Blues (Sugar Hill Records 
1990), další písničky nahráli Ty England, The 
Lynn Morris Band, Kate Brislin & Jody Stecher, 

Daniel O´Donnel, Roland White a mnozí další. 
Holly také nazpívala řadu vokálů, mimo jiné 
třeba s Nanci Griffith nebo Delia Bell.

Barry & Holly procestovali jako muzikanti celé 
Spojené státy, hráli několikrát i v Evropě a vystupo-
vali v řadě televizních i rozhlasových show včetně 
A Prérie Home Companion, The Grand Ole Ory 
Live, American Music Shop nebo E – Town. 

Kromě už zmiňovaných písniček na albech 
jiných interpretů nahráli spolu celkem 4 CD, 
Ready for Love (Rounder Records 1993), Straw 
into Gold (Rounder Records 1994), Harmony 
(Rounder Records 1997) a At Home (Copper 
Creek 2002). Některá z nich mám a doporučuji 
je k poslechu. Obsahují spoustu původního 
a velmi pěkného materiálu a kromě bravurně 
zvládnuté práce, kterou zde Barry & Holly 
odvedli, uslyšíte i řadu vynikajících muzikantů 
(Stuart Duncan, Roy Huskey Jr.).

No a jak jsem se vlastně v Norsku ocitl? Před 
lety jsme se s kapelou v holandském Voorthuize-
nu na přehlídce evropských bluegrassových kapel 
EWOB seznámili s bluegrassovým fandou z Nor-
ska, Dagfinnem Pedersenem. Slovo dalo slovo, 
whisky i aquavit (norský národní svérázný lihový 
nápoj pro opravdu silné jedince) tekl proudem 
a v létě jsme vyrazili na 1. ročník jediného norské-
ho bluegrassového festivalu nedaleko městečka 
Risor v jižním Norsku. Od té doby jsme tam 
s Cwrkotem hráli mnohokrát, vystoupili jsme i na 
jiných místech této nádherné skandinávské země 
a poslední 2 roky jsem tam vyučoval na bluegras-
sovém workshopu. V lednu 2008 mi Dagfinn 
nabídl, jestli bych nechtěl v rámci dílny, kde jsem 
učil, hrát v doprovodné kapele právě s Barry & 
Holly Tashian. V kapele kromě mě hráli ještě Jirka 
Králík na housle a Michal Barok na mandolínu. Po 

Na šňůře s Barry & Holly Tashin
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Na šňůře s Barry &
 Holly Tashin

chvilce váhání jsem zahnal svou lenost, souhlasil, 
a rozhodně jsem svého rozhodnutí nelitoval. B 
& H mi poslali zhruba 35 věcí, které jsem si měl 
připravit. Kromě většinou western – swingových 
standardů tvořily samozřejmě repertoár jejich 
vlastní skladby. Hned jsem viděl, kolik uhodilo. 
Byly to nádherné melodické skladby, ale pro 
basistu očistec. Nebyly nijak těžké harmonicky, 
ale neznal jsem je a měly spoustu akordických 
změn, často jen na 1 taktu. Na ostatní nástroje 
to až tak nevadí, umělec prostě použije neurčité 
fis do vytracena, předstírá, že se pohybuje na poli 
jazzových substitucí a čeká, ale u kontrabasu 
je opravdu nepříjemné, když zazní do akordu 
jiný základní basový tón. Protože skladeb bylo 
poměrně dost, nakonec jsem si udělal na kaž-
dou skladbu kartičku s akordy rozepsanými po 
taktech. Dalo to dost práce, ale byla to výhra 
a myslím, že to ocenil i Michal Barok, který stával 
na vystoupeních vedle mě a co chvíli do kartiček 
na podlaze také nahlédl.

První zkoušku jsme měli hned po příjezdu. 
Barry & Holly byli velmi milí, představili jsme se 
navzájem a začali zkoušet. První skladba byla 
nějaká western – swingovka, tuším DARKNESS 
ON THE DELTA. Hrál jsem na všechny čtyři doby, 
jak to u takových skladeb dělávám, dohráli jsme 
a Barry povídá: „Moc hezky to hraješ, krásná 
walking bass, ale s náma prosím Tě hraj jen 1. 
a 3. dobu!“ Začal jsem si na to dávat pozor, 
ale párkrát jsem se ještě u šlágrů Boba Willse 
zapomněl a Barryho pohled mi hned připomněl, 
jak si on představuje basu. Stejně dopadl Michal, 
když začal hrát doprovod tak, že kromě jedno-
duchých čopů občas vložil nějakou synkopu či 
jinou rytmickou ozdobu. Hned po posledním 
úderu do kytary povídá opět Barry: „Moc hez-
ky ten doprovod hraješ, ale hraj opravdu jen 
základní doprovod!“ Dokonce se stalo, že když 
se Michal taky zapomněl a udělal to na prvním 
vystoupení, před vystoupením druhý den mu to 
bylo připomenuto: „Včera jsi v téhle písničce 

nehrál doprovod tak, jak jsme se domluvili, dej 
si na to dnes prosím pozor.“ Na první pohled to 
vypadá trochu divně, ale mělo to svou logiku, 
Barry & Holly měli zcela jasnou představu, jaký 
sound má mít jejich doprovodná kapela a dů-
sledně na něm trvali. 

A jací byli oni? Bezvadní. Hráli solidní dopro-
vodné kytary (oba měli značku Martin) a měli 
dokonalé, nádherně sezpívané dvojhlasy. Velmi 
mě zaujala Barryho sólová hra na kytaru. Nejenom 
každé sólo, ale i každou vyhrávku měl udělanou 
do poslední noty. Nebyly to žádné prstolamy, ale 
byla to krásná a nápaditá sóla, která měla hlavu 
a patu. Pro mě byl balzám něco takového slyšet, 
jsem poněkud konzervativní a drcení hmatníku 
v šíleném tempu není můj šálek čaje, mám rád, 
když je i ze sóla k poznání, co je to za písničku. 
Navíc to byly všechno vynikající hudební nápady 
a motivy, řada z nich mi zní v uších doteď. V tom 
je myslím, mimo jiné, kouzlo každé dobré muziky, 
že nějaký motiv z ní utkví v paměti a neodbytně se 
vrací. Milou zajímavostí bylo, že Barry měl na ky-
taře nalepený papírek s nápisem NADECHNOUT!. 
Můj brácha se jednou v zákulisí ptal Holly, k čemu 
to je a dozvěděl se, že Barry se často tak soustředí 
na sólo na kytaru, že se zapomene před zpěvem 
nadechnout a nevyjde pak s dechem.

Na podiu byli bezvadní a pohodoví, odehráli 
jsme spolu 5 nebo 6 vystoupení a oceňoval jsem 
jejich profesionalitu. V Risoru jsme například 
hráli před narvanou hospodou na podiu, kam 
jsme prakticky neměli šanci se vejít, i když jsem 
celou dobu nevydechl. Zvládli to s naprostým kli-
dem a odvedli stoprocentní výkon, za který byli 
odměněni mohutným aplausem. Znám spoustu 
muzikantů, kteří se nepřenesou přes mnohem 
menší problémy.

Z časových důvodů nebylo možné zkoušet 
před každým vystoupením, v repertoáru jsme 
měli zhruba 35 skladeb, ze kterých Barry & Holly 
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Na šňůře s Barry &
 Holly Tashin

sestavovali program podle toho, kde jsme zrov-
na hráli, jiné písničky jsme hráli v kostele, jiné 
na festivalovém koncertě a jiné v hospodě. Kaž-
dopádně jsme si pokaždé přehráli ty věci, které 
jsme na předcházejícím vystoupení nehráli nebo 
písničky, u kterých se vyskytl nějaký zádrhel. Sa-
mozřejmostí pro oba Američany bylo, že se před 
každým vystoupení převlékli do něčeho lepšího 
a úplnou samozřejmostí bylo, že vždy podali sto-
procentní výkon a do každé noty ze sebe dávali 
všechno. To je věc, kterou jsem vždycky na Ame-
ričanech obdivoval, myslím, že takové nasazení 
není u každého úplně samozřejmé.

Vzhledem k tomu, že jsem byl v Norsku mik-
robusem, fungoval jsem zároveň jako kapelní řidič 
a strávili jsme spolu v autě spoustu času. Vyptáva-
li se na muziku u nás, já jsem se ale hlavně vyptá-
val na jejich zkušenosti a zážitky. Barry vyprávěl 
o Emmylou Harris, se kterou jsou mimochodem 
dodnes přátelé a sousedé, bydlí v Nashvillu ve 
stejné ulici a často se potkávají při venčení psů. 
Ptal jsem se také na svého oblíbeného basistu, 
kterým je Roy Huskey Jr., hrál na jejich některých 
CD. Považuji ho za svůj velký vzor, dokázal z kon-
trabasu dostat nádherný tón, měl skvělý rytmus 
a mám moc rád jeho styl. Byl žádaným studio-
vým hráčem a vystupoval i nahrával s takovými 
hvězdami, jako Chet Atkins nebo John Hartford. 
Byl jsem samozřejmě zvědavý, jak se s ním hrálo. 
Oba o něm velmi hezky mluvili, zcela žil muzikou, 
byl to velmi milý, ale poměrně nepraktický člověk, 
zejména ve finančních otázkách. Vzpomínali, že 
s ním na vystoupení na začátku 90. let hráli svoje 
písničky, které spolu naposledy hráli někdy v 70. 
letech a Roy si pamatoval i ty nejobtížnější har-
monické postupy u věcí, které 20 let nehrál. Vel-
mi jsme litovali toho, že Roy (podobně jako jeho 
otec, také vynikající basista) zemřel velmi mlád, 
v roce 1997 ve věku nedožitých 41 let.

Ptal jsem se také samozřejmě na muzikantský 
život. Barry & Holly příliš nevystupují, v podstatě 

jedou jen tam, kam mají chuť jet. Barry říkal, že 
svého času koncertovali velmi často. Pak si ale 
spočítali, kolik vydělají a zjistili, že 70% toho, co 
vydělají, zase utratí za letenky, ubytování, benzín 
a své koncertování podstatně omezili, svou roli 
samozřejmě také sehrála únava z mnohaletého 
vystupování a cestování. Hlavním zdrojem jejich 
příjmů jsou dnes autorská práva za písničky, kte-
ré nahráli a stále nahrávají nejrůznější umělci.

Veselé bylo, když jsme jednou tankovali 
naftu, Barry se mě ptal, kolik mi auto bere. Pak 
se ptal, jestli cena u pumpy je za galon, když 
jsem mu řekl, že za litr, začal složitě přepočí-
távat vztah mezi litrem a galonem a následně 
vztah norské koruny a amerického dolaru a pak 
dlouho mlčel. Mám pocit, že dodnes nevěří, že 
je možné, aby někde byly pohonné hmoty tak 
drahé a země přesto normálně fungovala a lidé 
používali automobily. Též mi to někdy připadá 
k neuvěření.

Po společně strávené týdnu jsme si potřásli 
rukama, Barry & Holly odlétali zpět do USA a mě 
čekala cesta domů, 24 hodin v autě, 1700 km, 
zkrátka nic hezkého. Při loučení se mezi řečí 
zmínili, že až budu v Nashvillu, ať se ozvu, že 
spolu uděláme pár vystoupení. Pronesli to tak 
samozřejmě, jako bych v hlavním městě Ten-
nessee trávil každý druhý měsíc. No, budu na 
to pamatovat, taháky s akordy jsem si schoval, 
nakonec jeden nikdy neví…. Každopádně to byl 
pro mě nádherně strávený čas, poděkování pa-
tří starému příteli Dagfinnovi Pedersonovi, který 
celou akci vymyslel a zorganizoval a samozřejmě 
také Barrymu & Holly a Jirkovi Králíkovi s Micha-
lem Barokem. Bluegrass mi v letech minulých 
přichystal spoustu příjemných překvapení a tak 
jsem si nudné drkotání v autě cestou domů 
mohl krátit fajn vzpomínkami na místa a lidi, 
které jsem už díky téhle muzice viděl a potkal.

Pavel Brandejs 
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Butch Baldassari 

Butch Baldassari 
V sobotu 10. ledna odešel do bluegrassové-

ho nebe po rok a půl trvajícím boji s neoperova-
telným nádorem na mozku Butch Baldassari.

Mandolinista BB byl mistrem mnoha stylů. 
Narodil se 11. prosince 1952 v Pennsylvánii. Do 
mandolíny se zamiloval, když viděl hrát Andyho 
Statmana, Davida Bromberga a Barryho Mitter-
hoffa s kapelou Bottle Hills Boys na Folk Festivalu 
v Pennsylvanii v roce 1972. V roce 1985 se stal 
členem skupiny Weary Hearts, kde účinkovali 
také Chris Jones, Mike Bub a Ward Stout a stali 
se kapelou roku 1988 u SPBGMA. Krátce na to 
se přestěhovali do Nashvillu a v roce 1991 zde 
založil Nashville Mandolin Ensemble, kde mohl 
plně rozvíjet své inovativní tvůrčí schopnosti. 
Hrávali melodie od Bacha, Vivaldiho, přes Be-
atles a Django Reinhardta až po Billa Monroea 
v obsazení mandola, mandocello, kytara, basa 

a několik mandolín a pohybovali se mezi blue-
grassovými festivaly a koncertními sály. Kapela 
dostala ocenění za nejlepší klasickou nahrávku 
v roce 1999, souběžně také působil v Nashville 
Mandolin Trio. V roce 1992 se stal členem na 
skupiny Lonesome Standart Time, se kterou 
záhy získali nominaci na Grammy v roce 1992 

Butch & New River Ranch naposledy v Evropě v roce 1997
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a roku 1993 „Píseň roku“ u IBMA (Mezinárodní 
bluegrassová asociace). Třikrát byl IBMA nomi-
nován mandolinistou roku, v roce1994, 1995 
a 1996.

Seznámila jsem se s ním v roce 1995 
v Owensboru, když hrál s kapelou Richarda 
Greena - The Grass is Greener. Také tato kapela 
s nahrávkou Sales Tax Toddle byla v roce 1997 
nominována na Grammy. Měli přijet v 1996 do 
Evropy, ale Richard chtěl peníze předem, já je ne-
měla, tak ze šňůry sešlo. V roce 1997 se s Billem 
Keithem dověděli, že chystám Evropské turné 
pro Sharon Cort a New River Ranch a v mžiku je 
měla v kapele. Třítýdenní šňůra je vedla do Vel-

ké Britanie, Německa a Švýcarska, přes Česko 
jsme bohužel tehdy jen projížděli, neboť se mi 
nepodařilo zařídit koncert. Od té doby jsem ho 
pravidelně každoročně vídala v Nashvillu.

Můžeme ho slyšet na nesčetných nahráv-
kách, vydal několik mandolínových škol, působil 
jako profesor mandolíny na Vanderbilt Universi-
ty a učil na mnohých mandolínových dílnách.

Nashville a bluegrassový svět ztrácí jednoho 
ze svých nejnadanějších synů. Čest jeho památ-
ce. 

Lilka Pavlak, v Bülachu 12. ledna 2009asd

Owensboro 1995 s The Grass Is Greener
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Bluegrassové vánoce v Trutnově

Bluegrassové vánoce v Trutnově
 Vánoce v bluegrassovém stylu jste mohli 

prožít v Trutnově 27.12. V Bonanze se již tra-
dičně sešlo několik kapel. Tentokrát jste mohli 
slyšet Fámy, Album a County Consensus. 
Večírek probíhal ve velmi přátelské a vánoční 
atmosféře. 

 
A kapely hrály! Fámy přijely v nové sestavě 

s Jirkou Klementem na banjo a Dušanem 
Šánou Paťavou na kytaru. Myslím, že Šána do 
partičky skvěle zapadá. Jirka budí dojem skrom-
ného, ne příliš otevřeného člověka, ovšem exce-
lentního hráče. Petr Kůs měl, myslím, chvílemi 
práci kočírovat humor celé partičky, který směřo-
val hlavně k nově vytvořeným stránkám, jež má 
na svědomí Pepa Kučera. Během vystoupení jste 
mohli slyšet věci z nového alba Mám cestu dlou-
hou, ale i věci starší, a dokonce zazněla i úplně 
nová píseň. Zřejmě se máme v budoucnu zase 
na co těšit.

 
Další hodinu jste mohli strávit při poslechu 

místní kapely County Consensus. V novém 
složení s Tomášem Hrochem Peroutkou na 
basovou kytaru, tudíž už jen ve čtyřech, zahráli 
„největší pecky“ moderního bluegrassu.

 Večírek zdaleka nekončil, když na pomysl-
né pódium přišla kapela Album z Chomutova. 
Bohužel bez kytaristy Vlasty Jiřiště. Místo něho 
tento večer hrál Ralph Schut. Známý to blue-
grassový dravec s uhlazeným a komickým vystu-
pováním dal kapele úplně jiný náboj. Narychlo 
upravený repertoár ovšem vůbec nevynechal 
známé albumácké „špeky“. Zajímavým zpestře-
ním byl také zpěv dobristy Zdeňka Lucáka. Pře-
plněná Bonanza jásala a Ralph dostával prostor 
ke komunikaci s diváky, která byla samozřejmě 
impulsem ke všeobecnému veselí. Vesele skonči-
la kapela Album, vesele pokračoval večírek.

 Jam vedený organizátory celého večírku 
Vencou Jezvinou a Šánou Paťavou probíhal až 
do ranních hodin. Díky podpoře majitele hospo-
dy a hlavního organizátora Jiřího Jůza jste moli 
prožít Bluegrassový svátek. Mohli… kdybyste 
tam byli. Tak zase za rok. Nenechte si to ujít.

Jitka Baudischová

Skupina Album a country saloon U Bizona v Chomutově vás zvou na další

BLUEGRASS FEST
14.03.2009 od 18 hodin U Bizona v Chomutově
 
hrají:  Imperial (Praha)
 Album (Chomutov)
 Akustik primitiv (Chomutov)
 P. Kůs a Fámy
 Fair Play Grass (Ml. Boleslav)

Country saloon U Bizona
Zengerova 4105, Chomutov
tel.: 474 629 273
mob.: 723 052 223
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Sawmill Road a Valerie Smith & Liberty 
Pike ve Švýcarsku

Ještě než jsem odjela na vánoce do Česka, 
stihla jsem dva senzační koncerty tady ve Švý-
carsku. 25. listopadu 2008 v legendární hos-
půdce Dolder2 ve Feuerthaler, blízko Rýnských 
vodopádů, vystupovala kapela Sawmill Road. 
Uchvátili mě již na podzim v Nashvillu. Originál-
ní, dynamická, kreativní, všestranná, strhující, 
tak ji popisují odborníci, muzikanti i fanoušci 
a všichni mají víc než pravdu. Nová skupina, slo-
žená z veteránů, bravurně hrající směs různých 
bluegrassových stylů, pevně zakotvená v tradici 
se předvedla se na IBMA showcases.

Houslista Bruce Johnson pochází z Kali-
fornie a profesionálně začal hrát v roce 1972 
s kapelami jako Cheyenne, Byron Berline’s L.A. 
Fiddle Band, Chris Hillman & Herb Pedersen, 
Ron Spears & Within Tradition a Doyle Lawson 
& Quicksilver. Basistu Steve Spurgina znáte asi 
hlavně jako autora Copáckého hitu Irish, v ori-
ginálu Walk in the Irish Rain. Pochází z Texasu 
a svou kariéru začal už v roce 1965. Toulá se 
všemi hudebními styly, psával písně, hlavně 
pro Gene Watsona a Rebu McEntire a obdržel 
kromě mnoha jiných ocenění také BMI Writers 
Award. Hrál s Wild Oats, Cheyenne, Byron 
Berlines Sundance, Mason Williams, Freddy 
Fender, Bluegrass Etc, se kterou jsem ho poznala 
i já a v bluegrassovém superbandu California. 
Multiinstrumentalista Charlie Edsall pochází 
z Indiany. Hraje na vše co má struny a nejlíp 
na kytaru. Proslavil se jako autor písně Cold 
Viginia Rain, která se stala hitem v podání Joshe 
Williamse. Hrával s Feather River, High Strung 
a Ron Spears & Within Tradition. Banjistu Dicka 
Brauna jsem poznala kdysi jako zakladatele sku-
piny Lost Highway. Procestoval s bluegrassem 
cely svět, hraje a vyučuje na banjo. Pochází 

z Nového Mexika a kromě Lost Highway hrával 
také s Long Lonesome Road a s Lynn Morris. 
Další multiinstrumentalista skupiny Mike Miracle 
pochazi z Arizony a je se svými 46 lety kapelním 
Benjamínkem. Hraje hlavně na mandolínu a má 
nádherný tenor. Býval členem Shady Creek, 
Mountain Therapy a Clear Blue, se kterou vy-
hráli Telluride Bluegrass Festival Band Contest. 

Koncert byl super a fanoušci je pustili z podia 
až dlouho po půlnoci. Naštěstí jsem v posledním 
momentě našla odvoz domu, když jsem se již zou-
fale chystala běžet na poslední noční vlak v 23.00.

Povídala jsem Stevovi o Copáckém hitu 
a nechá vás všechny moc pozdravovat. Všichni 
doufají, že je příští šňůra dovede i do Česka. 

Poslední koncert roku 2008 patřil Valerii 
Smith & Liberty Pike a konal se 20. prosince v cu-
ryšské restauraci Lerchenberg. Také Valerie s Bec-
ky a jejich novou kapelou byli pro mne jedno 
z největších podzimních překvapení v Nashvillu. 
Neviděla jsem ji delší dobu, měla problémy s hla-
sivkami a tak jsem byla zvědavá, jak ji vyléčili.

Becky, Valerie, Eric, Chad
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Valerie Smith je bombastická zpěvačka 
a showmenka s obrovským charisma. Střídavě 
hraje na housle, mandolínu a tančí kolem mi-
krofonu. A z Becky Buller, kterou jsem poznala 
jako nesmělého teenagera, se za ta léta s Valerií 
stal přímo vamp a její rovnocenná partnerka. 
Také střídá housle, pro změnu s banjem a jejich 
hlasy fantasticky ladí. Tak narváno v Lerchenber-
gu ještě nebylo, spousta fanoušků musela stát. 
Ze začátku i já, neb jsem se neobjednala předem 
a bylo totálně vyprodáno. Poté, co mi děvčata 
věnovala písničku od Claire Lynch WINGS TO 
FLY (které bych opravdu potřebovala, abych 
stihla být všude, kde bych chtěla), mne jeden 
z fanoušků nechal sednout. 

Byl to spíš ohňostroj než koncert, tempe-
rament z nich přímo sršel a obecenstvo šílelo. 
Letošní třítýdenní vánoční šňůra byla opravdu 
náročná. Měli jen dva dny volna a to cestovali 
dlouhé štreky přes Německo, Holandsko a Švý-
carsko, mnohdy ve sněhu, mrazu i dešti. Ještě 
že jejich manažér J. Gregory Heinike je také 
výborný řidič. 

Novou kapelu tvoří kromě nich dvou výbor-
ný mladý dobrista a zpěvák Chad Graves (není 
příbuzný s Joshem Gravesem). Brandon Bostic 
zpívá, hraje na mandolínu, kytaru i banjo. A ba-

sa Bobbyho Davise vpravdě tvrdí muziku.

Předvedli nám bohatou paletu jejich jedineč-
ného „Southern Mix“, jižanské směsi bluegrassu, 
country, blues a western swingu. Na programu 
byly převážně písně z jejich posledního alba 
Valerie Smith & Becky Buller „Here’s A Little 
Song“. Becky chvílemi uváděla v němčině, což se 
pochopitelně Švýcarům líbilo. Zazpívali nám také 
několik koled a pár dokonce německy. Do dlou-
hatánské improvizace na téma Orange Blossom 
Special vložili mimo jiné i koledu OH TANNEN-
BAUM. Valerie zazpívala a zatančila ROCKING 
AROUND A CHRISTMAS TREE, STILLE NACHT, 
SILENT NIGHT si s nimi zazpíval celý sál. Teprve po 
sedmi přídavcích jim bylo dovoleno odejít. 

Byl to poslední koncert šňůry a všichni byli 
unavení a šťastní, že to mají za sebou a těšili se 
domů. Moc se tam ale asi neohřáli. Zpět letěli 
v úterní sněhové bouři a za pár dní, 17. ledna, 
již zase vyráželi spolu s dalšími kapelami jako 
Monroe Crossing na Bellbuckle Druide, okružní 
bluegrassovou plavbu do Mexika. Lákali mne, 
nedala jsem se, ale hned bych se tam jela ohřát. 
Snad příští rok. Také doufají, že si snad konečně 
napřesrok zahrají i u vás. 

Lilka Pavlak, 13. ledna 2009
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IBMA Svět Bluegrassu v Nashville 2008
29.září – 5.října 2008

Do Ameriky za bluegrassem jezdím více 
méně pravidelně víc než 30 let, ale letos po-
prvé jsem se tam setkala s českou, slovenskou 
a v Severní Karolíně také s moravskou kulturou 
tolikrát, že jsem si chvílemi nebyla jista, zda se 
vůbec nacházím v Americe, či někde ve střed-
ní Evropě minulých století. Každopádně toho 
bylo mnohem víc, než za posledních 40 let ve 
Švýcarsku. V prvních dvou týdnech jsem stačila 
navštívit mimo jiné také Sokoly a československý 
festival v Mineapolis a St. Paul, Minehaha Falls 
- vodopády na říčce vlévající se do Mississippi, 
které inspirovaly H.W. Longfellowa k jeho epické 
básni o Hiawatovi a Antonína Dvořáka uchvátily 
natolik, že si na rukáv od košile, neb neměl u se-
be papír, zaznamenal noty na svou pozdější So-
natinu, Opus 100, která mu právě v ten moment 
zněla hlavou. Socha Hiawaty s jeho Minehahou 
u nich stoji dodnes.

Dostala jsem se na „Dožínky“ v Nové Pra-
ze (New Prague) a jiné americko - české akce, 
mimo jiné i na slavnostní jmenování čestného 
konsula v St. Paul, kvůli kterému přijel i český 
velvyslanec z Washingtonu. Na následující párty 
v místní Sokolovně bylo dojemné vidět spousty 
lidi v krojích, které si jejich dávní předkové při-
vezli ze staré vlasti a to nejenom staré dědoušky 
a babičky, ale i děti a mládež tančící a zpívající 
folklor a stále udržující tradice. Sami už česky 
či slovensky dávno neumí, je to, jako když my 
zpíváme bluegrass.

Do Nashville jsme jeli s Beou, Benjim a ka-
marádkou Chris autem z Minnesoty. Po cestě 
jsme navštívili Dvořákův Spillville v Iowe, českou 
čtvrť a museum v Cedar Rapid v Iowa, zničené 
červnovými povodněmi a spoustu jiných česko-
slovenských památek. Pro většinu lidí tam jsme 

ještě pořád jedna země. Také jsme se zastavili 
v Cresku v Iowa, kde na koncertě v místním 
divadle vystupovala skupina Monroe Crossing, 
v ní na banjo hraje Bein syn Benji. Na oběd 
jsme zašli do světoznámé české hospody Klas 
v Chicagské čtvrti Cicero, kam na pivo a hrát 
karty chodil i Al Capone. Jeho dům i domy jeho 
gangsterských kolegů propojené tunely stojí do-
dnes v bezprostřední blízkosti, neměla jsem moc 
dobrý pocit v břiše, když jsem si to tam potmě 
šla fotit. Zjevil se stín v okně a já div nezahodila 
kameru, jak jsem měla naspěch, co kdyby... Ale 
abych neodbočovala, s bluegrassem to nemá 
nic společného, i když u Klasu pravidelně hrává 
Druha Tráva i jiné české kapely.

Právě vrcholila benzínová krize, ceny se špl-
haly do nebe a Nashville a půl Tenneesee bylo 
bez benzinu vůbec. Trochu jsme trnuli v očeká-
vání věcí příštích, jet o den, dva dřív, asi bychom 
nedojeli, ale situace se naštěstí znormalizovala. 
Zvládli jsme to a dorazili do hotelu v pořádku 
v neděli v noci. 

V pondělí to vypuklo. Ráno se zaregistrovat 
a vyzvednout lístek na Award Show, dopoledne 
nakouknout na pár seminářů, v poledne několik 

Minehaha Falls St. Paul, Minnesota, tentokrát buhužel skoro bez vody
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mítinků různých členských kategorií a odpo-
ledne se podívat na Trade Show. Potkala jsem 
spousty známých, s každým se pozdravila a vy-
měnila pár slov. Byla jsem svědkem, jak časopis 
Bluegrass Now chystal pro své čtenáře dárečky 
v podobě flaštiček s minerálkou s jejich logem. 
Sotva je vsak vybalili, museli je odstranit, neb 
vedení hotelu jim zakázalo je dávat zadarmo, 
aby si lid musel kupovat jejich drahé vody. Ať 
žije byznys! Pak že je to země neomezených 
možností! 

Večer následovalo slavnostní zahájení a ve-
čeře, hlavní proslov měl Roger H. Brown z Berk-
lee College of Music, v osm vypukly první ofici-
ální předváděčky. Tradičně bylo na programu 5 
skupin, nebudu je všechny jmenovat, bylo by to 
pak nekonečné. Zaujala mne kapela Widow Ma-
ker z kanadské Alberty, Gibson Brothers a nejvíc 
kapela, která mě oslnila již vloni, Steeldrivers. Ze 
šedesáti nočních předváděček jsem si vybrala 
Josh Williams Band, G2 ze Švédska, Steeldri-
vers, Sawmill Road a Monroe Crossing, vše se 
stihnout absolutně nedá. V úterý a ve středu se 
celý den konal mezinárodní „Bluegrass Summit“ 
v ledové místnosti, kde se všichni neameričané, 
nezvyklí na tamní klimatizaci, klepali zimou. Bylo 
nás tam asi 30, z 16 různých zemi, od nás také 
Richard Ciferský, přednášel a summit vedl Fred 
Bartenstein. Akce by si zasloužila samostatný 
článek, takže se tím dál nebudu podrobně 
zabývat. 

Večerní předváděčky jsme naštěstí stihli, 
zahájovali Red Wine z Itálie, výborní jako vždy, 
premiéru měl Silviuv syn Marco Ferretti s kyta-
rou. Donna Ulisse, Charlie Sizemore Band a Ju-
nior Sisk & Ramblers Choice podali standardní 
výkony, bombastická však byla poslední kapela 
Valerie Smith & Becky Buller. Neviděla jsem je 
delší dobu a úplně mi vyrazily dech. Valerie byla 
vždy fantastická, tak nabitá temperamentem, že 
div nevybuchla. Ale jak se z nesmělé houslistky 

Becky z Minnesoty vyvinula další bomba, úplnej 
vamp, to mě omráčilo. Vždy si myslím, že už 
nemohou snad být lepší, ale znovu a znovu 
mne přesvědčí o opaku. Jejich dlouhý dobrista 
Chad Graves, v botách s vysokými podrážkami 
a psími dečkami, vypadal jak z minulého století 
(že by přijel taky z Chicaga, jako my?), hrál ale 
na jedničku.

Nočních předváděček bylo ten den k osm-
desáti. Pak si vybírej! Rozhodla jsem se pro Mark 
Schatz & Friends v Deering Suite, kde spoluhráli 
Missy Raines, Jim Hurst a houslista Jason Tho-
mas, kterého si možná pamatujete z Claire Lynch 
Bandu v Bratislavě. Odskočila jsem se podívat na 
další oblíbence z minula, King Wilkie. Byla jsem 
sice varována, že již moc bluegrassoví nejsou, 
ale nikdy jsem nebyla ortodoxní a kapela se mi 
líbí pořád. Levým očkem jsem mrkla na G2 a ná-
sledující Amy Gallatin & Roger Williams. Znám 
je oba dlouho a vždy se mi líbili, ale každého 
zvlášť. Když jsem je slyšela spolu zpívat, běhal mi 
mráz po zádech, jaké to bylo. Už se na ně těším, 
jak v létě přijedou do Evropy. Zpět do Deering 
Suite, kde byla připravená lahůdka a pro mne 
jeden z vrcholných zážitků celého týdne. Eddie 
Adcock (před nedávnem operovaný na mozku 
za plného vědomí - viz video na YouTube: Eddie 
Adcock plays banjo during brain surgery) znovu 

Eddie Adcock (se šátkem)
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hraje na banjo, zpívá a uchoval si i svůj pověstný 
humor, jizvy na hlavě skryl šátek. S ním s kytarou 
na jevišti jeho žena Martha, na basu Tom Gray 
a na mandolínu Akira Otsuka. Jen tak dál, Eddie, 
byl jsi a budeš pořád SUPER! 

Nakoukla jsem na Karl Shiflet & big Country 
Show pak mě na chodbě zastavili a pozvali na 
jejich předváděčku Frank Solivan II. s Mike Mun-
fordem. Byli výborní, ale neměla jsem na ně moc 
času. Jejich muziku jsem si vychutnala až v klidu 
doma z CD „Frank Solivan II - I am a Rambler“ 
které mi věnovali, pár dní jsem ho ani nevyndá-
vala z přehrávače. Patří k tomu nejlepšímu, co 
jsem si letos přivezla a můžu vám ho vřele dopo-
ručit. Protože jsem to slíbila Robovi Ickesovi, va-
lila jsem na své další miláčky, Three Ring Circle, 
ty taky nikdy nemůžu propásnout. A pak honem 
zpět do Deering Suite, kde již byli nastoupeni 
Kruger Brothers s Mikem Clevelandem a Terry 
Baucomem. Tam jsem vydržela až do konce.

Ve středu brzo ráno pokračoval summit, ten-
tokrát nám udělali přestávku, abychom mohli na 
oběd a polední předváděčky do plesového sálu. 
Na programu byli Alecia Nugent, Lonesome Ri-
ver Band a Sawmill Road. Nová kapela složená 

z veteránů se pro mne stala jedním z největších 
zážitků (více v samostatném článku o kapele 
z jejich prosincového vystoupení ve Švýcarsku). 
Studený mezinárodní summit skončil navečer, 
pak honem na Trade show a potom konečně 
vyběhnout ven z hotelu do rozžhaveného Na-
shvillu, ohřát se a nadýchat čerstvého vzduchu 
bez klimatizace. Bohužel v té euforii, že jsem 
venku a je mi teplo a v domnění, že to bude až 
zítra, jsem promeškala Bluegrass Hotel: A Tri-
bute to the Newgrass Era in Kentucky (Pocta 
newgassové ery v Kentucky), s původními členy 
Newgrass Revival a Bluegrass Alliance. Bude 
mne to jistě hodně dlouho mrzet, ještě teď bych 
si kvůli tomu nejradši utrhla děravou hlavu. Ale 
dějí se i horší věci.

Večerní oficiální showcase zahajovala výbor-
ná Balsam Range ze Severní Karolíny. Následova-
la špičková a má milovaná Blue Highway. Místo 
Ernie Thacker & Route 23 se objevili náhradníci, 
Special Consensus Grega Cahilla z Chicaga, moji 
další oblíbenci, konec patřil Kathy Mattea, sice 
krásný zpěv, ale ne moje parketa. Obecenstvo se 
pomalu vytrácelo na noční předváděčky, kterých 
tentokrát bylo víc než sto, takže bylo z čeho 
vybírat. Mně neunikli Missy Raines & New Hip, 
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Don Rigsby, Lonesome River Band, G2, Bradley 
Walker, Mike Cleveland & Flamekeeper, Danny 
Paisley & the Southern Grass, Jimmy Gaudreau 
& Moondi Klein, Dan Tyminsky Band, Sierra Hull 
& Friends, hráli s ní mimo jiné Clay Hess a Ron 
Block. Byla jsem příjemně překvapená, jak se 
její zpěv za ten rok fantasticky zlepšil. No, bude 
z ní velká hvězda. Skončila jsem na Tony Rice 
& Mountain Heart a to již bylo ke třetí hodině 
ranní. Oficiálně se sice smělo hrát jen do dvou, 
ale kdo by chtěl koncert násilím ukončit, se zlou 
by se potázal.

Ve čtvrtek se konal Special Award Lunche-
on, slavnostní oběd, kde se předávaly zvláštní 
ceny. Pro vás snad nejzajímavější jsou IBMA 
Distinguished Achievement Awards, jednu 
z nich obdržel vloni Marko Čermák. Letos byl 
poctěn také časopis Banjo Newsletter, pro cenu 
si šel Donald Nitschie, starší syn zesnulého za-
kladatele Huba Nitschie a Nancy, jeho manželka. 
Společně s druhým synem Spencerem vydávají 
Newsletter dodnes, cenu jim předával a řeč 
kolem vedl Tony Trischka. Jako další byli oceněni 
legendarní Bill Harrell, Art Menius, Ernest Tubb 
Record Shop a Alan Munde & Joe Carr. Větši-
nu odpoledne jsem strávila na Trade Show. Ve 
čtvrtek před večerním Award Show tam bývají 
k vidění skoro všichni. Udělala jsem pár fotek, 
popovídala si mimo jiné s Ricky Skaggsem, který 
pořád vzpomíná na Prahu a nechá vás všechny 
pozdravovat, totéž i Andy Owens. Poslechla 
jsem si, jak spolu jamovali Mike Auldridge, 
Jimmy Gaudreau a Moondi Klein, Kruger Bro-
thers a spousta jiných. A pak se šla připravit na 
tu večerní slávu.

International Bluegrass Music Award Show 
se po loňské Grand Ole Opry opět konala ve vy-
prodaném Ryman Auditorium, které bylo na do-
sah, všichni museli být na svých místech v osm 
hodin a pak to vypuklo. Nevím, zda jste měli 
všichni možnost si Award Show poslechnout na 

internetovém radiu, v krátkosti vám radši o tom 
něco napíšu. Nominace a výsledky snad již znáte 
všichni, nebo se na ně můžete podívat na netu, 
takže kdo chce, může následující vynechat. Celý 
večer uváděl se svým osobitým humorem Del 
McCoury, zahájili Steep Canyon Rangers s pís-
ní LOVING PRETTY WOMEN. Sierra Hull a Ron 
Block vyhlásili vítěze kategorie Emerging Artists 
(Objev roku), kapelu Dailey & Vincent. Blue 
Highway nám zahrála THROUGH THE WINDOW 
OF A TRAIN a po obvyklých reklamách se na 
scéně objevili Grascals, zazpívali ONLY DADDY 
THAT’LL WALK THE LINE. Gospelovou nahrávku 
roku presentovali Terry Baucom a Sonja Isaac, 
opět vyhráli Dailey & Vincent s písní BY THE 
MARK. The SteelDrivers byli nominováni ve 
třech kategoriích a předvedli nám DRINKING 
DARK WHISKEY, Claire Lynch a Larry Cordle 
presentovali Instrumentální album roku a vyhrál 
to Andy Hall se „Sound of a Slide Guitar“. Jistě 
si ho všichni pamatujete z loňských vystoupení 
Infamous Stringdusters. Doyle Lawson & Quick-
silver nám předvedli MONROE’S MANDOLIN, 
pak následovala další prezentace Distinguish 
Achievement Awards a Del McCoury Band 
zahrál MONEYLAND (že by již měl vizi nynější 
finanční krize?). Recorded Event of the Year 
uvedli G2 ze Švédska, vyhrál Everett Lilly & Eve-
rybody and Their Brother, cenu si převzala jejich 
početná rodina. Na scéně se objevili Dailey & 
Vincent, nominovaní letos dokonce v deseti ka-
tegoriích, tohle tady ještě nebylo. Zazpívali píseň 
BY THE MARK a obecenstvo šílelo. Cenu pro 
zpěvačku roku uváděli Bradley Walker a Alicia 
Nugent, kteří zapěli kousek dua WHEN I STOP 
DREAMING - I STOP LOVING YOU. Ocenění se 
slzami v očích i hlase získala stejně jako vloni 
Dale Ann Bradley. Dan Tyminski Band se dvěmi 
nominacemi nám předvedl WHEELS. Do Hall of 
Fame byl Eddym Stubbsem posmrtně uveden 
Charles Wolfe: historik, spisovatel a novinář, 
cenu za něj převzal jeho bratr. Zpěváka roku 
uvedli Josh Williams a Carrie Hassler a vyhrál 
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Jamie Dailey. Poděkoval v první řadě Doyle Law-
sonovi, bez kterého by se prý nikdy nedostal tak 
vysoko. Pak nastoupili lonští vítězové několika 
kategorií, The Infamous Stringduster a zazpívali 
THREE DAY IN JULY. Píseň roku nám prezen-
tovali Kathy Mattea a Tony Trischka, zvítězila 
THROUGH THE WINDOW OF A TRAIN od Blue 
Highway. Cenu za Instrumentální album roku 
získal Mike Cleveland & Flamekeeper. Jako další 
byl Eddie Stubbsem uveden do Hall of Fame le-
gendární Bill Clifton. Někteří z vás ho měli mož-
nost vidět na vlastní oči v Holandsku na EWOBu 
a doufám, že ho všichni znáte. Instrumentalisty 
roku představil Chris Jones: banjo - Kristin Scott 
Benson, basa - Barry Bales, dobro - Rob Ickes, 
kytara - Josh Williams, mandolína - Adam Stef-
fey, housle - Mike Cleveland. Marshall Willborn 
a Lynn Morris uvedli Album roku, vyhráli opět 
Dailey & Vincent. Když se totéž opakovalo při 
Vokální skupině roku, diváci již pomalu nebyli 
k udržení. Zpěvačka roku 2007 a 2008 Dale 
Ann Bradley nám zazpívala Julia Belle a pak se 
objevil Vince Gill a prohlásil: „Teď asi bude IN 
jmenovat se Vincent!“. Představil vítěze kate-
gorie Bavič roku a vyhrál to kdo jiný, než opět 
Dailey & Vincent. Vince zažertoval, že kdyby 
také vystupovali ve stejném oblečení, mohli to 
vyhrát třeba Grascals. Poprvé v historii IBMA si 
jediná skupina odnesla domů sedm cen. Blížilo 
se finále a nastoupil Ricky Scaggs & Kentucky 
Tunder. Zahráli nám směs skladeb TOY HEART, 
LONESOME RIVER A FOGGY MOUNTAIN BREA-
KDOWN, nakonec Ricky zvolal: „God bless you, 
Earl Scruggs!“ a bylo po všem. 

Del McCoury slavil narozeniny své manželky 
a svých 50 let na jevišti a při té příležitosti po-
řádal party v Nashvillském bluesovém klubu BB 
King’s . Na velké plaketě nad jevištěm jsme měli 
možnost u nápisu Celebrating 50 Del McCoury 
vidět nulu jako dolarovou minci s jeho hlavou. 
Bylo to tam veliké, ale pěkně narváno, tak jsem 
se záhy odebrala zpět do hotelu, konečně se 

podívat, co se děje v California Suite. Tam 
obyčejně chodím nakonec na pivo na dobrou 
noc, tentokrát jsem se tam ale vůbec nedostala. 
Vzadu v chodbě ve 14. poschodí jamoval Ron 
Spears s Dickem Brown, Markem Miracle a dal-
šími. Chvíli jsem je poslouchala a pak si šla pro 
něco na pití. Netušila jsem ještě, co se mi podaří 
dat dohromady za chvíli. Stál tam Jimmy Gaud-
reau s černým mandolinistou a ptal se mne, kde 
pořád běhám. Já že poslouchám Rony Spearse 
a spol. a on na to, proč neposlouchám radši 
jeho. Já že nehraje a tak Jimmy vytáhl mandolí-
nu a začal hrát. Ron šel kolem a tak jsem na něj 
volala, že bych si je chtěla poslechnout spolu. 
Prý nikdy společně nezpívali, já na to, že je tedy 
nejvyšší čas. Opravdu pak začali. Bylo to moc 
krásné a já prohodila, že kdyby tady tak s nimi 
ještě zpíval Moondi. A Jimmy, že pro něj teda 
dojde. A zpívali jako bohové. Kolemjdoucí Bill 
Clifton se zaposlouchal do jejich zpěvu a kluci 
mu začali hrát jeho písničky Mary Dear, Blue 
Ridge Mountain Blues a další. Chvílemi měl slzy 
v očích. Šla jsem vypůjčit kytaru a podávám ji 
Billovi a kluci začali prosit, ať on něco zahraje 
jim, že toho umí víc než oni všichni dohromady 
a že byl vždycky jejich idolem. A to se taky spl-
nilo. To byla krása! Chodba byla uzoučká, nikdo 
tam nemohl projít, ale atmosféra jedinečná. 
Lákali nás sice dovnitř do pokoje, ale to už by to 
kouzlo okamžiku asi zmizelo. To byl další z mých 
vrcholných zážitků toho týdne. Bill Clifton pak 
šel spát, my do California Suite, kde se vesele 
sejšnovalo dál, ale na ty magické chvíle předtím 
asi nikdy nezapomenu. 

V pátek ráno začínal Fan Fest, ale to už bude 
další kapitola. 

Lilka Pavlak, Bülach, 23. ledna 2009
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Lester Flatt – rozhovor s bluegrassovým gigantem
Časopis Pickin‘, Únor 1979, Don Rhodes, pře-

ložil Milan Leppelt
V květnu letošního roku uplyne 30 let od smrti 

zpěváka, kytaristy a skladatele Lestera Flatta. Mně 
osobně Lester Flatt před lety otevřel dveře do světa 
bluegrassu a navždy zůstane mým nejoblíbenějším 
zpěvákem a také skvělým bavičem. Způsob, jakým 
uváděl vystoupení svých kapel, je pro mě velkou 
inspirací. Rád vzpomínám na setkání s Lesterovým 
dlouholetým přítelem a manažerem, kterým je 
Lance LeRoy. Když jsem toho ctihodného gen-
tlemana oslovil s prosbou o autogram a svojí 
chatrnou angličtinou jsem se mu vyznal ze své 
lásky a obdivu k Lestru Flattovi, řekl mi: „Dobře 
to říkáš, synu! Dnes se pořád mluví o Monroeovi 
a Scruggsovi a na starého Lestera se zapomíná. 
A to je velká chyba, protože tu moc chybí!“ 

 Následující rozhovor tedy berme jako 
připomenutí zpěváka, kytaristy, skladatele a vel-
kého muže, Lestera Flatta. Dík patří Milanovi Lep-
peltovi za překlad a Václavovi Křížovi za přepsání 
Milanova strojopisu do elektronické podoby.

Pavel Brandejs 
Tento měsíc uplyne 10 let od doby, kdy kytaris-

ta Lester Flatt a banjista Earl Scruggs šli každý svou 
cestou. S nimi šla dvacet let historie bluegrassu. 
V okolí Nashvillu se říká, že Bill Monroe vytvořil 
bluegrass, ale Flatt & Scruggs ho zpopularizovali 
po celém světě. Monroe měl spoustu hitů na des-
kách v době, kdy Flatt a Scruggs v roce 1948 for-
movali Foggy Mountain Boys, oni ale zkombinovali 
svůj úspěch z desek s novým médiem, které přišlo 
na scénu - s televizí - a se starým médiem známým 
jako film. Nahráli průvodní melodii k televiznímu 
pořadu The Beverley Hillbillies (THE BALLAD OF 
JED CLAMPETT) a k filmu Bonnie & Clyde (FOGGY 
MOUNTAIN BREAKDOWN) a zvítězili u miliónů 
fanoušku. Hudební promotéři by s radostí spojili 
tuto dvojici alespoň na jedno vystoupení. Flatt řekl, 
že by bohužel nechtěl vystupovat s doprovodnou 
skupinou, která doprovází Scruggse a Scruggs 

sdělil Donu Rhodesovi, autoru tohoto článku, 
v říjnu 1978, že nechce být v žádném případě 
spojován s bluegrassovou hudbou. Uvedl, že ani 
v budoucnosti se takové znovusjednocení neu-
skuteční. (Ačkoli v jednom novinovém článku po 
Flattově smrti Scruggs doslova řekl, že navštěvoval 
Flatta v nemocnici a plánovali opět společnou hu-
dební kariéru - pozn. překladatele).

 Takže fandové starého Flatta & Scrugg-
se musí dále pokračovat v poslechu starých desek. 
Ovšem Lester Flatt existoval už před vznikem tea-
mu Flatt & Scruggs.

Poprvé jsem se s Lesterem Flattem setkal 25. 
června 1971. Jeho přítomnost na prvním bluegras-
sovém festivalu v Hampton Country v Jižní Karo-
líně mě navnadila. Ten den jsem také slyšel něco 
dobrého bluegrassu v podání Charlie Moorea, 
Clyde Moodyho a Jima & Jesseho. To byla moje 
první zkušenost s živou bluegrassovou hudbou. 
A díky Billu Monroeovi nebyla poslední.

Můj první dojem z Flatta, když jsem s ním dělal 
rozhovor, byl, že vypadá jak texaský bankéř, oble-
čen byl v černém saku, v černém tenkém slamáku, 
v černé kontinentální kravatě a tmavé purpurové 
košili. Mluvil obzvláště pomalým jižanským dialek-
tem, jako by pečlivě vážil každé slovo. Vypadal na 
extrémně rezervovaného člověka, i když jeho častý 
úsměv prozrazoval vřelost. V několika následují-
cích letech se naše cesty mnohokrát zkřížily: na 
bluegrassových festivalech v Georgii a Jižní Karolí-
ně, v budově Grand Ole Opry v Nashvillu a na jeho 
vlastním bluegrassovém festivalu v Pilot Mountain 
nedaleko Winston-Salemu v Severní Karolíně.

Za ty roky se Flatt změnil velice málo. Když 
jsem byl požádán o sleeve-note na Flattově go-
spelovém albu vydaném u firmy Canaan Records, 
napsal jsem: „Lester Flatt, narozen a vychován 
na jihu, může být přirovnán ke kostelu, který se 
během let v něčem změnil, ale stále si udržel to, 
co ho činí velikým. A k velkému potěšení fanoušků 
a přátel si Lester vždy zachoval svůj tradiční sound, 
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zatímco doba se změnila. Jeho láska k Bohu a jeho 
láska k hudbě se nezměnila v průběhu více než tří 
dekád let vystupování na jevištích po celém světě. 
Když vložíte tuto desku na gramofon, neuslyšíte 
nového Lestera Flatta. Sound tohoto alba zní spíše 
jako kostelní zvony za nedělního rána dávno před 
lety: jasně, čistě a domácky.“

Lituji, že jsem neměl štěstí vidět legendární 
tým Flatt & Scruggs spolu. Má bývalá manželka 
mi vždy s radostí připomínala, že je jednou viděla 
v Auburnu na universitě ve státě Alabama a já, 
který píše o country hudbě, jsem je spolu nikdy 
neviděl. Jednou jsem je záhadně propásl na geor-
gijské universitě. Tenkrát otiskl studentský časopis 
jejich fotografie na přední straně s textem: „Lester 
Flatt, Earl Scruggs & Foggy Mountain Boys zde 
vystupují. Se svými houslemi, banjem a humorem 
přenesli na školní půdu novou koncepci muziky.“

Rozchod Flatta a Scruggse byl největší událostí 
na začátku roku 1969, ale já nesouhlasím s lidmi, 
kteří tvrdí, že ani jeden od té doby nic pořádného 
neudělal. Scruggs vydal několik excelentních desek 
se svými syny a přáteli, jako je Joan Baezová a Bob 
Dylan. Flatt také vydal mnoho výborných desek, 
včetně těch natočených s Macem Wisemanem, 
dále Live At Vanderbilt University s hostujícím 
Billem Monroem, gospelové album u firmy Cana-
an Records a v současné době točí u firmy CMH. 
Kdokoli, kdo slyšel Nashville Grass v současné 
době, dokonce i v době nešťastné série Flattových 
nemocí musí připustit, že co se týká dobrého 
bluegrassového zpěvu, je Flatt těžko k poražení, 
i když už při vystoupeních sedí na židli. A často 
jsem na bluegrassových festivalech viděl diváky, 
kteří po jeho vystoupení divoce skákali, pískali, 
halekali a aplaudovali. Je prostě stále obtížné 
dosáhnout jeho kvalit. V jedné autobiografické 
písni, která se jmenuje COUNTRY BOY, Flatt zpívá: 
„Znal jsem jednoho venkovského chlapce, který 
se proslavil se svou starou kytarou, vždy zpíval 
a toho nikdy nezměníš, je-li opravdový venkovský 
kluk. A můžeš vzít chlapce pryč z venkova, ale 
nemůžeš vzít venkov z chlapce, můžeš ho vzít do 

města a udělat z něj hvězdu, ale nemůžeš odebrat 
venkov z chlapce.“

17. října 1978 odpoledne jsem strávil čtyři 
nezapomenutelné hodiny s Flattem. Diskutovali 
jsme o jeho mládí, o letech strávených s Earlem 
Scruggsem i o jeho současném životě. „Je Lester 
Flatt stále venkovským chlapcem?“, otázal jsem 
se. Věnoval mi svůj typický úsměv, který jsem 
poprvé viděl v roce 1971 a odhodlaně odpověděl: 
„Správně“. A dodal: „Snažím se být stále sám se-
bou a jsem od základu venkovský chlapec. Cítím 
se stále být spřízněný s venkovem a myslím si, že 
je to jedna z věcí, která se nikdy nezmění. Napsal 
jsem jednu píseň, která se jmenuje „Nepovyšuj 
se nad svou výchovu“. Byl jsem opravdu chudý, 
chudý jako Job. Bez ohledu na to, kolik jsem za ta 
léta vydělal peněz, nikdy jsem nezapomněl na to, 
z čeho pocházím. Jestliže se muž změní, zastávám 
názor, že by si s takovým člověkem neměl nikdo 
nic začínat, zvláště, když ho dokáže změnit několik 
dolarů. Možná se mýlím, ale takhle to cítím.“

Lester Flatt se narodil 19. června 1914 v Over-
ton Country v Tennessee jako nejmladší ze čtyř 
synů pachtýřského farmáře. Také měl pět sester, 
z nichž tři byly starší jak Lester.

„Moje matka a otec byli oba venkovští lidé, 
kteří vyrostli na farmách. Když jsem byl ještě malý, 
naše rodina opustila Overton County a přesídlila 
do Sparty v Tennessee nedaleko White County. 
Většina mých sester a bratrů žije dodnes v okolí 
Sparty. Já jsem byl z nich jediný, kdo se věnoval 
muzice. Všichni ostatní se živili počestně. Má mat-
ka se nikdy příliš nezajímala o hudbu, ale můj otec 
hrál na housle. Snažil jsem se naučit na ně také, 
ale dělal jsem u toho tolik kraválu, že jsem to brzy 
vzdal. Je to na začátečníka příliš hlučný nástroj. 
Také jsem zkoušel hrát na banjo, ale jedna z mých 
sester na něj hrála lépe než já. Hrála dobrý palcový 
styl, ale hrála pouze v okolí domu. Mě hrozně štva-
lo, že ona umí hrát na banjo a já ne a tak jsem se 
vrhl na kytaru.“

Když jsem hovořil o hudbě jako o živobytí, za-
čal se Flatt náhle hlasitě smát a řekl: „Víte, spousta 
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lidí se vás ptá, jaké máte krom hudby vlastní 
zaměstnání. Stěží se udržíte nesmát, protože vy-
stupování je plný pracovní úvazek. Pouze několik 
lidí se snaží pracovat a ještě být úspěšný v hudbě.“ 
Když jsem se zmínil o Seldom Scene, která je 
jednou z mála takových skupin, jejichž popularita 
je veliká, ačkoli někteří z členů mají pravidelné za-
městnání, Flatt řekl: „Teď natočili gospelové album 
(Baptizing - pozn. překladatele) a na něm zpívají 
několik mých písní. Opravdu uznávám tenor Joh-
na Duffeyho. Nedávno jsem na Johna narazil a řekl 
mu: Děláš to opravdu dobře. Brzy budeš tak dobrý, 
abys mohl zpívat se Sonny Osbornem.“

Flatt žil ve Spartě a pracoval v přádelně na 
hedvábí. Tam také potkal Gladys Staceyovou. Vzali 
se, když mu bylo 17 let a jí 16, v roce 1931. Man-
želství vydrželo 45 let, než se rozvedli.

V době, kdy pracoval v textilní továrně, potkal 
Billa Monroea. „Žil jsem tenkrát v Covingtonu ve 
Virginii a pracoval jsem jako tkadlec v Burlington-
ské továrně, když Bill přijel do našeho kraje na 
vystoupení. Po vystoupení jsem šel za ním a pozval 
ho na oběd. Vůbec jsem tenkrát nemyslel na to, že 
bych se pustil do hudebního byznysu. Pouze jsem 
cítil, že se s Billem už známe, protože jsem několik 
let poslouchal jeho desky a rozhlasové pořady. I za 
mnou dnes chodí lidé a říkají mi to samé, že už 
mi dlouho naslouchají, takže si myslí, že mě znají. 
Tudíž mi Bill nepřipadal jako cizí.“ V té době založil 
Flatt spolu s několika chlapci z Tennessee skupinu, 
kterou nazvali The Harmonizers a podařili se do-
stat do rozhlasového vysílání poblíž Roanoke. Asi 
rok a půl po setkání s Billem Monroem měl Flatt 
telefonický rozhovor s Billovým bratrem Charliem, 
který mu zavolal, zda by s ním nešel hrát.

„Měli jsme dlouhý a dobrý rozhovor. Řekl jsem 
mu také, že jsem slyšel, že s ním je těžké vyjít, že 
svým chlapcům dokonce nedovolí hovořit s členy 
ostatních kapel. Já jsem mu řekl, že se budu bavit 
s kamarády z ostatních kapel a dále jsem mu řekl, 
že pokud s ním začnu hrát a jemu se nebude líbit, 
jak hraju, aby mi to ihned řekl, a já odejdu.“

Flatt pokračoval: „Pracoval jsem pro Charlieho 

Monroea asi rok v letech 1940 - 1941. Obzvlášť 
rád jsem s ním nedělal, protože jsem mu zpíval 
tenory a on zpíval všechny lead hlasy vysoko. Byl 
to člověk, pro něhož se pracovalo nejtvrději, co se 
pamatuju. Někdy jsme měli až tři hraní denně. Své 
první show začal Charlie vždy až tehdy, když byla 
divácká místa zaplněna. Na druhém vystoupení 
udělal to samé. Když začalo třetí show, měli jsme 
toho už dost. Charlie byl v kontaktu s několika rá-
diostanicemi, většinou v Severní Karolíně a obvyk-
le jsme též hráli ve školních posluchárnách, které 
měly od 1000 do 1600 míst. Ale Charlie zase nikdy 
nehrál v neděli, až teprve krátce před smrtí (zemřel 
27.9.1975, pozn. překl.). Se Scruggsem jsme ode-
hráli několik dobrých akcí v Severní Karolíně, ale 
nikdy jsme nedosáhli na takového nezmara, jakým 
byl Charlie Monroe na vrcholu slávy. Staral se vždy 
o dobré vystoupení a každý musel být v bílé košili. 
Kdo měl upito, nesměl hrát. V mnoha věcech jsem 
ho uznával. Jestliže jsem někoho kdy kopíroval ve 
způsobu, jak vést show, byl to právě on. Stejně 
jako on, ani já nedovolím nikomu ze své skupiny 
užívat alkohol a drogy během cesty naším autobu-
sem či mít někoho z nich opilého na jevišti. Jestliže 
někdo pije nebo bere drogy, pak ať to dělá ve svém 
volném čase a doma.“

Když jsme mluvili o Charlie Monroeovi, Flatt 
pustil starou desku s rozhlasovými nahrávkami 
Charlieho. Během písně I WALK ALONE řekl Flatt 
rozrušeně: „To jsem já, ten co hraje na mandolínu, 
věř nebo nevěř! Charlie mi přidal týdně 5 dolarů, 
když budu hrát ještě na mandolínu. Od té doby 
co jsem odešel od Charlieho, jsem na ni nikdy 
nehrál.“ Když jsme si vyslechli několik rozhlaso-
vých nahrávek s old time country hudbou, Flatt 
pokračoval: „Bill (Monroe) říkal, že Charlie nikdy 
nehrál bluegrass, ale mně Charlieho hudba zněla 
podobně bluegrassu, který dnes slyšíme. Je to 
ostuda, že takoví dva bratři se nemohli dát dohro-
mady. Charlie byl výborný zpěvák a udělal moc pro 
naši muziku.“

pokračování v příštích BG listech
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Edice Modrá struna č.11, 2008

This Is The Girl I Love – Blue Eyed Boston 
Boy – Learning To Fly – Chasin´ Dreams – Crazy 
Arms – The Promise – Are You Waiting Just For 
Me, My Darling – Color Thilevision – Don´t Close 
Your Eyes – Uphill Climb – Birmingham Turna-
round – Heartbreak Hurricane – Luxury Liner.

Nahráno a smícháno v březnu a dubnu 2008 ve 
studiu Jiřín, zvuková režie Jarda Hrdlička.

Z letošní bohaté nadílky edice Modrá struna, 
za níž stojí bluegrassový mecenáš Jirka Toman, je 
na světě další nosič. Pod číslem 11 se skrývá kape-
la G – runs ´n ´Roses, což je – jak mělo už mnoho 
diváků příležitost poznat – poměrně nové, ale 
přesto velice zkušené a talentované pětičlenné 
sdružení muzikantů kolem multiinstrumentalis-
ty, zpěváka, skladatele a světoběžníka Ralpha 
Schuta. Kapela však za dobu své nedlouhé exis-
tence stihla už upoutat široké publikum nejen v 
Čechách. Z posledních dvou ročníků evropského 
bluegrassového festivalu v La Roche – sur – Foron 
si dvakrát odvezla cenu za 3. místo a to samo o 
sobě už o něčem svědčí. Stačí si však vyjmenovat 
muzikanty v kapele hrající a ono to zas až takové 
překvapení není. Rasantní banjo třímá v rukách 
Michal Wawrzyczek, svižné housle ovládá veliký 
slovenský talent Martin Burza, za přesnou basou 
se nemusí schovávat Tomáš Kubín a nejnovějšího 
člena kapely, dlouholetého mandolínového ma-
tadora Milana Marka snad není nutno fandům 
bluegrassu příliš představovat, postačí připome-
nout kapely jako Vabank Unit či Fragment.A 
tato bohatá směs muzikantů již leccos slibuje 
ještě předtím, než vložíte nosič do šuplíku svého 
přehrávače…..

 A skutečně – hned nastoupí svižné tóny 
úvodní skladby Jakea Landerse This Is The Girl 
I Love.Těsné trojhlasé vokály, instrumentální 

dovednost, rytmická přesnost a hlavně ze všeho 
vyčnívající sehranost – kapela šlape jak dobře 
promazaný stroj.

Následující Blue Eyed Boston Boy je stará 
bluegrassová klasika a uslyšíme tu na vedoucím 
pěveckém partu Michala Wawrzyczka (tady se 
vždy zaseknu, abych mu pravopisně nezkazil 
jméno – protože za psaní ypsilonu po ř se za 
mého mládí pohlavkovalo). Poté přichází první 
vlastní kompozice Ralpha Schuta – baladická 
až ponurá titulní věc alba – Learning To Fly. Je 
to skladba na albu nejdelší, ale působivá, takže 
se posluchač vůbec nezačne nudit. A nestačíte 
ji ani v klidu zažít a už je zde nášlapná skladba 
z autorské dílny nám známého banjisty Rona 
Rigsbyho, nazvaná Chasin´ Dreams, s výborným 
Michalovým lead vokálem. Další skladbu snad 
znám už od dob magnetofonu Sonet Duo a jeho 
chrchlajících úlovků z radia Luxemburg či Hlasu 
Ameriky – je to stará dobrá countryovka Crazy 
Arms. Steelkytara hostujícího Petera Mečiara tu 
přesně vykouzlila dobu vzniku této písničky.

Druhá autorská píseň Ralpha Schuta je tragic-
ký love song o tom co se díky žárlivosti už nedá 
nikdy vzít zpět, a že ne všechny sliby by se měly 
plnit. Podařené dílko.

V další skladbě Are You Waiting Just For 
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Me My Darling mě nejdříve překvapilo, že jejím 
autorem je „Starý texaský trubadúr“ Ernest Tubb 
a pak hezký vedoucí hlasový part Martina Burzy. 
A je tu do třetice jako autor Ralph Schut. Nyní 
se jedná o instrumentálku, jejíž název by se dal 
přeložit jako Barevná Thilevize. Pro případné 
neznalce jazyka Shakespearova tak více vynikne 
Ralphova anglická slovní hříčka. A také je to ba-
revný nátěr tónů!

Bob McDill je uznávaným countryovým auto-
rem a skladba Don´t Close Your Eyes patří k jeho 
nejlepším. A Ralphovi pěvecky tento typ skladeb 
velice sluší.

A už šplháme do kopce v písni Uphill Climb, 
kterou napsal Chris Jones. Ačkoli jsem mu nepři-
šel nikdy moc na chuť, tahle věc se mu podařila. 
V další skladbě Birmingham Turnaround se před-
staví jako vedoucí zpěvák Milan Marek. Je to ryze 
countryová melodie, za kterou autorsky najdeme 
Keitha Whitleyho jehož měkký hlasový témbr 
Milan věrně vystihl.

Heartbreak Hurricane pak je přesně to, co ka-
pela pod vedoucím hlasem Michala Wawrzyczka v 
písni předvádí a plní očekávání, která slibují jména 
skvělé autorské dvojice Jim Rushing – Larry Cordle.

A je tu finiš – v písni slavného Grama Parson-
se Luxusy Liner, jíž vévodí super steelkytara Petera 
Mečiara. Píseň ve svém konci mizí do vytracena, 
ale jsem si jist, že celé album nezmizí do vytra-
cena u posluchačů, kteří si tento velice vydařený 
nosič zakoupí.

Co dodat na závěr? K desce jsou jako bonus 
v MP3 připojeny tři demo skladby z roku 2006 a 
tam člověk zjistí, že dost mandolinistů u nás má 
kliku, že se Ralph věnuje hlavně kytaře. Velkým 
přínosem jsou i texty písní, které se podařilo zob-
razit na monitoru i mně. Obálka je vtipná, jen ná-
zvy písní se mi na zadní straně dost těžko luštily i s 
brýlemi – díky nešťastně zvolené kompozici barev. 
Ale hlavní je, že se potenciální kupci mají muzikál-
ně na co těšit. A o tohle tu jde v první řadě.

        Milan Leppelt 

IV. Múzikantský Camp Kosodrevina 2009
16–17. ledna se konal již čtvrtý ročník toho-

to setkání muzikantů a kapel na úpatí Chopoku 
v Nízkých Tatrách, mimochodem sešlo se zhruba 
250 muzikantů. Kapela Album se zúčastnila v pl-
ném obsazení poprvé a tak jsem byl celkem zvě-
dav jak tento festival nefestival vlastně vypadá. 
Pro mě to byla tak trochu rarita, neboť neznám 
příliš mnoho akcí, kam by se kapely trmácely ho-
diny jízdy ze všech koutů obou republik, aby si 
samy zaplatily ubytování, nedostaly ani honorář, 
ani cesťák, a přesto tam každá kapela ráda při-
jede. Navíc jako obecenstvo jsou zde převážně 
členové ostatních kapel. Tento ročník se tak na 
podiu představilo celkem 23 kapel z Čech i Slo-
venska. Není v mých silách popsat všechny, kte-

ré se během dvou dnů vystřídaly v sále horské 
chaty Kosodrevina, neboť jsem všechny neslyšel. 
Konec konců jde přeci také o to setkávání a je 
třeba využít příležitosti a pobavit se s lidmi, které 
člověk dlouho neviděl.

Nicméně úderem deváté hodiny Roman 
Áč a Jožo Černý oficiálně zahájili IV. Muzi-
kantský Camp a poté se ujal slova moderátor 
pátečního večera Ondro ´Pagáč´ Paciga. Večer 
odstartovali Pltníci (SK), Grunt (SK), následovalo 
Šídlo (SK) hrající velmi dobrý tradiční bluegrass 
na jeden mikrofon a Vodopád, mimochodem 
basák Vodopádu Ondro Pagáč vyhrál soutěž 
o ksicht – faces 08. Vodopád vystřídala kapela 

G-RUNS´N´ROSES – LEARNING TO FLY
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Flashback (CZ) a Taverna (CZ) posílená novým 
kytaristou a zpěvákem Michalem Hromčíkem. 
Večer vrcholil vystoupením Alana Mikuška & 
Grasscountry (SK) ve stylu moderní country, 
profesionální vystoupení a skvělý zpěv Alana 
Mikuška i Natálie Mikuškové. Večer zvolna 
uzavírala stálice slovenské scény – kapela Blue-
land, hrající tentokrát na jeden mikrofon. Jako 
vždy skvělé čtyřhlasé vokály, uvolněný projev 
a brilantní instrumentální výkony. Musím řící, že 
poslední kapelu pátečního večera Neznámi (SK) 
si již, přemožen čerešňovicí, bohužel nevybavuji 
a tak Neznámi zůstali pro mě i nadáli neznámí.

Jak již bylo zmíněno, festival se koná na úpa-
tí Chopoku, a tak jsme využíli slunečného počasí 
a na druhý den ráno po snídani vyrazili zdolat vr-
cholek Chopoku. Podle místních znalců nám to 
jako netrénovaným jedincům mělo trvat tak tři 
čtvtě hodiny. Trvalo to dvě hodiny a to ještě je-
den člen kapely se obával, že na něj leze infarkt 
a druhý raději zůstal pod vrcholem na Kamennej 
Chatě a předstíral, že toto je zaručeně vrcholek 
Chopoku. My ostatní, jsme si ovšem vychutnali 
výhled na Nízké a Vysoké Tatry z výšky 2024m 
nad mořem. Cesta dolů již netrvala tak dlouho 
a tak jsme přišli akorát na hromadné focení 
muzikantů.

Poté již odstartoval sobotní program ten-
tokrát pod taktovkou Tomáše ´Čerta´ Tovary. 
Než se zmíním o vystupujících kapelách musím 
též říci, že oko přítomných muzikantů potěšila 
taneční skupina Sillmarion. Sobotní marathon 
zahájila kapela Tieň (SK), následovali Blue Way 
(SK), Imperial (CZ) kapela moderujícího Čerta, 
poté G Run´s & Roses (CZ), kde na bezpražco-
vou baskytaru hrál vynikající Peter Mičiar a moje 
domácí kapela Album (CZ) s hostem Jirkou 
Králíkem. Ten si zahrál během večera ještě 
s několika seskupeními. Večer pokračoval vy-
stoupením Union City Grassu (SK), Candy Floss 
(SK) s drobnou ale dobrou banjistkou, dále hrál 

Fairway (SK), zde bych vyzdvihl skvělé dvojhlasy, 
solovou kytaru a baskytaru – opět Peter Mečiar. 
Gospelovým vrcholem večera pro mne byl New 
River Train (CZ), posílen o bas (vokál i baskytara) 
Filipa Hromčíka. A po rychlíku z Plzně, kapele 
Blue Gate (CZ) následovala vložka z jiného žán-
ru v podání Petera Luhy. Tento skvěly kytarista 
a zpěvák okořenil večer rockovými a bluesovými 
klasikami. Zpět k bluegrassu vrátil program 
Goodwill (CZ) ve staronovém obsazeni (bratři 
Zeljonkové, Kuba Bílý-přešel k Poutníkům). 
Roll´s Boys (CZ) se i přes autohavárii nakonec 
dostali na Kosodrevinu a rozloučili se s Ralphem 
skvělou Man of Constant Sorrow. Sobotní večer 
vrcholil skvělým vystoupením 29 Strings (SK), 
kteří slaví 10 let a samotný závěr patřil kapele 
Monogram (CZ), které, pro nepřítomnost Pavla 
Lžičaře, na basu vypomohl Libor Kodym z kapely 
Flashback. 

Je třeba též zmínit, že po oba večery se 
o skvělý zvuk postaral zvukař Jirko Elger, což 
při takovém počtu kapel je obdivuhodný výkon. 
O perfektní organizaci se staral Jožo Černý 
a Roman Áč a o přátelskou atmosféru celé akce 
všichni přítomní.

Roman Áč a Alan Mikušek
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Pětistrunné banjo v českých country hitech
Autor: Petr Brandejs, vydal G&W

Ještě ani neoschlo pero diskutujícím pod mou 
nedávnou recenzí na DVD školu hry na kytaru 
(sic o obsah recenze ani školy špekulantům tak 
moc nešlo) a už je tu další materiál, kde je lektor 
otištěn, slyšen, i viděn v pohybu (rty a prsty). 
Nyní bude i hodnocen, srovnáván a roztrhán či 
vynášen, tak směle do toho.

Asi před deseti lety Petr Brandejs sepsal svoji 
první Školu hry na banjo s instruktážním CD. 
Tehdy to byl velmi prospěšný materiál pro 
srovnání myšlenek banjisty - začátečníka a pro 
vyšlápnutí správným směrem s baťohem plným 
správné techniky, kterou Petr vysvětlil a zabalil 
jak energii na cesty. Asi proto, že se vydavatel 
nerad pouští do slepých uliček špatných investic, 
nová Petrova škola je po deseti letech zde, se 
záměrem oslovit střední široký proud banjistů 
a pomoci jim s materiálem běžným pro hospod-
ské jamy a country bály, což je docela dobrá ob-
chodní logika. Technické provedení školy je fajn, 
dělená okna na obě ruce, v provedení je důraz 
na tištěnou literaturu k níž je doprovodné DVD, 
trošku méně kamerově a scénicky profi než to 
kytarové od Muzikusu, ale je to zcela vyhovující 
potřebám žáka. 

Vezmu to podle pořadí skladeb, hned po krát-
kém zopakování techniky, které nikdy neuškodí, 
následuje Báječná ženská. Velmi dobře zpraco-
vané téma podle melodie s poněkud chaotickým 
chromatickým závěrem. Je zde pronesena věta, 
že plno hráčů lpí na držení plných akordů a je-
jich věčném rolování. Petr se je snaží správně od 
tohoto klišé osvobodit, obohatit hraní „Céčka“ 
pár obraty. Zde mi z didaktického pohledu 
chybí zdůraznění následujícího postupu žákovi: 
„Uvědom si nejdříve jaký akord hraješ, z čeho 
vycházíš a rozviň to tak, ať se máš kam vrátit.“ 

Další je moc pěkně 
zpracované Blues Fol-
somské věznice s pár 
ozvuky Čermáka ve 
dvou taktech, jinak 
zcela dle Petra. Do-
provod do pomalých 
skladeb se lze pěkně 
naučit na písničce 
Co se dál bude dít, 
jsou zde krásné licky 
do různých akordů, v závěru vkusná jazzová 
kila. Co se dá dělat se stokrát hranou skladbou 
Dědečkovy hodiny je pěkně ukázáno ve výškové 
verzi, ukončené pěkným melodickým sestupem. 
Jinak se nenechte odradit, základní melodie 
Hodin je zahrána v první polovině a to velmi 
srozumitelně.
Další je Foggy Mountain Breakdown, no a co 
teď s tím. Náčelníku, je tam pešuňk a koleje, 
nevadí to? No bohužel, Petr zde zcela zapo-
mněl na tzv. Foggy Mountain Roll a i když je 
tento správně zapsaný v tabulatuře, v poma-
lých verzích videa pravá ruka hraje něco jiného 
(1 místo T). Je zvláštní, že v rychlé verzi dole na 
hmatníku ten roll hraje srávně, ve výškové verzi 
už zase ne...? No někdy jede člověk na autopi-
lota a detaily mizí v pozadí moc rychle. V dalších 
dvou skladbách, Zuzaně a Rodném údolí Petr 
opět používá mozek a melodie krásně vyzní-
vá v obou případech. Ve skladbě Severní vítr 
Petr upouští od modelu z originální nahrávky 
a přednáší svoji poměrně zdařilou verzi, snad 
kromě mírně matoucího intra. A teď přichází 
vrchol celého sborníku, moc dobře provedená 
Tak já jdu dál s krásnými jednoduchými licky 
v Dmoll, má úcta Mistře, tohle si fakt přehraju. 
Je těch skladeb nějak moc, tak už jen v rychlosti, 
Tisíc mil je v pohodě, Do rána toulám se začíná 
pěknou výškovou verzí, v Montgomery je pěkné 
rozvinutí tématu v melodicky zahrané druhé 
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části, v Country Roads bych přehodil části 1 a 2, 
druhá je srozumitelnější. Za chvíli už budu v dáli 
je pěkné, Zrádný banjo směsí pojetí Scruggse, 
Vestala a Flecka, všechny tři verze je tam slyšet, 
ale bez obav, není to nijak těžké. Zvedněte kot-
vy mohlo obsahovat aspoň základní Řihoškovy 
zvuky, jsou v Petrově verzi přiliš skryty a ne zcela 
zjevné, už slyším kumpány v hospodě, jak řvou 
na studujícího kolegu banjistu, co že to hraje? 
Zakončení pěknou instrumentálkou z Petrovy 
dílny je zajímavé a může pomoci s dalším mol-
lovým akordem do hospody, H-moll (třeba do 
Amazonky).

Suchý popis, který jsem zde vypsal je kritikou 
prkotin, ne tak úplně recenzí, chtěl bych jít 
za popis, hledat nějaký nekomerční cíl tohoto 

díla. Tak je to škola, kde co nejjednodušeji au-
tor ukáže žákovi, jak si má zahrát v hospodě? 
Ne. Je to snad sada licků, které lze univerzálně 
použít pro jakoukoliv skladbu a jejich ukázka na 
pár českých hitech? Také ne. Je to snaha narazit 
pár hitovek na bluegrassové kopyto a „takhle se 
to hraje!“? Ani to ne. Na mě to působí, jako 
by chtěl Petr říct: „Podívejte, většina těchto 
písniček byl kdysi kvalitní bluegrass, tak se na 
to pojďme kouknout, jak by to asi mohlo znít 
zahráno na bluegrassové banjo s několika mými 
příspěvky k oživení tématu zajímavými licky. 
A aspoň to budu mít sepsaný, protože se na to 
na dílnách tak často ptáte. Doufám, že to všichni 
pochopili.“

Zdeněk Roh

29 Strings je spä�
Známa slovenská skupina 29 Strings, ktorá 
fungovala v rokoch 1998–2003 je späť. Traja 
zakladajúci členovia sa ju rozhodli obnoviť po 
piatich rokoch nečinnosti, počas ktorých zbierali 
skúsenosti v iných zoskupeniach. V novej zosta-
ve sa skupina s novým gitaristom stáva česko-
-slovenskou skupinou. 
29 Strings bola vždy skupinou inšpirovanou 
súčasným bluegrassom, ale takisto rešpektujúca 
tradíciu. V súčasnosti sa snaží dať dôraz na vlast-
nú tvorbu, čoho dôkazom je aj nova nahrávka. 
CD s titulom „New Lineup” obsahuje 5 origi-
nálnych skladieb. Štyri spievané napísali členovia 
skupiny, alebo vznikli zo spolupráce s členmi 
Waterflow a Meantime. Piatou skladbou je 
vlastná inštrumentálka. 

Skupina bola od začiatku postavená na dvoch 
rozdielnych, ale rovnocenných sólových spe-
voch, čo napĺňa aj v novej zostave:
Dobrista a sólový spevák Milan Benkovič – pô-
sobil v skupine Meantime, ktorá bola v roku 
2007 druhou európskou kapelu, bola pozvaná 

a vystúpila na Showcase IBMA v USA. Predtým 
bol Milan súčasťou skupiny Country Team (v sú-
časnosti Grasscountry), s ktorou tiež natočil CD.
Český gitarista a sólový spevák Martin Vitásek 
je pre svoj vysoký spev a precíznu gitaru dôleži-
tým prírastkom do skupiny. Jeho predchádzajú-
ce pôsobisko bola skupina Goodwill.
Banjista Richard Cíferský – Cifo – pôsobí vo 
Fragmente, z ktorým bol niekoľkokrát v USA 
a natočil 3 CD, okrem toho hrá zo skupinou 
Waterflow a takisto doprevádzal americkú spe-
váčku Valerie Smith počas európskeho turné.
Mandolínista Michal Barok – Bajo – zakladal 
už spomínaný Meantime – predtým pôsobil 
v mnohých zostavách a s Cifom takisto pôsobí 
vo Waterflow.
“The last but not least” - posledným ale pod-
statným členom je kontrabasista Tóno Národa, 
ktorý bol tiež členom Meantime.

Kontakt a ďalšie info o kapele:
info@29strings.com
www.29strings.com

Pětistrunné banjo v českých country hitech
29 Strings je spä�
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Zdeněk Roh featuring Roll´s Boys & Friends: 
Raising The Bar
When The Grasses Grow So Well / Vanished Foot-
steps / Sophisti Kate „D“ Train/ Bringin’ In The Ge-
orgia Mail / Fraulein / I Fell In Love / Paula/ I Swear 
By The Big Bright Moon / Green Eyed Red / Could 
You Love Me One More Time / Ramblin’ Fever / 
Man At The Old Playground / You Comb Her Hair 
/ He’s Got You / Brand New Opry Song

Vydal Zdeněk Roh, Roll’s Productions 2008

V Česku není až tolik obvyklé, aby bluegrasso-
ví hudebníci natáčeli svoje sólová alba. Když jsem 
se dozvěděl (ještě v době natáčení), že výjimku se 
chystá udělat můj oblíbenější banjista a multitalent 
Zdeněk Roh, velmi jsem se na výsledek těšil. Při 
poslechu desky jako celku však člověk nabude 
dojmu, že se až tolik o sólovku nejedná. Ale po-
stupně…

Na desce najdeme 15 věcí, z toho 8 jich napsal 
Zdeněk sám a na jedné se podílel s Lee Bidgoo-
dem. Ostatní písně jsou převzaté od známých 
autorů z oblasti bluegrassu a country, jimiž jsou 
například Fred Rose, Carter Stanley, Merle Hag-
gard, Hank Cochran a další. Hned od začátku alba 
se setkáváme s dvěma sestavami, tak jak napoví-
dá název – s bluegrassovou kapelou Roll´s Boys 
a s country sestavou, ve které figurují „Friends“ 
Radek Hlávka (elektrická basa a kytary), Zbyněk 
Bureš (steel kytara a zpěv) a Robert Vítek (bicí). 
Dnes již částečně historickou sestavu Roll´s Boys 
tvoří Ralph Schut (kytara, banjo, zpěv), Aleš Weselý 
(kontrabas, zpěv), Lee Bidgood (housle, zpěv), Vít 
Piskač (dobro) a Eda Krištůfek (mandolína). Zde-
něk pak na desce hraje na banjo, kytaru a zpívá 
většinu sólových partů. Při opakovaném poslechu 
mi v hlavně vykrystalizovalo několik postřehů a po-
znatků, které by snad mohly zajímat každého, kdo 

tuhle desku ještě nemá. 
Tady jsou.

Zdeňkovy písničky
Je u nás mnoho 

skvělých bluegrassových hudebníků, ale podle 
mého názoru málo dobrých „songwriterů“. Zdeň-
kovy věci na téhle desce uslyšíme v bluegrassovém 
i countryovém podání. Mě osobně za srdce více 
chytly ty s country sestavou, kde opravdovou 
peckou alba je pro mne píseň I Fell In Love. Velmi 
se mi líbí také skvěle zaranžovaná Man At The Old 
Playground s pochmurnou náladou hudby i textu 
nebo Vanished Footsteps s příjemnou harmonií 
a skvělým a vkusným banjem v rukou Ralpha. Na 
druhou stranu bluegrassový fanoušek určitě za-
plesá u otvírací When The Grasses Grow So Well 
nebo písně Paula s krásným bluegrassovým textem 
(„…the truth is, she´s got long lovers list…“). Moc 
pěkná slova má taky závěrečná Brand New Opry 
Song věnovaná těm méně slavným, o kterých se 
nezpívá v Grand Ole Opry Song. Právě na poslední 
písni desky se autorsky podepsal také Lee Bidgo-
od, americký houslista, který nějaký čas pobýval 
studijně u nás a během té doby hrál s Boys. Jak 
však Zdeněk na obalu desky přiznává, Lee se podí-
lel jako korektor i na dalších Zdeňkových textech. 

Zdeňkův zpěv
Přiznám se – nikdy mě Zdenál jako zpěvák 

příliš neoslovoval. U téhle desky jsem to pochopil. 
Nejde jen o to, jaký hlas člověku příroda nadělila 
(ze zpěvu Ralpha Stanleyho by asi taky učitel zpěvu 
nejásal), ale jak umí předat sdělení. Na téhle desce 
jednak Zdeněk zpívá nejlépe, jak jsem ho zatím 
slyšel (doslova mě dostal jeho hlas v He´s Got You), 
jednak mu všechno, co zpívá, sežerete i s chlupa-
ma, zvlášť když neruší žádné výslovnostní obtíže. 
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Zdeňkovo banjo
I když odhlédnu od svých sympatií k Zdeňkově 

pikování, musím tohle CD považovat za skoro 
povinnou výbavu všech banjistů, kteří to s hraním 
myslí vážně. Těm ostatním jej vřele doporučuji! 
Skvěle zvládnutá tradiční technika (navíc s výra-
zem) a na druhé straně věci, které byste čekali spíš 
od „banjového šílence“ Petra Vošty (v Man At The 
Old Playground). Na desce najdeme dvě zajímavé 
a originální Zdeňkovy instrumentálky v podání Rol-
l´s Boys. Všechno podtrhuje skvělý zvuk banja, jichž 
je Zdeněk úspěšným stavitelem.

Radek Hlávka
Tento skvělý hudebník je se svými kytarami 

a basou zodpovědný za většinu harmonie coun-
try sestavy. Zároveň však některým písním dává 
podobnou atmosféru, kterou mám rád od jeho 
domovské skupiny P.R.S.T., takže to místy až tolik 
country nezní. Možná je to i proto, že steel kytara 
Zbyňka Bureše nijak zásadně nedominuje, spíš 
dotváří osobitý zvuk téhle sestavy.

Dobrý zvuk
Deska se natáčela ve studiu Jardy Hypochon-

dra v Jiříně. Zvuk je vyvážený, perfektní je podle 
mne mastering, takže si desku poslechnete všude. 
Jako nadstandardně dobrý bych hodnotil zvuk 
kontrabasu.

Historická hodnota
Zní to zvláštně, ale tahle deska je opravdu také 

mementem. V současné době totiž už skupina Rol-
l´s Boys hraje bez Ralpha, Leeho a Edy. Všichni tři 
dělali tu starou sestavu něčím výjimečnou. U Ral-
pha oceňuji skvělý a originální kytarový doprovod, 
který opravdu od nikoho jiného u nás neuslyšíte. 
Lee se svými houslemi dělá oběma sestavám na 
desce skvělou službu a Edova mandolína s nádher-
ným tradičně-moderním zvukem jakbysmet.

Rozporuplná koncepce
Je to snad jediné negativum, které bych na 

desce našel. Jedná se právě o kombinaci obou 

sestav, díky které jsem se ani po mnohočetném 
poslechu nezbavil pocitu, že to dohromady pro-
stě úplně nepasuje. Obě části jsou skvělé, ale 
raději bych je poslouchal každou zvlášť. I když 
důvody pro realizaci desky v téhle podobě jsou 
pochopitelné (nedostatek hudebního materiálu, sil 
a financí na dvě různé desky, nutnost zaznamenat 
zvuk neopakovatelné sestavy Roll´s Boys před od-
chodem některých členů), přesto stále nemůžou 
úplně rozptýlit mé pochyby o tom, že takhle je to 
správně. Navíc, když mírnou nesourodost materiá-
lu podporuje fakt, že tři z věcí Roll´s Boys nezpívá 
sólově Zdeněk (byť Aleš i Ralph svými sólovými 
party nepochybně dokážou zaujmout a na této 
desce to potvrdili). Na druhou stranu tento dra-
maturgický tah zaručuje svým způsobem pestrost 
alba a musím uznat, že pokud je píseň opravdu 
silná, tak jdou rozdíly v interpretaci stranou. Tak 
tomu je například ve skladbě He´s Got You, kde 
jsem si až po několikerém poslechu uvědomil, že 
je natočená v bluegrassovém obsazení, ale přitom 
zní, jako by patřila spíš ke countryové části CD. 
Tuto věc taky považuji za nejlepší převzatou píseň 
na desce. Zajímavé na ní je, že původní verze, 
napsaná Hankem Cochranem pro Patsy Cline, se 
jmenuje She´s Got You a Patsy v ní konstatuje, že 
jejího ex-partnera „má jiná“, zatímco Zdeněk text 
přechýlil pro chlapa. Pro představu o jeho tvůrčím 
přístupu k převzatému materiálu také doporučuji 
poslech verze právě od Patsy Cline.

Pokud jste doposud váhali, jestli si CD koupit, 
připojím se k těm, kteří ho mohou s čistým svě-
domím vřele doporučit. Budete mít desku, která 
skvěle reprezentuje český autorský bluegrass a kte-
rá zároveň nabízí (alespoň pro mne) nový pohled 
na Zdeňkovu tvorbu. Budete mít desku s krásnými 
zpěvy, skvělou rytmikou, bravurními sólovými 
výkony a nádhernými harmoniemi. Budete mít 
doma prostě dobrou desku.

Ondra Kozák, prosinec 2008
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Kalendář akcí

ALLAN MIKUŠEK & GRASSCOUNTRY
25.02.2009 Praha, Divadlo Gong 19.30 h

host Svatka Štěpánková & P.R.S.T.
26.02.2009 Chomutov, U bizona 20.00 h 

host Album
27.02.2009 Plzeň, Hifi klub 19.30 h host BlueGate

ALBUM
07.02.2009 v 16.00 h Dvorce u Jihlavy
20.02.2009 20.00 h Chomutov, U Bizona
21.02.2009 20.00 h Ostrov n/O.
26.02.2009 20.00 h Allan Mikušek a Grasscoun-

try,  Chomutov, U Bizona
28.02.2009 20.00 h Písek – Divadelní kavárna
14.03.2009 18.00 h Chomutov, U Bizona
27.03.2009 20.00 h Chomutov, U Bizona
10.04.2009 20.00 h Chomutov, U Bizona

BG CWRKOT
21.02.2009 Sloupnice, host Dřevěná Tráva, Blue 

Stejšn
21.03.2009 Sloupnice, hosté Black Jack, Dessert 
16.05.2009 Sloupnice, předkola BJ 2009
22.05.2009 Holandsko, festival EWOB
06.06.2009 Pamětník (Chlumec n/C.), festival 

Pamětnický šutr   
06.06.2009 Rychnov nad Kněžnou, festival
20.06.2009 Čáslav, Banjo Jamboree

DŘEVĚNÁ TRÁVA
21.02.2009 Sloupnice, U Staryho Rebela

HANDL
03.04.2OO9 Eurocentrum Jablonec, 19.30

Modrotisk 25 let, host: Handl

KVINTET PÍSEK
28.02.2009 Divadelní kavárna – Písek
12.03.2009 Mladá Boleslav – Saloon v modrém
28.03.2009 Ronov nad Doubravou
17.04.2009 Divadelní kavárna – Písek
30.05.2009 Strakonice – Jamboree Strakonice
06.06.2009 Přírodní amfiteátr Ražice – Ražický 

pražec
27.06.2009 Čáslav – Banjo Jamboree

MONOGRAM
06.02.2009 Dobřichovice Café Bar Úlety 20.00
12.02.2009 Mlada Boleslav Salón v modrém
26.02.2009 Restaurace U Vodárny, Praha 20.00

26.03.2009 Restaurace U Vodárny, Praha 20.00
22.04.2009 Mladá Boleslav
28.04.2009 Restaurace U Vodárny, Praha 20.00

PETR BRANDEJS BAND
28.02.2009  Nový Jičín, Beskydské divadlo, 19.00
30.05.2009 Strakonice festival Jamboree
06.06.2009 Nový Jičín restaurace U slunce - festival
19.–20.06.2009 Banjo Jamboree

POUTNÍCI
10.2.2009 Praha 19.30 KD Gong
11.2.2009 Český Dub 19.00 Kino
19.2.2009 Třebíč 19.30 Národní dům
20.2.2009 Brno Medlánky 19.30 KC Sýpka 

Country bál
04.03.2009 Kroměříž 19.30
05.03.2009 Šumperk 19.30
06.03.2009 Pozlovice 19.30
07.03.2009 Olomouc 19.30
13.03.2009 Slavkov u Brna 19.30
19.03.2009 Rýmařov 19.30
20.03.2009 Suchdol nad Odrou 19.00
28.03.2009 Kuřim 19.30
03.04.2009 Solnice 20.00 Kulturní dům Country 

bál
04.04.2009 Prostějov 20.00 Národní dům Coun-

try bál
07.04.2009 Kadaň 19.00 KD Střelnice
08.04.2009 Teplice 19.00 Dům kultury
23.04.2009 Litovel 19.30 Městský klub
23.05.2009 Sušice 13.00 Městské slavnosti
29.05.2009 Strakonice 22.30 Jamboree festival 
30.05.2009 Chlumec nad Cidlinou 19.00 

country saloon 

ROLL‘S BOYS
28.02.2009 20.00 h Luka nad Jihlavou, hostinec 

u Kuřítků, Reliéf, Modrej Stejšn, 
Roll‘s Boys

VOTVÍRÁCI
24.01.2009 Divadelní kavárna v Písku - host: Epy de Mye
31.01.2009 Votvíráci a RUR2 – Křenovice
27.02.2009 Džemíček – Chotěboř
21.03.2009 Divadelní kavárna v Písku
02.06.2009 Vyšehraní – Praha

Kalendář akcí



Uzávěrka BG listů č. 2/09
je 15.04.2009. Informace o svých akcích a články 

do listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na adresu 
Husova 68, 430 03 Chomutov nebo na e-mail  
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje právo 
vaše příspěvky podle potřeby upravit. stane-li se tak, 
tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že není 
možné vám vaše příspěvky vracet.

Zájemci o členství v BAČR
Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo se 
stane členem do 30.6., zaplatí plný roční příspě-
vek 200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.

Zájemci o individuální členství mohou zasílat pe-
níze složenkou na adresu BAČR, Žižkovo
náměstí č. 4, Jičín, PSČ 506 01 nebo převodem 
na účet: 108596029/0300. Zájemce o ostatní 
typy členství prosíme o kontaktování Milana 
Leppelta, tel. 233313815, mobil: 774202348, 
e-mail: m.leppelt@seznam.cz, který s nimi 
 domluví podrobnosti.

Můžete si z internetových stránek BA stáhnout 
formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro 
vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku může-
te vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.

Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových listech.

© copyright 2009
O svolení ke komerčnímu využívání informací 

z Bluegrassových listů je třeba požádat na naší 
adrese. V případě převzetí velkých článků musí náš 
autor dostat řádný honorář a trváme na uvedení 
Bluegrassoých listů jako zdroje.

Sponzoři
bluegrassové asociace poskytují našim členům po 

předložení průkazky BAČR 5% slevu na nákup zboží ve 
svých obchodech. Děkujeme jim za podporu! Jsou to:

COUNTRYON
U vodárny 4, Praha 3 (st. metro Jiřího z Poděbrad),
tel./fax: 222 510 410, otevřeno Po–Pá 10.00–12.30 a 13.00–18.00 h.

MIROSLAV SKOTICA
Krátká 3279, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 558623500, fax 558622010

RONDO MUSIC
Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

JIŘÍ LEBEDA – LEBEDA INSTRUMENTS
Suchá 22, 363 01 Ostrov nad Ohří
jiri@lebedainstruments.cz, 10  % sleva

PAVEL MALINA, HUDEBNÍ NÁSTROJE MALINA
Prokopova 22, 397 01 Písek, tel/fax 382 212 544

PETR HAHN – HUDEBNÍ NÁSTROJE – COUNTRY WORLD
K. H. Borovského 1422, 356 01 Sokolov
tel. 777 319 040, 352 623 149, e-mail azbest@mbox.vol.cz
5 % sleva na veškeré maloobchodně prodávané zboží

DRECHSLER S.R.O., PRODEJNA HUDEBNIN STRUNKA
Tyršova 91, 276 01 Mělník
pro členy BAČR sleva 5 % na veškeré maloobchodně prodávané 
zboží v prodejně hudebnin 

FIRMA KOBRLE & STEHNO
Výroba a opravy akustických, elektroakustických a elektrických 
kytar a baskytar. Pro členy BAČR 5 % sleva z ceny nového nástroje 
a 15 % z oprav.

M&M&Music – Centrum hudebních nástrojů
Radniční nám. 30, 739 34  Šenov
poskytuje členům BA slevu 7 % na zakoupené zboží
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