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Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR z.s.? 
BA je zapsaný spolek (dříve občanské
sdružení) založené v roce 1995, celou
organizaci řídí zvolené předsednictvo,
současným 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 zahraničím 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
        bluegrassový festival v Evropě,
        Banjo Jamboree. 

 »     BA používá databázi členů k zaslání
        pozvánek 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://www.bacr.cz.

Členství v BA

 »     Členství v BA je na kalendářní rok s tím,
        že kdo se stane členem do 30.6., zaplatí
        plný roční příspěvek 200 Kč, kdo
        po 30.6., zaplatí 100 Kč.
 
 »     Pro kapely je možno využít institut
        kolektivního členství za 500 Kč, každý
        z kapely obdrží průkazku a bude dostávat
        vlastní výtisk BL (všechny výtisky budou
        zasílány na adresu kapelníka) a samozřej
        mě bude mít i všechny další výhody
        vyplývající z členství.

 »     Pro sponzory BA je určen institut
        doživotního členství za 5.000 Kč.

 »     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 stránkav BL / rok
        / na akci), na webu BAČR v dalších
        tiskovinách vydávaných BAČR.

 »     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 emailem zasílat pozvánky
         na akce.
 
 »      Možnost zapůjčení aparatury.
 
 »      Sleva na vstupném na Banjo Jamboree
         a některé další festivaly a akce. 

Zájemci o členství mohou zasílat peníze
převodem nebo složenkou nebo na účet:

 
108596029/0300

Do kolonky "zpráva pro majitele účtu" uveďte
svoje jméno příjmení (ev. název kapely)
+ "členství BAČR". Pokud jste noví členové,
pošlete prosím emailem svou adresu na 
petrgartner@tiscali.cz, ať víme, kam posílat
Bluegrassové listy. Případné informace
u členů výboru:

Petr Brandejs 
(předseda a šéfredaktor bluegrassových listů) 
mobil: 777 122 569, 
email: brandejs@seznam.cz.
 
Petr Gärtner 
(databáze členů, průkazky)
mobil: 737 971 477, 
email: petrgartner@tiscali.cz
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Milí členové, členky a členčata,

          nevím  jak  vy,  ale  já  si  v  poslední 
době  zahraju  se  super  muzikanty.  Ze 
Spotify  a YouTube mi  hraje  rytmus  Del 
McCoury,  kapela  Mikea  Clevelanda  a 
Peter Rowan. Alison Krauss  nevadí,  že 
jí  hraju  sólo  do  zpěvu  a  i  Jim  Mills 
s  Bélou  dělají,  že  moje  brnkání 
tolerují :). Připouštím, že občas bych rád 
viděl  i  nějakého  toho  spokojeného 
diváka,  ale  jednou  to  určitě  přijde.  Bez 
toho,  že  bych  chtěl  zabředat  do  debat 
o očkování,  se už  těším, až bude naše 
setkávání  (skoro)  bez  nebezpečí. 
Doufejme, že už na Banjo Jamboree 18. 
 19. června...

Jinak  jsem  rád,  že  se  nám  rozrůstá 
počet přispěvatelů do BL, a doufám, že 
jste  s  naším  (společným)  zpravodajem 
spojení.  Pustil  jsem  se  do  čtení  skvělé 
(v  BL  už  recenzované)  knihy  Toma 
Ewinga  o Billu Monroevi  a  zajímavé  je, 
že  autor  zdůrazňuje,  že  u  Monroeů 
doma  provozovala  hudbu  hlavně 
maminka  Malissa.  Hrála  na  housle  a 
harmoniku  a  zpívala,  a  to  často  jen 
pro  sebe,  případně  náhodné  rodinné 
posluchače.  V  první  řadě  šlo  ale  o  to, 
aby udělala radost sobě a teprve potom 
ostatním. 
 
V této poměrně vykloubené době, kdy je 
pro  mnoho  lidí  OPRAVDU  problém 
udržet  si  jakýs  takýs  optimismus  a 
duševní  stabilitu,  nemůžu  myslím  nic 
doporučit  víc  než  hraní  hudby  doma. 
Znáte  to:  nechce  se  vám,  jste  unaveni, 

ale  přemůžete  se  a  najednou  vás  to 
„vcucne“.  A  pak  nevíte,  kdy  přestat. 
Nástroj  odkládáte  ve  znatelně  lepším 
rozmaru.

Tak  do  toho!  Do  nového  roku  štěstí, 
zdraví  a  spoustu muziky,  pokud možno 
té, kterou produkujete sami!

Petr Brandejs,
předseda Bluegrassové asociace ČR

Slovo předsedy
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Koncem  roku  otřásla  hudebním  a  hlav
ně bluegrassovým světem smutná zprá
va... Do nebeské  kapely  se na  vánoční 
ráno  ve  věku  69  let  odebral Tony Rice, 
nejvýznamnější  a  jeden  z  nejlepších  a 
nejvlivnějších kytaristů a zpěváků v his
torii nejen bluegrassové hudby. Bylo mu 
69  let  a  zemřel  doma,  rychle  a  bez 
bolesti… Trvalo mi několik dní, než jsem 
se z  toho šoku vzpamatovala. Tony na
vždy  změnil  způsob,  jakým se hraje  na 
bluegrassovou kytaru… 

Narodil se 8. června 1951 ve Virginii, ale 
vyrůstal  se  svými  třemi  bratry  v  Jižní 
Kalifornii. Lásku k bluegrassu zdědili po 
svém  muzikálním  otci  Herbovi,  který 
mimo  jiné  hrával  v  kapele  The  Golden 
State Boys. Jejich velkými vzory se stali 
Kentucky Colonels s bratry Rolandem a 
Clarence Whitem. Ten byl v té době nej
větší inovátor kytarového stylu, zvaného 
flatpicking (mimo bluegrassu hrával také 
v  legendární  skupině  The  Byrds).  Tony 
ho  velice  obdivoval  a  záhy  je  spojilo 
vřelé  přátelství,  trvající  až  do  tragické 
smrti Clarence Whitea v roce 1973. Teď 
už spolu jistě jamují tam nahoře.

Tony  zdědil  jeho  kytaru  a  dále  zdoko
naloval  jeho  styl  hry.  Mezi  jeho  idoly 
ptřili  ale  také  Jimmy  Martin,  Del  Mc 
Coury a v první řadě Doc Watson. 

Tony Rice se pohyboval v širokém spek
tru akustické hudby, od bluegrassu přes 
jazzem  ovlivněnou  novou  akustickou 
hudbu  až  k  písničkářskému  folku.  Jeho 
„flatpicking“ (styl hry na kytaru s kovový
mi  strunami  pomocí  trsátka)  se  dodnes 
snaží kopírovat tisíce kytaristů na celém 
světě,  ale  dosud  se  to  nikomu  zcela 
nepodařilo.  Na  kytaru  začal  hrát  již  v 
útlém věku pěti let.

První  vystoupení  absolvoval  v  radio 
show, když mu bylo devět. První kapelu 
Haphazards  založili  se  svými  bratry 
Larrym  a  Ronem  v  roce  1962.  V  roce 
1970  se  na  čas  přestěhoval  do 
Kentucky  a  stal  se  členem  jedné  z 
prvních  progresivních  skupin  Bluegrass 
Alliance,  spolu  s mandolinistou Samem 

Odešla legenda – David Anthony Rice 
(8. 6. 1951 – 25. 12. 2020)

Tony Rice
Po prosincovém úmrtí  tohoto (nejen) bluegrassového velikána se nám sešlo hned 
několik  článků  o  něm.  Poskytují  zajímavé  úhly  pohledu,  proto  je  otiskujeme 
všechny. Příjemné počtení a vzpomínání.

Tony Rice
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Bushem,  když  od  nich  odešel  Dan 
Crary. V roce 1971 se seznámil s Eddie 
Adcockem  a  Jimmy  Gaudreauem  a 
založili  další  z  mých  milovaných  kapel 
Second Generation. Hrál  s  nimi  ale  jen 
krátce.  Na  dlouhou  dobu  koncem  roku 
zakotvil  u  kapely  J.  D.  Crowe  &  The 
New South, kde působil také jeho starší 
bratr  Larry.  Larryho  po  jeho  odchodu 
potom  nahradil  Ricky  Skaggs.  Tím  za
čala  jejich  nejslavnější  éra.  Byli  pova
žováni za nejlepší bluegrassovou kape
lu na světě. Banjista J. D. Crowe, Ricky 
Skaggs  housle  a mandolína, Tony Rice 
s  kytarou,  mladičký  Jerry  Douglas  s 
dobrem a Bobby Slone s basou.

Jednou  hostoval  se  Seldom  Scene  a 
velice  si  padli  do  noty.  Někdy  v  roce 
1975,  když  John  Starling  prohlásil,  že 
opustí  Seldom  Scene  a  bude  se  věno
vat svému oboru – chirurgii, kapela plá

novala, že ho nahradí Tony. Na poslední 
chvíli si to ale John Starling rozmyslel a 
zůstal... 

V  té  době  se  Tony  seznámil  s  mando
linistou  Davidem  Grismanem,  který 
začínal  experimentovat  se  svou  „dawg 
music“. V ní se odrážel  jazz, bluegrass, 
klasika,  nová  akustická  hudba,  swing  a 
jeho  vlastni  kompozice.  Tonyho  tahle 
muzika  fascinovala  natolik,  že  v  roce 
1975 odešel z The New South a odstě
hoval  se  do  Kalifornie  k  čistě  instru
mentální  skupině  bez  banja  –  David 
Grisman Quintet.
 
V roce 1977 byli pozváni na šestitýdenní 
šňůru  po  Evropě.  Protože  si  ale  festi
valoví pořadatelé od nich přáli nejenom 
novoakustické  instrumentálky,  nýbrž  ta
ké bluegrass a zpěv, přijel s nimi kromě 
houslisty  Darola Angera  a  basisty  Billa 

Peter Rowan & Tony Rice  Quartet
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Amatneeka  také  banjista  Bill  Keith. 
Nádherný zpěv a kytaru obstarával Tony 
Rice.  Vystupovali  tehdy  pod  jménem 
Bicentennial Bluegrass Band.

Bill  Keith  mi  ten  rok  už  někdy  na  jaře 
povídal,  že  doveze  v  létě  do  Evropy 
superkapelu  a  že  si  to  nesmím  nechat 
ujít. Pozval mne na jejich vystoupení na 
letním  tehdy  ještě  Folkfestivale  Gurten. 
Byla  jsem  na  ně  moc  zvědavá.  Rok 
před  tím  mi  totiž  věnoval  desku 
Muleskinner,  kterou  dodnes  pokládám 
za jednu z nejlepších vůbec a byla jsem 
z  nich  úplně  vedle.  Tak  jsem  se  moc 
těšila,  že  uvidím  Davida  Grismana 
naživo. O Tonym jsem věděla  jen to, že 
hraje  na  kytaru  Clarence  Whitea  a 
krásně  zpívá.  Znala  jsem  jej  pouze  z 
nahrávek  několika  mých  oblíbených 
kapel  jako Bluegrass Alliance a Second 
Generation,  jejichž  hudbu  jsem  zbož
ňovala  (v  prvni  polovině  sedmdesátých 
let). A  přirozeně  také  z  J.  D.  Crowe  a 
The New South.
 
V  té  době  jsem  se  ale  ještě  koncent
rovala  hlavně  na  muziku  a  kapely 
a o jednotlivých muzikantech, až na pár 
výjimek  jsem  toho  moc  nevěděla. 
Darola Angera  a  Billa Amatneeka  jsem 
neznala  vůbec.  Na  Gurtenu  jsem  se 
rychle  skamarádila  s  Davidem  Gris
manem,  protože  to  byla  bezpochyby 
moje krevní skupina. A o Tonym jsem si 
zprvu  myslela,  že  je  to  nafoukaná 
hvězda... Ale, jak se člověk může mýlit... 
Po  koncertě  tam  tehdy  probíhal  jam
session  Davida  (Grismana)  a  Darola 
(Angera)  s  cikánskou  kapelou Hensche 
White  Quintet.  Bylo  to  senzační,  ale 
skončilo  to  dost  divoce,  někdo  se 

podíval  na  přítelkyni  jejich  starého 
basisty, ten si to nenechal líbit a vypukla 
šílená  rvačka.  Flašky  a  židle  lítaly  nad 
hlavou.  Já  tehdy  hodlala  spát  pod  pó
diem  a  měla  docela  nahnáno.  Hoši  si 
zahráli  na  mé  ochránce  a  kapela  mne 
vzala  mezi  své  fitichy.  Pozvali  mne  do 
Francie  na  bluegrassový  festival  Cour
ville  sur  Eure  nedaleko  Paříže  příští 
víkend. 

Tam  jsem  si  o  Tonym  změnila  mínění. 
Jednou  jsme  si  povídali  a  hrál  mi  na 
kytaru,  a  když  jsem  mu  řekla,  že  taky 
trochu hraju, dal mi do ruky svoji kytaru, 
ať mu taky něco zahraju. To byl pro mne 
šok,  zahrát  si  na  kytaru  Clarence 
Whitea, který byl pro mne kytarový bůh, 
to jsem zkrátka nemohla a strašně jsem 
se styděla. Tehdy jsem si řekla, že raději 
přestanu  hrát,  protože  ze  mne  nikdy 
pořádný  kytarista  nebude.  Hrála  jsem 
ostatně  rytmickou kytaru,  sólová hra mi 
nikdy nešla. 

Další koncert měli zase ve Švýcarsku v 
Mahagony  Hall  v  Bernu.  Pak  už  jsem 
s  nimi  zůstala.  Následoval  festival  v 
Nyonu  na  Ženevském  jezeře.  Narychle 
se vrátila domů, vyřídila si dovolenou a 
odletěla  na  jejich  poslední  evropské 
vystoupení  na  festivalu  v  Cambridge  v 
Anglii.  Těžko  se  mi  s  nimi  loučilo.... A 
dodnes  na  tu  šňůru  ráda  vzpomínám. 
Na  prvních  Tonyho  domovských  strán
kách pak bylo i několik mých fotografií. 

V  roce  1979  opustil  Tony  Rice  David 
Grisman Quintet a začal se věnovat své 
vlastní  muzice.  Založil  si  kapelu  The 
Tony  Rice  Unit.  V  této  sestavě  tehdy 
vznikla  jedna  z  jeho  nejslavnějších 
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nahrávek  Manzanita.  Společně  s  J.  D. 
Crowem,  Bobbym  Hicksem,  Doylem 
Lawsonem  a  Toddem  Phillipsem  dali  v 
roce 1980 dohromady vynikající skupinu 
Bluegrass  Album  Band,  se  kterou 
natočili  během  dalších  let  šest  desek. 
Na  poslední  z  nich  hraje  i  legendární 
houslista Vassar Clements.

Kvůli  nemoci  (disphonie)  bohužel  Tony 
posléze  o  hlas  přišel...  Na  jeho  sólové 
dráze  následovaly  nahrávky  jako 
Acoustics, Church Street Blues, Cold on 
the Shoulder, Native American a Me and 
My  Guitar  a  další.  Se  svými  bratry 
Larrym,  Ronniem  a  také  už  v  té  době 
dospělým  Wayttem  další  dvě,  pod 
titulem The Rice Brothers... 

Po  letech  jsem  se  s  ním  setkala  na 
festivalu IBMA v Owensboro v Kentucky 
v  roce  1995  a  1996.  Tehdy  mne  úplně 
zamrazilo,  když  na  mne  promluvil  s 
podivným umělým hlasem,  se  slavíkem 
v krku. O  jeho nemoci  jsem  tehdy  ještě 
nevěděla. 

Nejvíc  mne  mrzí,  že  se  neuskutečnil 
můj sen, dát dohromady reunion kapely 
Muleskinner.  Měla  jsem  naplánovaných 
pár  koncertů  v  Evropě  na  jaře  v  roce 
1996.  Clarence  White  měl  tehdy 
nahradit  Tony  Rice.  Bohužel  Richard 
Greene  chtěl  peníze  předem  a  já  je 
pochopitelně  neměla.  Tak  jsem  byla 
nucena  to celé zrušit. Na podzim na  to, 
jsem  potkala  Richarda  s  Butchem 
Baldassari  na  čerstvém  hrobě  Billa 
Monroea  a  Richard  se  mi  moc  omlou
val, že ho to pak dodatečně mrzelo. Ale 
to už bylo pozdě a k té Reunion bohužel 
nikdy nedošlo….

V  roce 2005  jsem ho zažila v Nashvillu 
s  kapelou  Peter  Rowan  &  Tony  Rice 
Quartet,  se  Sharon  Gilchrist  s  mando
línou  a  Brynem  Daviesem  s  basou.  A 
pak  znovu  v  letech  2008  a  2009  jako 
hosta kapely Mountain Heart.

V  roce  2010  o  něm  vyšla  kniha  Still 
Inside  –  The  Tony  Rice  Story  od  Tima 
Stafforda  z  Blue  Highway  a  Caroliny 
Wright.  Chtěli  po  mě  sice  původně 
nějaké  fotky,  ale  bohužel  pak  vybrali 
jiné...  Naposled  jsem  naživo  viděla 
Tonyho Rice v Nashvillu v roce 2013.
 
Tehdy ho Sam Bush a Peter Rowan na 
IBMA Award Show slavnostně uvedli do 
Hall  of  Fame  jako  jejího  nejmladšího 
člena.  Jako  první  se  slova  ujal  Sam 
Bush.
 
Povídal  nám,  že  když  v  roce  1970 
odešel  z  kapely  Bluegrass  Alliance 
slavný Dan Crary, nabídli mu, aby s nimi 
na  kytaru  začal  hrát  on.  Sam  hrál  sice 
raději  na  mandolínu,  tak  se  necítil  být 
úplně povolaný  jako kytarista, ale místo 
přijal  potom,  co  mu  Dan  předvedl,  jak 
některá  svoje  sóla  hraje.  Měli  vystu
povat  kdesi  v  Severní  Karolíně  a  Sam 
se  šel  před  koncertem  trochu  projít.  V 
polích  zahlédl  prý  nejhubenějšího  chla
pa na světě, jak sedí na kufru od kytary 
Martin a hraje  jako Clarence White. Dal 
se s ním do  řeči a navrhl mu, zda by s 
ním  nechtěl  hrát  v  kapele.  Sam  by  se 
pak  mohl  vrátit  ke  své  oblíbené  man
dolíně.  Když  to  navrhl  kapele,  tak  mu 
hoši  vyčinili,  že  osmnáctiletý  mando
linista  nemůže  sám  přijímat  do  skupiny 
nového  člena,  aniž  by  se  zeptal  ostat
ních. Když si ale Tonyho večer v kempu 
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poslechli,  jednohlasně  odsouhlasili,  že 
právě on bude pro ně  ten pravý... Sam 
Bush  se  tedy  vrátil  k  mandolíně,  Tony 
Rice  se  přestěhoval  do  Louisvillu  a 
začal s nimi hrát. 

Peter Rowan potom prohlásil, že Tony je 
nejvlivnější  kytarista  v  hudební  historii. 
Že se ho tisíce jiných snaží imitovat, ale 
ještě  se  nikomu  na  světě  nepodařilo 
hrát  jako on… A také byl vynikající zpě
vák  s  nádherným  silným  barytonem. 
Jeho  různorodé  nahrávky  patří  k  tomu 
nejlepšímu,  co  kdy  bylo  natočeno. 
Ovlivnil  snad  všechny  kytaristy  druhé  a 
třetí  generace…  Samotná  Tonyho  dě
kovná  řeč  je  pak  v  bluegrassových 
kruzích označována jako zázrak.
 
Tony  Rice  začal  mluvit  svým  chrapla
vým  hlasem  a  po  delší  době  prohlásil, 

že  když  mu  nebeský  otec  dovolí,  že 
zkusí promluvit svým normálním hlasem 
a  opravdu  se  mu  to  po  dlouhých 
devatenácti  letech povedlo… To byl  ten 
nejdojemnější  okamžik.  Spousta  lidí 
měla  slzy  v  očích a  následoval  dlouho
trvající  potlesk  ve  stoje. Nikdy  na  tento 
moment nezapomenu.
 
Na  závěr  Award  Show  vystoupil  snad 
naposled  na  veřejnosti  společně  se 
Samem  Bushem,  Ricky  Skaggsem, 
Jerry  Douglasem,  J.  D.  Crowem, 
Wyattem Ricem a Toddem Phillipsem v 
sestavě nazvané Manzanita Band. Jeho 
sóla  už  obstarával  jeho  nejmladší  bratr 
Wyatt. Tony sice ještě na kytaru hrál, ale 
bylo  na  něm  vidět,  že  mu  to  působí 
bolest. 

Poslední  roky  se  většinou  držel  v 
ústraní  jen  se  svou  milující  třetí  man
želkou  Pamelou  Hodges  Rice.  Jejich 
rodiny  se  znaly  již  od dětství  a  oni  dva 
se  znovu  spolu  setkali  v  roce  1987. 
Vzali  se  v  roce  1989  a  bylo  to  velice 
šťastné manželství… Velmi ale trpěl tím, 
že  už  skoro  vůbec  nemůže  hrát    kvůli 
neustále se zhoršující artritidě. 

Tony Rice  sice odešel  tam nahoru,  kde 
na něj již čekala spousta kamarádů, ale 
jeho  hudba  je  nesmrtelná.  Bude  nám 
všem moc chybět… 

Lilka se svým kamarádem Tonym.

Lilka Pavlak v Bülachu
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Vzpomínky na Tonyho Rice
Tony  Rice  byl  samozřejmě  obrovskou 
inspirací  nejen  pro  kytaristy,  ale  i  pro 
hráče na ostatní nástroje. Kromě svého 
osobitého  bravurního  stylu  hraní  sól  a 
emocionálního  zpěvu,  býval  také  často 
oceňován  za  své  kytarové  doprovody, 
kde dokázal vytvořit nádhernou podpůr
nou plochu pro ostatní  sólisty,  kteří pak 
(jak  sami  prohlásili)  si  to  nesmírně 
užívali a měli pocit, že je Tonyho dopro
vod  přivádí  k  maximálním  výkonům.  V 
hudebních  termínech  byl  se  dal  jeho 
přínos  v  doprovodech  popsat  asi  jako 
krásné  balancování  mezi  ,rovným‘  a 
swingovým cítěním rytmu a zabarvením 
akordů přidáním dalších  tónů,  jako  jsou 
2.,  4.,  6.  a  7.  tón  stupnice,  v  různých 
kombinacích,  vždy  velmi  citlivě.  Vzpo
mínám si na jedno jamování v noci před 
hotelem  na  MerleFestu  v  roce  1994, 
kde hrál Tonyho bratr Wyatt Rice  (který 
se svou hrou blíží Tonymu stylu asi nej
více ze všech), dále Moondi Klein, Mike 
Auldridge,  také  Slávek  Hanzlík  a  pár 
dalších,  a  někdo  na  Wyatta  zavolal: 
„Hej,  play  some  of  those  ‚Rice  chords‘ 
there...“ Wyatt okamžitě vyhověl a byl to 
přesně  ten  ‚Tonyho  zvuk‘.  Zní  to  skoro 
jako  DADGAD  akordy  hrané  v  normál
ním ladění.

Tady  bych  chtěl  také  vzpomenout  na 
jejich  dalšího  bratra,  mandolinistu 
Larryho Rice, který nás opustil už v roce 
2006.  Jeho  styl  spojoval  tradiční  blue
grass  s  bluesovými  prvky  a  synkopic
kým cítěním.

Tony  nerad  létal  letadlem,  tak  se  na 
západním  pobřeží  Států,  často  neobje

voval, ale byl hodně aktivní blíže svému 
bydlišti, ve východních a jižních státech. 
Počátkem  devadesátých  let  jsem  byl 
přizván na hraní na benefičním koncertu 
pro  Tonyho,  kterému  povodeň  na  vý
chodním pobřeží vyplavila dům. Koncert 
pořádal  David  Grisman  v  Great  Ame
rican Music Hall v San Franciscu a kro
mě různých hostů se tam sešli i bývalí a 
tehdy  současní  členové David Grisman 
Quintetu, ve kterém Tony kdysi hrál. 

Sám  Tony  osobně  přítomen  nebyl,  ale 
vzpomínalo  se  na  něj  a  pustila  se 
nahrávka jedné jeho sólo skladby. Byl to 
emocionální zážitek   vnímat  tu sílu hu
dební  komunity,  ve  které  jsou  kromě 
hudby i silná mezilidská pouta.

Tony Rice
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Tonyho Rice  jsem  nikdy  osobně  nepot
kal  a  vždycky mě  to mrzelo,  ale  přesto 
ovlivnil  můj  hudební  život  více  než 
kdokoliv  jiný.  Nikdy  jsem  si  nedělal 
žebříčky TOP  10  svých  oblíbených  alb, 
ale  kdyby  ano,  tak  Tonymu  by  patřila 
řada  míst  na  prvních  příčkách.  Jeho 
nahrávky jsem slyšel myslím všechny, a 
velmi snadno by moje vzpomínka mohla 
sklouznout  k  představení  kompletní 
diskografie.  Ale  přesto  existuje  několik 
alb, která mě zasáhla mnohem více než 
jiná.  Ne  tím,  že  by  byla  lepší.  Prostě... 
víc  se  mi  zaryla  pod  kůži.  Stejně  tak 
dobře by to mohla být kterákoliv jiná.

Tony  Rice  byl  především  bluegrassový 
muzikant.  Ke  klasikám  žánru  patří 
nahrávka 0044 J. D. Crowa a The New 
South  (i  když  ještě  častěji  jsem 
poslouchal  záznamy  z  živých  koncertů, 
ještě jako The Kentucky Mountain Boys) 
a  samozřejmě  serie  Bluegrass  Album 
Band.  Ale  kdybych  měl  vybrat  jednu 
opravdu  bluegrassovou  desku,  byla  by 
to  Tony  Rice  Plays  and  Sings 
Bluegrass  (1993).  Na  téhle  desce  je 
výběr  notoricky  známých  evergreenů  i 
skladby,  které  se  pro  mně  notoricky 
známými  teprve  staly,  a  hodně  z  nich 
jsem  zařadil  do  svého  nejhranějšího 
zpěvníku.  Samozřejmě,  na  albu  hrají 

Tony Rice (8. června 1951 – 25. prosince 2020)

Tony  je  samozřejmě  spojován  se  svou 
kytarou  Martin  D28,  nicméně  občas 
také experimentoval. David Grisman mi 
před  časem pověděl,  že  na  jeho  desce 
'Hot  Dawg'  (A&MHorizon,  1978)  hrál 
Tony některé skladby na kytaru Martin a 
některé na Ovation. David to prezentuje 
i  jako  takový  sluchový  rébus  pro  kyta
rové fajnšmekry, zda poznají, ve kterých 
skladbách byl ten Ovation použit.

Když  jsem  před  léty  začal  natáčet  své 
CD  duetů  ‚Strings  &  Wings‘  se  svými 
hudebními  vzory,  každý  na  jiný  nástroj, 
Tony  byl  pro  mě  jasnou  volbou  pro 
hráče  reprezentující  kytaru.  Natáčeli 
jsme to na jaře roku 1994. Jednalo se o 
proces  volné  improvizace,  během  které 
se hráči navzájem  inspirují a  reagují na 
hudební podněty v reálném čase. Byl to 
úžasný  pocit  sedět  ve  studiu  s  nástro

jem v rukou asi metr před Tonym a plně 
vnímat detaily  jeho hry a zvuk nástroje, 
který  jako  by  naplnil  celé  studio.  Vzpo
mínám si, že se Tony do projektu zapojil 
jakoby  do  svého  vlastního,  s  patřičnou 
péčí  a  nadšením.  Cítil  jsem,  že  se  mu 
líbí to volnější, nespoutané hraní. 

Tonyho hra a zpěv ovlivnila patrně snad 
všechny, co ho kdy slyšeli, a přes velký 
smutek  z  jeho  odchodu máme  alespoň 
to  štěstí,  že  po  něm  zůstala  celá  řada 
výborných  nahrávek,  které  nás  budou 
těšit a inspirovat i nadále!

Radim Zenkl
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největší  hvězdy  žánru  (V.  Clements,  J. 
Douglas,  S.  Bush,  M.  Auldridge,  M. 
Schatz...) Dokonalé  jsou aranže  jednot
livých  skladeb,  žádný  nástroj  nedomi
nuje, nikdo se nepředvádí, a to ani Tony. 
Vše  je  podřízeno  tomu,  aby  vynikly 
samotné  písně. To  zvládnou  jen  oprav
doví  mistři.  Kdybych  chtěl  někomu  vy
světlit,  co  je  bluegrass,  u  téhle  desky 
bych  nepotřeboval  žádá  další  slova. 
A nejoblíbenější píseň: Carolina Star.

Druhé  album,  které  bych  vybral,  je  pro 
mně  dokonalou  esencí  bluegrassové 
muziky.  Bluegrass  pro mně  totiž  není  v 
nástrojovém  obsazení,  ale  v  souznění 
nástrojů a hlasů. A  tohle souznění  jsem 
našel v desce Skaggs and Rice (1980). 
Na  desce  je  10  duetů  Tonyho  Rice  a 
Rickyho Skaggse, s doprovodem pouze 
kytary  a mandolíny. Považuji  tuhle  des
ku  za  nejvíc  bluegrassovou,  co  jsem 
kdy slyšel,  i když z ní neburácí banjo a 
nekvílí  housle  či  dobro.  Na  poměrně 
malém prostoru udělali oba pánové tolik 
muziky,  kolik  někdy  nezvládnou  ani 
velké  orchestry.  A  taky  vyberu  píseň: 
Where  the  Soul  of  Man  Never  Dies. 
Chvěju se vždy, když  ji slyším, znovu a 
znovu. A taky jsem u ní zjistil, že některé 
texty  se  prostě  překládat  do  jiných 
jazyků nemají. Dají, ale nemají. 

Podobných  duetů  natočil  Tony  Rice  ví
ce,  např.  s  Normanem  Blakem  nebo  s 
Docem  Watsonem.  Ale  Skaggs  and 
Rice  pro  mně  zůstává  nedostižným, 
geniálním dílem.

Třetí  album  vlastně  taky  patří  do  série 
duetů, a znovu s mandolínou. Jedná se 
album,  vymyšlené  a  produkované 

Davidem  Grismenem,  s  velmi  výmluv
ným  názvem Tone Poems  (1994).  Jde 
zase  o  spojení  kytary  a mandolíny,  a  k 
nahrávce  byly  použity  sbírky  starých 
a  vzácných  nástrojů,  vesměs  Martin  a 
Gibson,  ale  i  další.  Nejstarším  nástro
jem  je  kytara  Martin  z  roku  1891. 
Nechybí  tu ale ani Tonyho „svatý grál“  
D28  z  roku  1935,  ale  i  nový  model 
Santa Cruz, nesoucí jeho jméno. A nebo 
mandolíny  legendárního  Loyda  Loara. 
Album  je  tentokrát  čistě  instrumentální. 
A  přestože  v  aranžích  hraje  prim man
dolína,  bez  Tonyho  kytary  by  to  asi 
nefungovalo.  Možná  ještě  lepší  než 
samotné  album  je  živý  záznam  z  kon
certu,  který  ostatně  později  také  vyšel 
jako oficiální dvojalbum Dawg & T: Live 
at Acoustic Stage (2017). Tony a David 
si perfektně rozumějí; ostatně když Tony 
poprvé  uslyšel  Grismanovu  hudbu,  o
pustil  J.  D.  Crowa,  aby  s  ním  mohl 
pracovat.  Na  albu  se  objevuje  široké 
spektrum  žánrů  od  oldtimových  vyko
pávek  (Good  Old  Mountain  Dew,  Eight 
of  January),  bluegrassové  standardy 
(Banks  of  the  Ohio,  I  Am  a  Pilgrim, 
Wildwood  Flower,  ale  třeba  i  Watson 
Blues  Billa  Monroea),  swingové  stan
dardy  (Swing  42)  a  samozřejmě 
množství  dawg  music. A  i  takové  per
ličky,  jako  svérázné O  solo mio  na  zá
věr. Přesto se nejedná a nějaký žánrový 
slepenec,  vlastně  tu  vůbec  nemůžeme 
mluvit  o  žánrech. Ať  pánové  (i  když  v 
tomto  případě  spíš  David  Grisman) 
sáhnou  po  čemkoliv,  prostě  to  funguje. 
Album  je  dokonalý  příklad mazání  žán
rových  hranic,  a  zůstává  jen  hudba. 
Skvělá hudba.
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Posledním  výběrem  bude  vlastně  taky 
instrumentální  duet.  Tony  Rice  and 
John  Carlini:  River  Suite  for  Two 
Guitars  (1995).  Zatímco Tony  Rice má 
kořeny  v  bluegrassu,  John  Carlini  je 
jazzový  kytarista.  Oba  ovšem  spojuje 
jako  svorník  spolupráce  s  Davidem 
Grismanem;  oba  byli  členy  David 
Grisman Quartet. Album  tentokrát nelze 
označit  jako dialog, spíše jako souznění 
dvou  kytar.  Celá  deska  má  mnohem 
blíže k jazzu, ale opět nemá moc smysl 
uvažovat  o  nějakých  žánrech.  Je  to 
nejklidnější  ze  všech  zmíněných 
nahrávek,  a  já  osobně  ji  mám 
zařazenou  spíše  mezi  klasickou 
hudbou,  a  taky  tak  na mně  působí. Asi 
nepatří  k  nejznámějším  Riceovým 
nahrávkám; pro mě však rozhodně ano. 
A  mimochodem,  hudebně  má  poměrně 
blízko  k  dalšímu  „vodnímu“  albu: 
Backwaters (Tony Rice Unit, 1982).
Pro  někoho  možná  překvapivě  se  v 

mém  výběru  neobjevují  nejznámnější 
Tonyho  nahrávky:  Manzanita  (1979), 
Church Street Blues (1983), Me and My 
Guitar  (1986),  Native  American  (1988) 
nebo  třeba  Tony  Rice  Sings  Gordon 
Lighfoot  (1996).  Nevím  proč.  Mám  je 
moc rád, všechny. Ale přes to, tyhle jsou 
tak nějak nejohranější. Snad proto, že to 
na  první  pohled  nejsou  typické 
Riceovky. Ale poslechněte si  je znovu – 
myslím, že jsou. Ve všech je Tony Rice, 
geniální  muzikant,  který  skromně 
ustupuje  do  pozadí,  aby  o  to  více 
vynikly  samotné  písničky. Ale  přesto,  a 
nebo  právě  proto  jeho  mistrovství  tak 
silně září. A navždy bude. Nikdy jsme se 
nepotkali. Ale bude mi moc chybět.

Martin Čechura

David Grisman a Tony Rice 1977
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Vzpomínka na Boba a Brkouna
Aby snad špatných zpráv  téhle podivné 
doby nebylo málo, ve středu mi mailem 
dorazila další. V pondělí 25. ledna 2021 
zemřel  ve  věku  62  let  Karel  „Bob“ 
Doleček,  znamenitý zpěvák, kytarista a 
před nějakými  čtyřiceti  lety  taky  basista 
bluegrassové  kapely  Country  Style 
z  Police  nad  Metují.  Na  podzim  loň
ského  roku  odešel  ve  věku  74  let  do 
muzikantského  nebe  další  z  téhle  par
tičky:  kytarista,  dobrista  a  zpěvák Jirka 
„Brkoun“  Kober.  Následující  řádky 
jsou krátkou vzpomínkou na oba kama
rády,  která  ale  rozhodně  nemá  ambice 
být nějakým jejich životopisem.

Jirku  jsme  s  bráchou  poznali  někdy 
v  polovině  osmdesátých  let,  když  nám 
učaroval  bluegrass  ve  své  originální, 
tedy  zámořské  podobě.  Jezdili  jsme 
k  němu  do  věžáku  na  kraji  Náchoda 
kopírovat  kazety  s  nahrávkami  přede
vším  Flatta  a  Scruggse.  Pamatuju  se, 
že měl v sešitě napsaná  jednotlivá LP  i 
se skladbami a protože angličtinou moc 
nevládl,  měl  i  názvy  jednotlivých  písni
ček  přeložené  do  češtiny.  Brkoun  nás 
nasměroval  do  Police  nad  Metují, 
ke  svému  spoluhráči  z  kapely  Country 
Style,  banjistovi  Milanovi  Leppeltovi, 
zvanému  „Cizinec“,  který  nás  další  léta 
bluegrassově  vzdělával.  Vypili  jsme  u 
toho moře  piva  a  vykouřili  tuny  tabáku, 
no, veselé to bylo.

Country  Style,  svou  dobu  znamenitá 
kapela,  hrála  opravdový  bluegrass, 
žádnou  jeho  počeštěnou  verzi.  Kromě 
Boba  (basa), Brkouna  (dobro)  a Milana 
(banjo), hráli v kapele  ještě Míra Šrůtek 

(kytara)  a  Honza  Vajsar  (mandolína, 
housle),  občas  s  nimi  na  housle 
hostoval  Jerry  Štěrba,  až  z  daleké 
Plzně.  Jirka  disponoval  moc  hezkým 
hlasem,  bluegrassovým  tenorem  – 
jedákem,  jak  má  být.  Na  dobro  měl 
nejraději Mikea Auldridge. 

Náš  kamarád  Libor  Štok  si  od  něj 
tenkrát koupil nástroj, kterému se  říkalo 
„pes“.  Byl  to  vlastně  lapsteel,  ale  na 
baterky,  s  reproduktorem  přímo  v  těle 
nástroje, aby na něj šlo hrát u ohně, bez 
elektriky.  Kdoví,  kde  je  mu  konec. 
Kromě  Country  Stylu  působil  Brkoun 
v  té  době  ještě  v  hronovské  country 
kapele  Ježci.  S  oběma  kapelami  jsme 
se potkávali v dobách našich muzikant
ských  začátků  na  pódiích  v  Hronově, 
Červeném Kostelci, Polici nebo v České 
Skalici,  byly  to  naše  veliké  vzory. 
Country Style na konci osmdesátých  let 
skončil  a  Brkoun  potom  vystřídal  řadu 
kapel. 

Brkoun
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Komu  by  se  chtělo  zavzpomínat,  na 
YouTube  je  k  vidění  moc  pěkné  video: 
Jirka  „Brkoun“  Kober  –  MŮJ  ŽIVOT 
S  COUNTRY  MUSIC,  doporučuji  ke 
zhlédnutí.  Ledaskdo  tam,  myslím,  poz
ná  sám  sebe  nebo  některého  z  kama
rádů z dob dávno minulých. Já  jsem se 
s  Jirkou  viděl  naposledy  někdy  před 
čtyřmi  nebo  pěti  lety  na  festivalu 
v  Hronově,  kde  hrál  se  skupinou 
Kamion.  Měl  za  sebou  těžkou  nemoc, 
ale byl v pohodě, veselý a optimistický a 
hlavně  s  velikou  chutí  hrát.  Měl  to  tak, 
myslím, celý život.

Boba  jsem  znal  hlavně  jako  kolegu 
basistu, na kterého jsem se mračil, když 
v  Country  Stylu  vyměnil  kontrabas  za 
basovou  kytaru. Už  jako  teenager  jsem 
neměl ten nástroj moc v oblibě. Boba to 
ale  vždycky  táhlo  k  trochu  tvrdší  muzi
ce. Po rozpadu Country Stylu hrál v růz
ných  uskupeních  i  jiné  žánry,  blues  a 

podobně.  Byl  rovněž  majitelem  silného 
a  znělého  tenoru,  s  lehce  rockovým 
zabarvením.  Jeho  verze  „Sitting  on  the 
Top“  musela  být  vždycky  slyšet  až  na 
vrchol  světa.  Jezdívali  jsme  k  němu na 
chalupu  do  Adršpachu,  kde  jsme 
jamovali  nebo  později  chodívali  hrát  k 
„Peňákovi“. To bylo  ještě v dobách, kdy 
se  tam  nemusela  kvůli  náporu  turistů 
zastavovat doprava. Později býval pobyt 
u  něho  zpestřován  odstřihnutou  elektri
kou, která se v případě potřeby vyráběla 
benzínovou elektrocentrálou. Jeden čas 
nám taky dělal zvukaře a nakonec, poté 
co  se  Milan  odstěhoval  z  Police,  dělal 
majordoma  v  jeho  polické  domácnosti. 
Byl  to  Milanův  nejlepší  kamarád  už  od 
dob  společného  dětství  v  Adršpachu, 
však  taky  nakonec  spoluzařizoval 
Milanův pohřeb.

Už dvakrát se na Žděřině nad Policí nad 
Metují konala moc hezká vzpomínka na 
Milana Leppelta, veselili  jsme se a hráli 
dlouho do noci. Na tu loňskou měli přijet 
Brkoun  i  Bob,  kterého  se  Mírkovi 
Šrůtkovi  podařilo  dohledat  snad  někde 
v  Broumově.  Bůhví,  proč  nakonec 
nepřijeli.  Já  ale,  až  mě  příště  popadne 
lenost  a  nebude  se  mi  někam  chtít, 
vzpomenu,  že  by  taky  už  žádné  další 
příště  nemuselo  být.  Každopádně, 
pokud to jen trochu půjde, budeme letos 
na  Žděřině  vzpomínat  opět,  teď  už  na 
kamarády  tři,  na  skvělé  muzikanty  a 
rázovité  postavičky.  Díky  pánové  za 
všechno.
 

Pavel Brandejs

Bob
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Zhruba před rokem vyšlo 
album, ve kterém spojily 
své  talenty  dvě  umě
lecké  osobnosti    zpě
vačka  Vlaďka  Németho
vá a autor textů Lubomír 
Kozlíček. A  udělaly  moc 
dobře. Písně tohoto typu 
nemůže  uchopit  každý. 
Jejich  témata  potřebují 
hloubku  prožitku,  nějaké 
životní  bolesti  i  radosti 
za  sebou  a  z  nich  ply
noucí  uvěřitelnost.  Má
me  štěstí,  že  oba  prota
gonisté  v  tomto albu  vy
dávají,  co  je  v  nich 
nejlepšího  a  nechávají 
nás  nahlédnout  do mini
příběhů,  které  nejsou 
nutně  všechny  jejich  o
sobní,  ale  dokázali  se  do  nich  vcítit  a 
vkusně nám je zprostředkovat.

Vlaďka  je  zpěvačka,  co má shůry dáno 
hodně  a  hlasem  umí  vyjádřit  jemné 
nuance,  přitom  zůstat  v  poloze  civilní, 
nevyumělkované.  Sluší  jí  písně,  kde 
svůj  prožitek  může  přenést  do  výrazu 
písní. Toto album jí k tomu dává přesně 
ten správný prostor. 

Lubomír  je muzikant    kytarista,  který  v 
sobě našel  talent pro psaní  textů.    I pro 
něj  je  toto  album  možností  představit 
svou  textařskou  práci  v  uceleném  roz
měru  a  v  přednesu  zpěvačky,  která  jim 
umožní skvěle vyznít. 

Významnou  oporou  nahrávky  tohoto 
alba  jsou  dva  studioví  hráči,  kteří  za

CD: Vlad
,
ka Némethová - Divnosvět

stoupili  celou kapelu. Dali  písním citlivá 
aranžmá  a  tím  spoludefinovali  jejich 
vyznění:  Karel  Začal  s  rezofonickou 
kytarou  a  Ondra  Kozák,  který  nahrál 
všechny  ostatní  nástroje  a  občas 
zazpíval  i  druhý  hlas.  Pro  posluchače 
jejich  vklad  a  i  celý  obsah  a  podoba 
alba budou zřejmě velmi příjemným pře
kvapením.  Díky  tomuto  CD  si  můžeme 
užít vzácné kombinace talentů a ponořit 
se do jimi vytvořených nálad a příběhů.

Michal Hromčík
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Scott Vestal

Scott  Vestal  se  narodil  jako  starší  ze 
dvou  dětí  8.  května  1962  v  Duncanu/
Oklahoma  do  hudební  rodiny.  Jeho 
dědeček  Famon  Self  byl  venkovský 
houslista,  který  obdařen  nezměrnou 
trpělivostí  učil  vnuka  prvním  kytarovým 
akordům. Scott  a  jeho  bratr Curtis  hráli 
a  zpívali  s  dědečkem  na  nejrůznějších 
akcích,  např.  na  přehlídkách,  v  domo
vech  pro  seniory  či  na  bluegrassových 
festivalech.

Když  mu  bylo  13  let,  dostal  své  první 
pětistrunné banjo. A začal se na něj učit 
z  desek,  které  měl  doma  jeho  otec, 
s  nahrávkami  od  Flatta  &  Scruggse  až 
po  New  Grass  Revival  a  všeho  mož
ného mezi  tím.  V  té  době  se  Scott  tak 
„zažral“  do  hraní,  že  ho  matka  musela 
doslova  vytáhnout  z  pokoje,  aby  se  šel 
vůbec najíst. A na festivalech jamoval ve 
dne  v  noci,  kdy  třeba  23  noci  vůbec 
nespal. Neměl žádného učitele a všemu 
se  učil  pouhým poslechem nahrávek,  z 
desek, které si na gramofonu v případě 
potřeby zpomaloval. Vůbec neřešil  rolly, 
prostě  se  zpočátku  snažil  napodobovat 
zvuky a melodie, které slyšel.
 
V  15  letech  již  hrál  s  rodinnou  kapelou 
T.  J.  Rogers  po  celých  státech,  což  ho 
nakonec přivedlo ke konkurzu u Larryho 
Sparkse,  v  té  době  již  dobře  známého 
bluegrassového  zpěváka  a  kytaristy. 
S  Larrym  pak  v  18  letech  vystupoval  a 

nahrával  po  dobu  jednoho  roku,  až  se 
nakonec  osamostatnil  a  přestěhoval  do 
Texasu. 

Bill Stokes,  provozovatel Showcase 41, 
kde  vyrábí  mj.  korpusy,  kápa  a  trsátka 
na banjo, vzpomíná na tu dobu:
 
„Scott  se  svým  bratrem  Curtisem 
chodíval  každou  sobotu  na  náměstí 
v  Garlandu,  kde  se  scházeli  pickeři  a 
jamovalo  se.  Tehdy  tam  byli  k  vidění  a 
slyšení  např. Alan  Munde  nebo  James 
McKinney. Scott  se  spíš  držel  v  ústraní 
a  nechtěl  moc  vyčnívat,  avšak  když 
skladba  dospěla  ke  konci  verze,  tak 
zčistajasna  zazněl  odkudsi  z  kouta 
jakýsi  neslýchaný  lick,  který  tam skvěle 
pasoval.  Všichni  se  rozhlédli,  odkud  to 
přišlo a ejhle – byl  to Scott, který si  ten 
lick  nejspíš  natrénoval  den  předem. 
Scott  vynikal  výborným  timingem  a 
vůbec  hrál  věci,  které  z  nás  nikdo 
předtím neslyšel.“

A Bill pokračuje:

„Jednou  Doyle  Sherill,  místní  hráč  na 
basu  a  BG  celebrita,  sehnal  Scottovi 
práci  v  továrně  na  barvy.  Scott  si 
jednoho  dne  odskočil  na  oběd  a  už  se 
nevrátil.  Nakonec  ho  našli  v  autě  na 
parkovišti, jak si hraje na banjo, čímž se 
Scott  stal  jediným  zaměstnancem,  kte
rého Doyle musel kdy vyhodit z práce.

V  bluegrassové  branži  nenajdete  snadno  mnoho  umělců,  kteří  by  byli  tak 
„renesanční“  jako  Scott  Vestal.  Tento  všeuměl  však  proslul  především  jako 
skvělý banjista a inovátor, který je hnán neustálou potřebou se zdokonalovat 
či cokoli vylepšovat.
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Později  se  svým  bratrem  Curtisem  a 
Russellem  Moorem  založili  skupinu 
Southern  Connection,  která  3  roky  ce
stovala  po  středozápadu  a  východním 
pobřeží.
 
V roce 1985 se Scott připojil k Doyleovi 
Lawsonovi  a  jeho  kapele  Quicksilver, 
kde  měl  nezáviděníhodnou  úlohu  na
hradit  Terryho  Baucoma,  jehož  ob
divoval.  Scott  však  tuto  roli  splnil  beze 
zbytku,  působil  zde  čtyři  roky  a  nahrál 
pět oceněných alb.  Jedno z nich – The 
News  Is  Out    obsahovalo  Scottův  mi
strovský  kousek,  který  se  později  stal 
bluegrassovým standardem, a  to  instru
mentálku Up On The Blue Ridge.

Po této etapě se osamostatnil a s man
dolinistou  Waynem  Bensonem,  kytari
stou  a  zpěvákem  Robertem  Haleem  a 
basistou  Erniem  Sykesem  založil  sku
pinu  Livewire,  se  kterou  nahrál  roku 
1990  výtečné  album Wired.  Perfektním 
ovládnutím  nástroje  se  tu  Scott  zařadil 
mezi vysoce uznávané banjisty.
 
Následně  procestoval  Japonsko  s  aku
stickým jazzovým souborem a rovněž si 
zahrál  jednu z hlavních rolí v původním 
muzikálu Cowboy Cafe.
 
V  roce  1992  nahrál  své  první  sólové 
album  Pursuit  of  Happiness,  které  ob
sahovalo  celkem  13  skladeb,  z  toho  9 
složil sám Scott.

https://www.youtube.com/
watch?v=3HtKisER9gk

Scott Vestal
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V  roce  1995  začal  Scott  organizovat  a 
produkovat  seriál  bluegrassových  na
hrávek pod etiketou Pinecastle Records 
a  to  ve  vlastním  studiu  Digital  Under
ground,  které  vybudoval  v  Greenbrieru/
TN.  Tento  projekt  pod  názvem  Blue
grass Annual  trval  za  účasti  nejlepších 
bluegrassových  instrumentalistů  až  do 
roku  2001  a  v  roce  1996  získal  cenu 
IBMA jako Událost roku.
 
V mezičase  se Scottovi  ozval  písničkář 
Harley Allen a  zlákal  ho  k přestěhování 
do  Nashvillu,  kde  spolu  s  Davidem 
Parmleyem,  jinak  zakladatelem  věhlas
ných  Bluegrass  Cardinals,  založili 
kapelu.  Jenže  Harley  se  brzy  začal 
věnovat skládání písní a časově nezvlá
dal  živá  vystupování,  takže  kapelu 
s  názvem  David  Parmley,  Scott  Vestal 
and  Continental  Divide  nakonec  tvořili 
David  Parmley  (kytara,  sólový  zpěv), 

Scott  Vestal  (banjo,  zpěv),  Jimmy  Bo
wen  (mandolína,  zpěv)  a  Mike  Anglin 
(basovka).
 
Během  následujících  5  let  skupina  na
hrála  tři  alba  a  koncertovala  po  celých 
USA a Kanadě.
 
V  roce  1996  se  Scott  pustil  do  výroby 
svého banja pod značkou Stealth, které 
sám  navrhl.  A  protože  toto  originální 
banjo  by  mohlo  být  pro  některé  blue
grassové nadšence neznámým pojmem 
(nechci  se nikoho dotknout),  dovolím  si 
uvést  několik  zajímavostí  v  závěru  to
hoto článku.
 
Vestal opustil  kapelu Continental Divide 
v roce 1998 a v témže roce se nakrátko 
připojil  ke  skupině  Johnny  Staats  Pro
ject, jejíž principál byl v té době již dosti 
známý (bohužel ne u nás) a velmi oce

Scott Vestal
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ňovaný  multiinstrumentalista,  hrající 
mistrovsky  na  mandolínu,  kytaru  a 
housle.  Kapela  vydala  album  Wires  & 
Wood,  jehož  obsáhlou  recenzi  najdete 
na  bgcz.net.  Celé  album  je  možno 
vyslechnout zde :

https://www.youtube.com/
watch?v=O9JBYxJ1MQ8

Během práce na tomto projektu se Scott 
setkal s Johnem Cowanem a velmi brzy 
se  oba  rozhodli  pro  oboustrannou 
těsnější  spolupráci,  která  trvala do  roku 
2003  a  vyústila  v  nahrání  dvou  CD 
(John Cowan a Always Take Me Back). 
Scott  se  u  Cowana  ještě  více  muzi
kantsky  „rozkročil“  a  do  nahrávek  a 
veřejných  vystoupení  zakomponoval 
elektrické  MIDIbanjo  s  pevným  tělem, 
které sám navrhl.
 
V  roce  2000  nahrál  své  druhé  sólové 
album  Millennia,  které  mixuje  prvky 
jazzu a progresívního newgrassu. Devět 
skladeb  z  dvanácti  je  opět  autorský 
Scottův počin.
 
V roce 2006 byl Scott přizván k projektu 
„tribute“  u  vydavatelství  CMH  Records, 
který  měl  obsahovat  písně  rockové 
skupiny  Van  Halen  v  bluegrassovém 
„hávu“. Projektu se ujal  Jorg Jorgenson 
a  CD  neslo  název  Strummin´  with  the 
Devil. Při nahrávání se  tu sešli špičkoví 
BG muzikanti  jako např. Stuart Duncan, 
Charlie  Chadwick,  Scott  Vestal,  Tony 
Trischka,  John  Cowan,  David  Grisman, 
Blue Highway a další. 

Frontman  kapely  zpěvák  Van  Halen 
David  Lee  Roth  si  na  tomto  albu  na

zpíval  tři  písně, mj.  velký hit Jump,  vše 
snadno dohledáte na YT.
 
V  následujících  letech  byl  velice  vyhle
dávaným  studiovým  banjistou  a  podílel 
se  na  nahrávkách  kapel  jako  např. 
Aerosmith či Allman Brothers.
 
Ještě  téhož roku se Scott Vestal připojil 
ke  skupině Sam Bush  Band,  se  kterou 
hojně nahrává a dosud stále vystupuje. 

V  roce  2018  vydává  další  album 
Images,  opět  velmi  progresívně  laděné 
a žánrově obtížně zařaditelné.
 
Vyčíslit,  s  kým  vším  Scott  spolu
pracoval,  by  bylo  nad  rámec  tohoto 
článku,  tak  se  omezím  pouze  na  ty 
nejvýznamnější:  Bill  Monroe,  Tim 
O'Brien, Jim Lauderdale, Shawn Camp, 
Ricky  Skaggs,  Jerry  Douglas,  Tony 
Rice,  Vassar  Clements,  Chris  Thile, 
Hank Williams  III,  Kenny  Chesney,  Del 
McCoury,  Dierks  Bentley,  Billy  Ray 
Cyrus,  Alan  Jackson,  Dolly  Parton, 
Dwight Yoakam a mnoho dalších.

Scott  nahrál  se  svou  ženou,  jazzovou 
zpěvačkou  Alicí  Newman,  album  Goin 
‘To The Dance,  které  opět míchá prvky 
newgrassu  a  jazzu.  Na  obalu  tohoto 
alba  je  fotografie  jeho  tehdy  dvouleté 
dcery Rosy.
 
Pokud  by  fanoušky  zajímala  Scottova 
discografie  (tj.  nejen  jeho  sólová  alba, 
ale  i  účast  na  albech  jiných  umělců  či 
produkce,  uvádím  pro  neuvěřitelně 
značnou obsáhlost pouze odkaz:

https://www.allmusic.com/artist/scott
vestalmn0000837364/credits
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Kromě  toho  v  letech  19951998  vydal 
dvě  publikace  AcuTab  Transcriptions, 
obsahující  sóĺové  party  z  debutového 
alba Continental Divide a svého prvního 
sólového  alba  (Vol.1)  a  58  sólových 
partů ve Scruggsově stylu (Vol.2).

Mezi  jeho  významná  ocenění  je  třeba 
zmínit tato: 1996 a 2020  banjista roku  
uděleno  IBMA  ,  1998    banjista  roku   
uděleno  Bluegrass  Now  Magazine   
Fan‘s Choice, 2017  Steve Martin Prize 
 Excellence in banjo a bluegrass.

A protože Scott má v sobě dar neustále 
hledat  nová  řešení  a  experimentovat, 
někdy  v  polovině  80.  let  se  začal 
zabývat  myšlenkou  upravit  banjo  tak, 
aby  pátá  struna  začínala  spolu 
s  ostatními  strunami  na  hlavici.  K  této 
myšlence ho inspirovala cesta s Doylem 
Lawsonem  do  Velké  Británie,  kde  od 
jednoho  kamaráda  dostal  citerové 
banjo,  u  kterého  byla  pátá  struna 
vedena  tunelem,  aby  se  vynořila  u 
pátého  pražce.  V  Británii  se  seznámil 
s místním  výrobcem  strunných  nástrojů 
Philem Davidsonem, kde spolu detailně 
probírali možnost  výroby nástroje  podle 
Scottova  návrhu.  Když  v  roce  1990 
Scott  se  svou  skupinou  Livewire  opět 
navštívil  Británii,  Phil měl  pro Scotta  již 
vyrobený krk s 5 kolíky na hlavici, který 
připevnili  k  banju  Gibson  RB250.  Tak 
spatřilo světlo světa první banjo Stealth, 
které samozřejmě ještě nemělo budoucí 
parametry.  Scottovi  se  mj.  nelíbila 
představa  příliš  široké  hlavice,  a  proto 
se  rozhodl  ji  zúžit,  takže  její  vzhled 
působí dojmem prodlouženého krku.
 
Naopak  byl  od  svých  raných  let  zvyklý 
na širší hmatník (inspirace u J.D Crowa 

a  Terryho  Baucoma),  tak  se  do  věci 
vložil texaský výrobce banj Jim Yarboro, 
který  Scottovi  připravil  několik  širších 
krků, na jejichž základě pak Phil zhotovil 
první skutečný prototyp Stealth banja.

 
Současné modely Stealth mají dokonce 
ještě  o  něco  širší  krk  než  ten  původní 
Davidsonův,  což  je  hojně  kvitováno 
četnými  spokojenými  kupci,  a  rovněž 
postrádají  intarzie na hmatníku, protože 
Scottovi se nelíbil vzhled banja se znač
kami.
 
Kdekoli se Scott s  tímto banjem objevil, 
tam  vyvolal  údiv  a  vždy  se  našlo  dost 
zájemců,  kteří  by  si  ho  rádi  koupili. 

Scott Vestal
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Přemýšlel,  zda  by  bylo  možné  tato 
banja  vyrábět  na  zakázku.  Po  mnoha 
pokusech  s  různými  dodavateli  se 
nakonec  dal  dohromady  s  Robinem 
Smithem,  který  v  té  době  měl  vlastní 
dílnu  na  výrobu  a  opravy  kytar 
(Heartland Guitars).  Robin  s  potěšením 
přijal  výzvu vyrábět Stealth banja podle 
Scottova  návrhu,  což  prakticky  odstar
tovalo  jeho  budoucí  kariéru  slovutného 
výrobce  banj,  kdy  si  u  něho  nechali 
zhotovovat  nástroje  celebrity  jako  např. 
Béla Fleck, Steve Martin, Noam Pikelny 
a  mnoho  dalších.  Od  roku  1997,  kdy 
Scott  skromně  rozběhl  výrobu  Stealth 
banj, má  permanentně  zaplněný  objed
návkový  list a na svých stránkách vede 
přímý prodej. 

Na  ukázku  jeho  perfektní  chromatické 
hry si poslechněte vypalovačku Whisper 
My  Name  z  prvního  alba  The  Arrival 
(1972) New Grass Revival, kterou Scott 
nahrál se Sam Bush Bandem, abyste si 
vychutnali  zvuk  jeho Stealth  banja,  kde 
se  jednotlivé  tóny sypou ven  jako perly. 
Jsem  názoru,  že  Scott  původní  part 
Courtneyho Johnsona ještě více vyšper
koval. Pro srovnání:

V  současné  době  Scott  rozděluje  své 
aktivity  mezi  cvičení  se  skupinou, 
nahrávání,  živá  vystoupení,  produkci  a 
nadto  ještě  osobně  dohlíží  na  kvalitu 
každého  banja  před  odesláním  koneč
nému příjemci.

Scotta  coby  banjistu  nelze  jednoduše 
zaškatulkovat  jako  typického  předsta
vitele  tradičního  bluegrassu.  Jeho  hra 
dalece  přesahuje  tento  žánr  a  Scott 
velice  zdatně  zvládá  i  banjové  odskoky 
do  rocku,  jazzu,  funku  a  podobných 
progresívnějších  stylů.  Protože  hrál  po 
boku mnoha  rockových kapel, pokoušel 
se přizpůsobit zvuk a způsob hraní stylu 
té  které  kapely  a  přidávat  tam  prvky, 
které předtím nikde nepoužil.

Na  živých  vystoupeních  se  prezentuje 
velmi  ukázněným  a  soustředěným 
projevem,  nepotrpí  si  na  vyčnívání 
v  kapele,  na  rozdíl  od  např.  Sama 
Bushe,  který  je  živel  sám.  Jako  člověk, 
Scott  působí  velmi  skromně  a  v  rozho
vorech  nikdy  nezapomene  s  pokorou 
jemu  vlastní  zmínit  své  velké  vzory, 
které ho  v  životě nejvíce ovlivnily.  Jeho 
doporučení  pro  začínající  banjisty  je 
prosté – cvičit, cvičit a cvičit a snažit se 
pochytit  co  nejvíc  z  poslechu muziky. A 
rozhodně  si  najít  dostatek  času  pro 
učení.
 
O  Scottovi  by  se  dalo  napsat  mnohem 
více,  protože  na  webu  poskytl  spoustu 
rozhovorů,  které  přinášejí  další  zajíma
vé  i  odborné  informace,  ale  to  už  si 
každý  případný  zájemce  jistě  sám  rád 
dohledá. 

https://www.youtube.com/
watch?v=vBVnsC9pAQ

https://www.youtube.com/
watch?v=sZMfcHXIKE

Láďa Matějka
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Malina Brothers a Barokgrass
Od  jara  2020  se  situace  všech  muzi
kantů  radikálně  změnila,  covid  se  po
staral  o  to,  že  se  přestalo  živě  vystu
povat  a muzikantský  život  se  tak  nějak 
zastavil. My jsme vzniklou situaci využili 
k  tomu,  že  jsme  se  vrhli  na  zpracová
vání tzv. Šporkovských árií.

Abych  se  vrátil  o  trochu  nazpět,  kdy  to 
všechno  začalo:  Na  jaře  2019  nás 
oslovil  náš  kamarád  a  hudební  vědec 
Stanislav  Bohadlo  se  zvláštním  návr
hem,  a  to,  jestli  bychom  nechtěli  v 
našem  posazu  zpracovat  některé 
šporkovské  árie.  Jedná  se  o  barokní 
popěvky  hraběte  Šporka.  Standa  je 
objevil  v  archivech  na  zámku  v  Kuksu, 
kde  Špork  pobýval,  a  které  následně 

zpracoval  a  vydal  knižně  pod  názvem: 
Sporckovské  „árie“  jako  obecná  nota  z 
Bon  Repos  a  z  Lázní  Kuks.  Nápad, 
který  se  mi  zprvu  jevil  jako  bizarní  a 
nemožný,  se  časem  ukázal  jako,  skoro 
bych řekl, geniální.

Zprvu  jsme  nad  těmi  „legračními“  po
pěvky  seděli  a  nevěděli  si  s  nimi  úplně 
rady.  Pak  se  toho  chopil  Máča  (Luboš 
Malina)  a  s  muzikantskou  vervou  jemu 
vlastní ty nápěvy začal zpracovávat. Na 
zkouškách  jsme  je  pak  společně dávali 
dohromady,  vymýšleli  aranže,  předehry 
a závěry. Po několikaměsíční práci jsme 
nacvičili  7  árií,  abychom  s  nimi  20. 
srpna 2019 vystoupili na barokním festi
valu v Kuksu.

Malina Brothers promo foto 2020
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Naše pocity byly velmi smíšené. Poprvé 
jsme  vstoupili  do  pro  nás  doposud 
neprobádaných barokních vod a obávali 
se,  co  tomu  řeknou  za  prvé  naši 
fanoušci  a  za  druhé  odborná  veřejnost 
a  milovníci  baroka,  kteří  do  Kuksu  na 
festival  jezdí.  Koncert  ale  dopadl  velmi 
dobře, nikdo nás nevypískal, a dokonce 
jsme  i  přidávali.  Pořadatel  Stanislav 
Bohadlo  tehdy  pronesl  památnou  větu, 
že  „…tímto  počinem  jsme  založili  nový 
hudební sloh, zvaný Barokgrass“.

Od té doby jsme zařadili krátkou ukázku 
„Šporkovek“  i  do  našeho  běžného 
repertoáru  na  koncertech.  Posluchači 
na to vesměs reagovali velmi nadšeně a 
tak  jsme  se  dohodli,  že  nazkoušíme 
několik dalších árií a vydáme  je na CD. 

Pokud  všechno  klapne,  mělo  by  se  to 
uskutečnit  ještě  letos.  Jako bonus  jsme 
pro milovníky baroka přidali druhou část 
Braniborského  koncertu  č.  3  Johanna 
Sebastiana  Bacha,  na  které  teď 
usilovně pracujeme. Moc  se  těšíme,  že 
nastalá  pandemie  opět  odezní  a  my 
začneme  zase  normálně  fungovat, 
jezdit a koncertovat.

Všechny  milovníky  bluegrassu  a  spříz
něných žánrů zdraví

Poutníci budou i letos slavit 50 let v country
Hudební  skupina  Poutníci  začala  letos 
sezonu  s  číslem  51. Ale  jelikož  v  roce 
2020, kdy slavila 50 let od svého vzniku, 
toho  kvůli  covidu  19  moc  neodehrála, 
tak  bude  i  v  roce  2021  slavit  tím,  že 
bude jezdit s pořadem „50 let v country.“

Tento  pořad  odehraje  kapela  s  no
vým  bendžistou  Petrem  Voštou  (ten 
vystřídal  Petera  Mečiara)  a  zpěvákem 
Jakubem  Bílým.  To  jsou  ti  mladší 
současní  Poutníci.  Ti  starší  současníci 
jsou Jan Máca, mandolína a zpěv a Jiří 
Pola – Karas, hráč na elektrický kontra
bas, zpěvák a kapelník.

Soubor  vydal  za  dobu  své  činnosti  16 
CD  nebo  LP,  poslední  nosič  si  kapela 

produkovala sama, vyšel na jaře 2020 a 
jmenuje se „Stíny na střechách.“

Toto  CD  je  složené  z  novinek,  jenž 
napsali  sami  současní  poutničtí  hudeb
níci. Jedinou výjimkou, co se  týče dlou
hověkosti,  je  úvodní  píseň,  podle  které 
se  deska  jmenuje.  Texty  k  většině 
skladeb  napsal  textař  z  Trutnova  – 
David Konopáč.

Také  v  roce  2021  se  skupina  bude 
snažit  odehrát  opět  co  nejvíce  vystou
pení  jak  v Česku  tak  i  na Slovensku  či 
v  jiné  zahraniční  zemi,  to  znamená 
minimálně 100 koncertů. 

Pavel Malina a 
Malina Brothers 
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Ale  uvidíme,  co  nám  ta  nešťastná pan
demie  dovolí.  Jen  tak  na  okraj,  v  roce 
2020  to bylo  jen 41 koncertů, neboť 89 
jich  bylo  zrušeno  nebo  přeloženo  na 
tento rok.

Většina  novinek  ze  zmíněného CD,  ale 
hlavně  poutnické  hity,  jako  jsou  písně 
Panenka,  Pojďme  se  napít  či  Hotel 
Hillary,  na  vás  budou  čekat  během 
oslavného  koncertu Poutníků  s  názvem 
„50 let v country.“

Vrcholem poutnických oslav by měly být 
koncerty přeložené z prosince  loňského 
roku a  to 7.  května 2021 v Praze v KD 
Barikádníků  a  8.  května  2021  v  Brně 
v Centru SONO. Kromě  současné  ses
tavy kapely vystoupí na této akci Malina 
Brothers,  Robert  Křesťan  s  Trapery  a 
Poutníci  z  let  1980    91.  Vystoupení 

obohatí  také  banjisté  Petr  Brandejs, 
Svaťa  Kotas,  Peter  Mečiar,  zpěvák  Jiří 
Mach a zpěvačka Hanka Černohorská.

Na vaši návštěvu se za Poutníky těší: 

Poutníci podzim 2020

Jiří Pola  Karas
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BG BAZAR - Ten tón (2020)

Byla  mi  jako  členovi  kapely  přidělena 
milá povinnost upozornit na nové album 
naší  liberecko  –  jablonecko    packé 
formace,  které  spatřilo  světlo  světa  v 
létě  loňského  roku.  Ještě  před  tím,  než 
tento  čtvrtý  kapelní  zásek  podrobněji 
popíšu,  připomenu  čtenářům,  kdo  ho 
vlastně vytesal. 

Skupina  Bluegrass  bazar  není  našemu 
publiku  příliš  známa,  přestože  se  v 
žánru  pohybuje  již  23  let.  Vznikla  z 
popudu  Jardy  Handlíře,  neúnavného 
jabloneckého  bijce  za  žánr  (a  pořa
datele  festivalu  Posvícení  v modrém)  v 
době,  kdy  ukončovala  svou  činnost 
legendární  kapela  Farmáři.  Původně 
seskupení  muzikantů  „co  měli  čas“ 
vykrystalizovalo  v  regulérní  těleso,  od 
roku 2001 v nezměněné sestavě (což je 
na  české  scéně  poměrně  neobvyklé). 
Zajímavostí  je,  že  nějaký  čas  byl 
členem  Ondra  Ruml,  v  kapele  tehdy 
hráč  na  dobro.  Jeho  účast  je  zazna
menána  i  na  prvním  nosiči  „Rudá  záře 
(99)“.  V  současné  sestavě  pak  násle
dovala  alba  „Poslední  den  prázdnin 
(03)“  a  „Dech  mořských  plání  (04)“.  V 
tomto  období  jsme  s  kapelou  často 
vyjížděli  za  hranice,  nejvíce  do  Polska, 
kde se o nás staral  kamarád Grzegorz. 
V  posledních  letech  jsme  se  třikrát 
zúčastnili  povedeného  festivalu  ve 
francouzském  La  Roche  sur  Foron. 
Hned po vydání třetího alba jsme začali 
nahrávat  další  materiál,  nastalo  ale 

krátké  přerušení  činnosti,  a  jako  mu
zikanti  jsme  se  rozprchli  do  jiných 
hudebních  projektů. Ale  za  necelé  dvě 
léta  se  sestava  opět  sešla,  aby  pokra
čovala  se  svým milovaným žánrem. Ve 
studiu našeho houslisty Jaromíra Jandy 
v  Nové  Pace  jsme  průběžně  shro
mažďovali  další  materiál,  ale  k  vydání 
desky  to bylo pořád daleko. Teprve  loni 
se  povedlo  CD  vydat  a  myslím,  že 
rozhodně stojí za poslech.

Album  nese  titul  „Ten  tón“  (oproti 
plánovanému  „...to  to  trvalo…!“)  podle 
vlastní  písně Aleny  Schernstein  Vítové. 
Žánrově  to  je  dílko  poměrně  pestré, 
nechybí povinná instrumentálka a  jeden 
gospel. Poměr angličtina – čeština je 5 : 
6,  o  autorské  skladby  se  podělili Alena 
s Jardou, jeden příspěvek (Kolotoč) je z 
pera  bývalé  členky  Hanky  Jelínkové 
Černé  z  dob,  kdy  vytíženou  kolegyni 
Berušku alternovala. Pro dokreslení ka
pelního  repertoáru  byly  zařazeny  tři 
převzaté  songy  z  repertoáru  Dixie 
Chicks,  Newgrass  Revival  a  Shanii 
Twain.

Deska  je  tedy  na  světě  v  CD  formátu, 
neb  je  ještě  ve  hvězdách,  jak  to  bude 
s  vydáváním alb  v  budoucnosti. Slavné 
kapely  si  mohou  dovolit  menší  edice 
návratových  vinylů,  něco  se  zjevuje  ve 
webovém prostředí, zaregistroval  jsem i 
distribuci na  flash discích. O booklet se 
postaral  mandolinista  a  grafik  kapely 

Ten tón, A Home, Nádvoří veselé kněžny, Na bále, Looking Past You, Výprodej 
Tvých  přání,  Shall  I  Go?,  Vzdálená  zem  (Faraway  Land),  Forever  And  For 
Always, Noc na řece (Night On The River), Kolotoč, When I Cross Over Jordan
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Vašek  Hroch. Album  se  podařilo  pokřtít 
v  „mezikovidové“  pauze  na  letní  scéně 
jabloneckého  Eurocentra,  kde 
vystoupila    jako milí hosté    legendární 
kapela  teplické Průdušky,  jejichž  návrat 
po  letech  spánku  je  jeden 
z nejpříjemnějších nedávných skutků na 
bg  scéně.  Za  Luboše  Novotného 
bezchybně zaskočil Radek Vaňkát.

Takže  těm,  k  nimž  BG  bazarský  „Ten 
tón“ doletí, přeji příjemný poslech.

Zbyšek Sadílek
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Psát  o  žánru,  stylu  či  uměleckém smě
ru,  který  se  nedávno  objevil  a  nemá 
pevné  hranice,  je  dosti  ošemetné. 
Definice  se  nejlépe  vymýšlejí  zpětně,  s 
dlouholetým  odstupem  (ideálně  v 
dalším  století).  Pokud  se  člověk  pohy
buje  přímo  mezi  tvořivými  umělci,  je 
vhodnější  zachycovat  nový  žánr  bez
prostředně  v  jeho  vývoji.  Tento  přístup 
zvolil  L.  D.  Zimmerman,  novinář  na 
volné  noze,  člověk  s  profesní  zkuše
ností z velkých hudebních vydavatelství 
a televizních stanic.

Knížku o „hlasech, vizionářích a průkop
nících poctivého zvuku,  tedy Americana 
Music“  složil  Zimmerman  z  téměř  pěti 
desítek  rozhovorů  s  umělci.  Jak  říká  v 
úvodu, do Americany se vejde  leccos a 
místo  definice  je  lepší  uvést  konkrétní 
příklady  umělců  či  skupin.  V  krátké 
první  části  (Part  1.  Back  to  the  Begin
ning,  kapitoly  16)  se  autor  nicméně 
nejprve  věnuje  pravděpodobným  koře
nům Americany  –  hudebním  nástrojům 
a  jejich  cestě  na  americký  kontinent, 
zrodu  a  vývoji mississippského  blues  a 
vzniku  a  rozvoji  bluegrassu.  Jedno 
klíčové  slovo  knížky  je  transition,  tedy 
změna,  přechod  či  přesun,  a  autor 
ukazuje,  co  taková  „hudba  v  pohy
bu“  (tento  termín mám od Jirky Plocka) 
pro  vybrané  žánry  znamená.  Tuto  část 
knihy  uzavírají  komentované  rozhovory 

s  Ralphem  Stanleym  a  Johnem McEu
enem.

V  druhé  části  knihy  (Part  2.  Byrds, 
Burritos,  and  Changing  Times,  kapitoly 
722)  se  dostáváme  k  průkopníkům 
Americany.  Z  dnešního  pohledu Ameri
cana;  kdysi  to  byly  experimenty  a  vý
boje mimo stabilizované žánry. Kapely a 
muzikanty, které sem autor zařadil, bych 
dříve hledala pod nálepkou akustického, 
kalifornského,  texaského  či  country 
rocku,  písničkářství,  rockového  písnič
kářství.  Je  tu  i  newgrass  (či  nugrass, 
jak píše Zimmerman) a jeho představitel 
Sam Bush. 

Třetí  část  (Part  3.  The  Transition  is 
Complete.  Americana  Today,  kapitoly 
2345)  tvoří  jádro  knihy.  Čtenář  si  tu 
utvrdí  názor,  že  představitele  Ameri
cany,  pokud  je  znal,  považoval  za 
výborné  umělce,  ale  spíše  nezařadi
telné, tak trochu na okraji, či rozkročené 
mezi  žánry:  nejrůznější  držitelé  Gram
my, členové rockových a písničkářských 
síní slávy,  jižanské a alternativní kapely 
(včetně  bratrů  Avettových:  Scott  s 
banjem je na obálce knihy). Z těch, kteří 
mají  zkušenost  s  bluegrassem,  autor 
zařadil  a  vyzpovídal  Bélu  Flecka,  The 
Steep  Canyon  Rangers,  The  Punch 
Brothers,  Greensky  Bluegrass  a  Youn
der Mountain String Band. 

Recenze: Americana Music. Voices, Visionaries 
& Pioneers of an Honest Sound.
Lee David Zimmerman: Americana Music. Voices, Visionaries & Pioneers of 
an  Honest  Sound.  College  Station:  Texas A&M University  Press,  2019.  286 
stran,  rejstřík,  dvě  přílohy  barevných  fotografií,  pevná  vazba.  (Na  obálce  s 
banjem Scott Avett, 2011).
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Příznivcům  bluegrassu  je  známa  zpě
vačka Shawn Colvin a snad i houslistka 
Amanda Shires.

V  závěrečné  části  knížky  zaměřené  na 
cizinu  (Part  4.  Americana  Abroad, 
kapitoly  4652)  jsem  čekala  nějaká 
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známá  jména  (třeba  Druhou  trávu  :)) 
ale  našla  jsem  pár  Britů,  Kanaďanů, 
australské duo a irského písničkáře.

Co  je  tedy Americana  Music? Autor  se 
odpovědi  vyhýbá  a  konkrétně  se  k  to
muto  tématu  dostává  v  jediném 
rozhovoru  z  celkových  48    s  coun
tryovou  megahvězdou,  písničkářem 
Dwightem  Yoakamem.  Ten  vidí  Ame
ricanu  jako  něco,  co  se  zrodilo  z 
charakteru  novodobých  Američanů,  z 
chuti  objevovat  neznámé  a  obydlovat 
neprozkoumané  prostory,  z  lehkosti,  s 
jakou  za  sebou  nechali  známé  a 
pohodlné.  Přirovnává  vlastně  soudobé 
představitele  nového hudebního proudu 
k průkopníkům v pustinách kontinentu v 
19.  století.  Každý  z  nich  byl  jiný  a 
všichni byli nezávislí.  „Pro Americanu  je 
typické  naše  společné  hledání  nezá
vislosti,‟ uzavírá Yoakam.

Přivítala  bych,  kdyby  se  autor  na Ame
ricanu  zeptal  většiny  umělců,  s  nimiž 
dělal  rozhovory,  nikoli  jediného.  Řazení 
jednotlivých  vstupů  a  výběr  jmen  dělá 
dojem  soudržnosti,  ale  spíš  než  to,  že 
mají  vypovídat  o  Americana  Music, 
vypovídají  o  psavecké  historii  L.  D. 
Zimmermana.  Ano,  byl  všude  a  mluvil 
se  všemi…  ale  opakovaně  jsou  to 
typické  příležitostné  rozhovory  s  jedin
cem ze slavné kapely před vystoupením 
na festivale (často v roce 2013). Opakují 
se  otázky  typu:  Je  úžasné,  že  pořád 
ještě  píšete  nové  písničky.  Jak  to 
děláte?  –  Pocházíte  z malého města  a 
dostal  jste  se  na  celoamerickou  scénu. 
Jak  se  vám  to  povedlo?  –  Jak  se  vám 
hrálo v New Yorku? – Jak se vám spo
lupracuje  s  producenty?  – Dokážete  se 

doma  zbavit  myšlenek  na  práci  ve 
studiu?  Trochu  jiné  jsou  potom  hovory 
vedené  po  telefonu,  kde  autor  komen
tuje umělecký vývoj zpovídané(ho) a do 
textu vkládá úryvky z odpovědí.

Při  kritickém  čtení,  a  také  v  reakci  na 
romantické  názory  Dwighta  Yoakama, 
jsem  se  zarazila  nad  tím,  že  všichni 
umělci  uvedení  v  knize  jsou  běloši, 
výjimku  tvoří  jedna  hispánská  skupina 
původně z Floridy. Ano, country hudba a 
bluegrass  vznikly  jako  bělošská  hudba, 
čerpají z lidové hudby či blues…, ale že 
by  z  toho  vyplývalo,  že  Americana 
Music,  tenhle  nový  hudební  proud,  je 
jen  country,  bluegrass  a  folk  v  novém 
kabátku? Už asi ano.

Americká  hudební  scéna  je  bezbřehá, 
bohatá a stále se mění. Autor se pokusil 
z  tohoto  širokého  oceánu  vypreparovat 
Americana  Music,  ale  jeho  způsob  ve
dení rozhovorů k odkrytí podstaty nové
ho  hudebního  proudu  moc  nepřispívá. 
Možná  to  chce  ještě  nějaký  časový 
odstup  a  příště  pevnou  ruku  knižního
editora.  Zájemcům  o Americana  Music
bych  tedy  spíš  pro  snadnou  orientaci
nabídla stránky časopisu No Depression 
(nodepression.com).  či  webové  stránky 
asociace  www.americanamusic.org.  A 
také pohled na odpovídající kategorie v 
letošních cenách Grammy.

Irena Silence Přibylová
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Red Cravens
Kytarista  a  zpěvák  Robert  „Red“  Cra
vens  zesnul  začátkem  ledna  2021  ve 
věku  88  let.  Posledních  několik  let 
strávil  v  Santee  v  kalifornském  okrese 
San Diego. Patřil jednoznačně k průkop
níkům  ryzí  rané  bluegrassové  hudby 
(někdy  nazývané  velmi  výstižně,  nikoli 
však  pejorativně,  jako  "staroba").  Dalo 
by  se  konstatovat,  že  v  našich  blue
grassových  vodách  patří  (nezaslouže
ně)  k  těm  méně  známým.  Tady  je 
několik základních informací:

Narodil  se  4.  července  1932  a  většinu 
svého  mládí  strávil  v  Tuscole  ve  státě 
Illinois  a  okolí.  Vyrůstal  s  poslechem 
country  hudby  na  rádiových  vlnách. 
Zpočátku  se  naučil  hrát  na  banjo  a 
zhruba  od  roku  1951  jej  bylo  možno 
slyšet  na  ranní  show  v  rozhlasové 
stanici  v  Urbaně  (Illinois).  Posléze 
přešel  na  kytaru  a  jeho  typický  palcový 
styl  ovlivnili  zejména  Roy  Freeman  a 
Red  Smiley.  Nedávno  řekl  banjista 
Harley  Bray  o  svém  příteli:  „Red 
Cravens  byl  nejlepší  rytmický  kytarista, 
se kterým jsem kdy hrál.“

V  roce  1955  dali  spolu  s  bratry  Brayo
vými (Francis, Harley a Nate) dohroma
dy  kapelu  (Red  Cravens  &  The  Bray 
Brothers)  a  do  března  1956  se  stali 
součástí  WBLN  Hillbilly  Jamboree 
v  Bloomingtonu.  Během  následujícího 
roku se ale rozpadli, když bratři Harley a 
Nat Brayovi narukovali do armády.

Red  Cravens  se  s  Francisem  Brayem 
po  určitou  dobu  zapojovali  do  jam 
sessions  v  parku  Brown  County 
Jamboree  v  Bean  Blossom  (Indiana). 
Cravens  někdy  také  poskytoval  rytmic
kou  podporu  na  houslových  soutěžích. 
Spolupracoval  zároveň  s  Birchem 
Monroeem  jako  manažér.  Cravens, 
Birch  Monroe,  Jerry  Waller  (banjo)  a 
Kyle  Wells  se  zde  spojili  jako  domácí 
kapela a někdy používali název skupiny 
The Boys From Martinsville. To nakonec 
vedlo k tomu, že se Cravens spřátelil i s 
Billem Monroeem,  a  od  července  1958 
dokonce  doprovázel  "otce  bluegrassu" 
na  několika  jeho  představeních.  Stále 
také hráli jako Red Cravens & The Bray 
Brothers.

Red Cravens & the Bray Brothers
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Odtamtud  se  stali  stálicí  na  WHOW  v 
Clintonu  v  show  venkovského  stylu 
Cornbelt, kterou pořádal Johnny Barton, 
a  zanechali  po  sobě  velké  množství 
nahrávek  pro  rádio.  Některé  z  nich, 
zaznamenané  v  jejich  bytě  na  adrese 
419  West  Main  Street  v  Urbaně,  za
chránil Cravens a  byly  vydány na dvou 
LP  u  firmy  Rounder.  Na  šesti  z  těchto 
skladeb hrál na housle John Hartford.

Během  tohoto  období  Red  Cravens  & 
the Bray Brothers nahráli dva songy pro 
Jim  Ludwig’s  Five  Strings  Records  se 
sídlem  v  Eole  v  Illinois.  Jedním  z  nich 
byl  Harbor  Of  Love.  Tento  singl  je 
přivedl  k  vystoupení  v  Grand Ole  Opry 
(červenec  1961)  pod  názvem  The 
Bluegrass  Gentlemen.  Následně  pode
psali  smlouvu  u  Liberty  Records  v  Los 
Angeles, kde nahráli své jediné studiové 
album The Blue Grass Gentlemen. Poté 
se  jejich postup zastavil. V polovině 60. 
let  se  Cravens  přestěhoval  do  jižní 
Kalifornie,  a  přestože  Cravens  povzbu
zoval  bratry,  aby  se  k  němu  připojili,  ti 
zůstali na Středozápadě.

John  Hartford  se  v  roce  1968  přistě
hoval do Los Angeles. S Cravensem se 
často scházeli a poslouchali pásky z éry 
WHOW.  V  důsledku  toho  pak  Hartford 
produkoval  jejich  první  vydání  u  firmy 
Rounder.  Poslech  těchto  pásků  přiměl 
Cravense,  aby  se  pokusil  znovu  sjed
notit  s  Brays.  Nate  Bray  byl  ale  v  té 
době  vážně  nemocen,  bylo  to  odsou
zeno k neúspěchu.

Red Cravens  nejčastěji  zpíval  tenorové 
party    ale  zde  zpívá  lead  ve  slokách   
viz  nahrávka  skladby  Toy  Heart  v 

sestavě:  Red  Cravens  (kytara  a  zpěv), 
Nate  Bray  (mandolína  a  zpěv),  Harley 
Bray  (banjo)  a  Francis  Bray  (basa)    s 
neznámým hráčem na housle.

Ačkoli  jeho  zapojení  do  bluegrassové 
hudby trvalo jen asi 15 let, Red Cravens 
významně přispěl k  jejímu počátečnímu 
rozvoji.

Diskografie:

Red  Cravens  a  The  Bray  Brothers 
Harbor  Of  Love  /  John  Henry  (Five 
Strings  101,  vydané  v  roce  1961),  419 
W. Main (Rounder 0015, 1972) (také na 
Trio PA 3071 v Japonsku, znovu vydáno 
na  Rounder  CD0015  v  roce  1997)  – 
možno  poslechnout  na  Spotify.  Blue 
Grass  Gentlemen  (Liberty  LRP  3214, 
leden 1962). Barbara Allen / When First 
Unto  This  Country  (Independence 
2306).  Bray  Brothers  s  Red  Cravens 
Prairie  Bluegrass  (Rounder  0053, 
1976). Toto  spolu  se  stranami  Indepen
dence a Five Strings, vyšlo  jako Prairie 
Bluegrass    Early  Days  of  Bluegrass 
(Rounder  CD1011,  2000)    možno 
poslechnout na Spotify. Bray Brothers a 
Red  Cravens  The  Boys  From  Martin
sville    Kyle Wells,  Red Cravens,  Birch 
Monroe a Jerry Waller.

S  použitím  článku  v  Bluegrass  Today, 
publikovaného  18.  ledna  2021  Richar
dem Thompsonem, zpracoval:

Václav Kříž
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Davide, v první  řadě gratuluji! Můžeš 
krátce  popsat,  jak  celá  soutěž  probí
hala?

Moc  děkuji.  Soutěž  probíhala  virtuálně. 
Kdo  se  chtěl  zúčastnit,  odeslal  regis
trační  poplatek  20  $  a  následně  přidal 
na  Youtube  video  s  předem  daným 
komentářem,  aby  bylo  jasné,  že  se 
jedná  o  video  natočené  k  soutěži. 
Odkaz  videa  pak  sdílel  na  Facebook 
stránku  World  Virtual  Bluegrass  Banjo 
Contest. Rozhodčí ohodnotili soutěžící a 
vybrali  pět  banjistů  z  celého  světa  do 
finále.  Finálové  kolo  probíhalo  stejně, 
jen  video  muselo  obsahovat  skladby 
dvě a nesmělo být  nijak upravené. Pak 
už  se  jen  čekalo  na  vyhlášení,  které 
probíhalo  formou  živého  vysílání  na 
Facebooku.  Občas  vypadlo  spojení, 
takže  jsem  neslyšel  vyhlášení  4.  a  5. 
místa. A  když Cindy  Baucom  oznámila, 
že šampion  je z České  republiky, úplně 
jsem vybouchl radostí. 

Kolik se účastnilo banjistů?

To  nevím  a  nikde  jsem  to  ani  nedohle
dal.  Osobně  jsem  viděl  asi  40  banjistů 
a  musím  říct,  že  už  postup  do  finále, 

jsem bral jako velký úspěch.

Chystáš  se  tedy  tento  rok  do  Winfi
eldu v Kansasu?

Rozhodně  ano.  Přistupuji  k  tomu  spor
tovně  a  těším  se  na  nové  zážitky 
a zkušenosti.

Pojďme  teď  trochu  do  tvé  historie, 
kdy a kde ses narodil?

Narodil  jsem se 15.  května 1991 v mo
stecké  nemocnici  a  do  dvaceti  let  jsem 
žil s rodiči a bratrem v Litvínově, pak asi 
šest  let  na  Děčínsku  a  dnes  žijeme 
spokojeně v Mostě s partnerkou a naši
mi dvěma dětmi.

Rosťa Čapek mi prozradil, že k banju 
tě přivedl táta. Je to tak?
 
Je  to  tak.  Táta  hraje  na  kytaru  a  od 
malička jel u nás doma převážně český 
bluegrass    Cop,  Quartet,  Modrotisk, 
Monogram,  Vabank  Unit,  Druhá  tráva 
apod.

Mně  se  tedy  moje  (teď  už  dospělé) 
děti  k  hudbě  přivést  nepodařilo,  i 

Rozhovor s Davidem Bendou
vítězem celosvětové banjistické soutěže

David  Benda  hrající  na  banjo  ve  skupinách  Milkeaters  a  GRuns  'n  Roses 
zvítězil 21. listopadu v mezinárodní soutěži World Virtual Bluegrass Banjo 
Contest 2020.  V  porotě  zasedl  i  legendární  Scott  Vestal  a  David  kromě 
finanční odměny získal i možnost soutěžit na prestižní soutěži National Banjo 
Contest  Winfield  v  Kansasu.  (Nejen)  jeho  soutěžní  video  si  můžete 
prohlédnout na jeho facebookovém profilu, případně stránkách www.bacr.cz. 
Protože taková událost se často nestává, požádal jsem Davida o rozhovor.
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když jsem se snažil. Jak to probíhalo 
u  vás?  Tátův  přístup  vedl  zjevně  k 
lepším výsledkům :).

Já  si  jasně  vybavuju,  jak  táta  vždycky 
seděl s kytarou a trénoval. Já jsem chtěl 
hrát  s  ním,  ale  byl  jsem  tak  malý,  že 
jsem  neměl  šanci  nic  umáčknout,  tak 
jsem aspoň  imitoval  hraní  na  tenisovou 
raketu. Vpěti letech jsem začal chodit do 
ZUŠ na housle, ale  tam  jsme pořád  jen 
tleskali  a  já  chtěl  hrát  bluegrass.  Když 
mi  bylo  šest,  dostal  jsem  k  Vánocům 
první  kytaru  a  bylo  jasno.  Hráli  jsme 
doma pořád a já to miloval. Táta mě bral 
na  zkoušky  s  jeho  tehdejší  kapelou,  já 
tam seděl hodiny a nasával co se děje. 
Když mi bylo osm, začal jsem chodit do 
ZUŠ  na  klasickou  kytaru,  kde  byl mým 
učitelem  Igor  Popkov,  což  byl  basky
tarista  z  tátovy  kapely.  Nesnášel  jsem 
čtení  z  not.  Igor  ke  mně  s  kytarou  se

dával  zády  a  nechtěl  mi  přehrávat 
skladby.  Říkal,  že  když  to  vidím,  nebo 
slyším, tak to zahraju. Okolo 10 let jsem 
znal  širokou  škálu  country  a  blue
grassových  skladeb,  dokázal  jsem 
improvizovat a hrát  s  kapelou. Táta mě 
bral na spoustu muzikantských akcí, ale 
vzhledem  k  tomu,  že  se  často  ode
hrávaly  v  hospodách,  vozil  mě  domů 
dřív a pak se tam vracel. 

Největší zlom však nastal, když mi bylo 
asi 11 let. Uvažoval jsem o tom, že bych 
začal  hrát  na  mandolínu,  ale  pak  na 
jednu  akci  v  Litvínově,  kam  jezdila 
pravidelně  i  skupina  Album,  dorazil 
Pavel Zícha. Táta mi nedávno vyprávěl, 
že  jsem  z  něj  nespustil  oči  a  v  jeden 
moment  jsem  pronesl,  že  chci  hrát  na 
banjo.  Táta  mi  sehnal  banjo  a  nějaké 
školy.  Chvíli  jsem  se  v  tom  plácal, 
protože spoustu z toho bylo v angličtině, 
až  jsem  narazil  na  „Škola  hry  na 
pětistrunné  banjo  –  Petr  Brandejs“  a 
tam  jsem prvně  jasně porozuměl  funkci 
nástroje  v  kapele,  kdy  a  co  hrát,  jak 
začínat  a  končit  skladby  a  spoustu 
dalších  užitečných  rad.  Pokaždé,  když 
jsem  se  něco  naučil,  zahrál  jsem  to 
tátovi,  ten bral hned neúnavně kytaru a 
učili  jsme  se  to  aplikovat  do  praxe. 
Tenhle model pak fungoval, dokud jsem 
se  neodstěhoval.  Dodnes  se  vždycky 
strašně těším a užívám si, když hrajeme 
spolu.  Také  jsem  obrovskou  škálu 
informací  o  bluegrassu  načerpal  od 
Milana  Kimly,  se  kterým  jsem  roky  hrál 
v  kapele  a  Petra  Filipovského,  úžas
ného banjisty z Meziboří.

Můžeš  vzpomenout  na  kapely,  který
mi jsi prošel před Milkeaters?

David s cenou WVBBC 2020
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První  kapela,  ve  které  jsem  začal  hrát, 
se jmenovala JIM Band. Táta na kytaru, 
Igor  Popkov  na  baskytaru  a  můj  další 
velký  učitel  a  kamarád  Milan  Kimla 
na  mandolínu.  Bylo  mi  tehdy  12  let  a 
vlastně  do  nějakých  20  let  jsme  tahle 
zůstali.  Mezitím  jsem  chvíli  hrál  na 
baskytaru  v  litvínovském  jazzovém  big 
bandu. Poznal se s Jindrou Vinklerem a 
Nikolou  Tinkovou,  hráli  jsme  pod 
názvem  Blue  Part.  V  letech  20112015 
jsme  ještě  hráli  s  tátou,  Pavlem  Pilní
kem a Romanem Franzem pod názvem 
Experiment. 

Z tvého hraní se mi zdá být jasné, že 
Béla  Fleck  na  tebe měl  výrazný  vliv. 
Je to tak?

Béla  Fleck  je  rozhodně mým  největším 
hrdinou.  Nejvíce  na  něm  miluji  to,  jak 
univerzálně a do kolika hudebních stylů 
vymyslel,  jak hrát na banjo. Každé  jeho 
hudební období  je úžasné a  je pro mne 
nevyčerpatelným  zdrojem  inspirace 
a motivace.

Máš  nějaké  další  hudební  hrdiny  a 
vlivy,  ať  už  banjistické/bluegrassové 
nebo odjinud?

Mám  jich  mraky,  ale  rozhodně  je  mým 
dalším  velkým  vzorem  Scott  Vestal 
a  Jens  Krüger.  U  nás  je  to  pak  Pavel 
Zícha a Martin Fridrich, které odmalička 
obdivuji.  A  pokaždé,  když  jsem  měl 
možnost se s nimi setkat, jsem si z toho 
mnoho  odnášel.  Rozhodně  mě  ale 
nejvíce  ovlivnilo  to,  jak  mě  naučil  táta 
s  Milanem  Kimlou  vnímat  hudbu  a  od 
roku  2015  jsou  to  kluci  z  Milkeaters, 
kteří mě motivují posouvat se dál.

Jak  to  s  tebou  a  cvičením  vypadá  v 
současnosti?  Z  fotek  na  tvém 
facebooku jsem „vydedukoval“ :), že 
jsi  štastným  otcem.  Jako  to  máte 
doma zařízené?

Celý  život  postupně  směřuji  k  tomu, 
abych  mohl  hrát.  Podřídil  jsem  tomu 
zaměstnání,  končil  předchozí  vztahy  a 
dnes  mám  každé  dopoledne  volné  pro 
sebe. Snažím se cvičit 25 hodin denně, 
přistupuji k tomu systematicky a snažím 
se  nad  tím  přemýšlet,  abych  se  stále 
zlepšoval.  Ale  také  se  stává,  že 
z  nějakého  důvodu  nemohu  hrát,  a  tak 
si  nelámu  hlavu  s  tím,  když  na  banjo 
nesáhnu  3  dny.  Mám  skvělou  rodinu, 
která  mne  podporuje,  holky  furt  zpívají 

Restaurace Na Vektru v Horním Jiřetíně a kapela JIM Band  zleva:
Milan Kimla, Igor Popkov, Jaroslav Benda a David
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skladby z našeho CD a Hanka, přestože 
nevyrostla v muzikantské rodině, okam
žitě  začala  vnímat,  co  to  pro  mě  zna
mená  a  naprosto  respektuje  vše,  co 
k  tomu  patří.  Doma  máme  skvělou 
pohodu a lásku.

Hraješ v Milkeaters a měl  jsem pocit, 
že  i  s Ralphem Schutem v Gruns  'n 
Roses.  Na webu GRuns  ale  stojí  „V 
roce  2021  si  dáme  pauzu.“  Jak  to 
tedy je?

Milkeaters  je  pro  mě  srdcová  kapela, 
zejména  přístupem  k  hudbě  a 
přátelstvím.  S  Gruns  'n  Roses,  je  to 
tak,  že  kapela  má  momentálně  pauzu. 
Už asi  není  tajemstvím,  že Maťo Burza 
v  kapele  skončil  a  Ralph  s  Martinkou 
čekají dalšího potomka. Takže pauza na 
tento rok se zdála být na místě.

Co  plánuješ  ohledně  hudby  do  bu
doucna?  Pokud  je  tedy  možné  v 
současné době něco plánovat...

Zúčastnit  se  soutěže  ve  Winfieldu 
v  Kansasu.  Momentálně  s  kapelou 
Milkeaters  a  Tomášem  Drdáckým 
točíme  videoklip  k  naší  skladbě. 
Aktuální  je  také  Bluegrass  camp  & 
workshop  v  Louňovicích  pod Blaníkem, 
což  bude  skvělá  akce,  na  kterou  se 
hodně  těšíme.  Doděláváme  repertoár 
na  sezónu,  samozřejmě  připravujeme 
festival  Bluegrass  party  a  připravujeme 
se  na  soutěž  o  evropskou  kapelu  roku 
ve  francouzském  La  Roche  Bluegrass 
Festival. Mimo to hýříme optimismem.

Tak  ať  vám  to  vydrží!  Díky  za  roz
hovor.

Petr Brandejs

David na oblastním kole Porty v Litvínově v roce 2008
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Banjo z Mlžných hor a Bizoni v ZUŠ Tanvald
Musel jsem se tomu až smát, jak to vše 
do  sebe  zapadá,  když  minule  v  BL 
Silence  udělala  recenzi  knihy  z  roku 
2019 Earl Scruggs and Foggy Mountain 
Breakdown od Thomase Goldsmithe.

Většina odborné veřejnosti tady u nás v 
ČR  ví,  že  zmíněná  skladba  je  „matu
ritou“  každého  banjisty.  Autor  uvedené 
knihy jde ale ještě dále a razí přeneseně 
myšlenku,  že  uveřejněním  instrumen
tální  skladby  „Banjo  z  mlžných  hor“ 
v prosinci roku 1949 nastal moment pro 
nové  počítání  letopočtu.  Výborně,  další 
dobrý  banjo  vtip.  V  klasice  zase  platí 
vtipy  o  violistech.  Z  toho  je  vidět,  že 
„sranda musí bejt“.

Co  tedy  do  sebe  zapadá?  Současná 
okurková sezóna, čas, kdy nejsou skoro 
žádné  možnosti  ke  hraní  a  vystou
pením,  nás  vehnala  do  obyvákových 
občasných  produkcí.  Hezkou  výjimku 
jsem  ale  zažil  právě  minulý  měsíc 
s  tanvaldskou  hudebkou,  v  prosinci 
2020.  Zrovna  jsem  oslavil  své  naroze

niny  a  dostal  jsem  od  kolegy  učitele 
nové  úžasné  banjo  Gibson  RB62,  viz 
snímek. Model je to skvělý, dá se na něj 
zahrát  úplně  všechno  a  s  každým. 
Nemusím  nic  ladit  a  štelovat,  vhodný  i 
do  Karibiku  na  loď  atd.  Ředitelka  školy 
rozhodla,  že  natočíme  se  žáky  na  sále 
bez  diváků  koncert.  Ukážeme,  že  se  i 
distanční  výuka  daří  a  děti/žáci  se  ve 
svých hudebních výkonech posouvají.

Program  koncertu  byl  nástrojově  pestrý 
a  já  jsem přihlásil  poměrně velký počet 
svých  žáků.  Vedle  dětí  došlo  i  na mou 
banjo  „Akademii  55+“.  Pozn.  tento  pro
jekt  jsem  na  stránkách  BL  představil 
v  čísle  4/2019. Nutno  ještě  podotknout, 
že  jsme  stále  ve  stejném  složení  jako 
při  založení,  tedy  před  1,5  rokem. Ako
rát jsem skupinu už pojmenoval symbo
licky Bizoni.   V ZUŠ Liberec i ZUŠ Tan
vald vyučuji hře na 5banjo a technickým 
základem  je  právě  hra Earla Scruggse. 
Není  tedy  divu,  že  při  zmíněném  natá
čení  zazněly  v  našem  podání  skladby 
tohoto velikána. S žákyní Jasmínou Bu

Bizoni
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dínovou  jsme  společně  zahráli  instru
nemtálku „Křivý potok“ a Bizoni nemohli 
jinak,  než  zahrát  skladbu  „Banjo 
z Mlžných hor“. A  bylo  to. Pokud by  se 
chtěl  někdo  podívat  a  poslechnout  si, 
tak na www.zustanvald.cz zmíněný kon
cert nalezne.

Pro mě je osobnost pana Scruggse výz
namná,  protože  je  autorem,  který  sklá
dal  s  kompoziční  kvalitou,  duchovním 
obsahem a zaručoval přirozenou poslu
chačskou  odezvu.  Zasazení  hudebního 
obecného  kontextu  (širší  kultura  a  spo
lečenský  pohyb)  do  kontextu  doby  jsou 
spojené  věci.  V  těchto  intencích  vidím 
paralely i na příklad užití češtiny, rodné
ho  jazyka,  v  bluegrassu,  nebo  jak  to 
bude s žánrem do budoucna. 

Netrápím  se  tím.  Vše  je  dobře.  Vy  se 
mějte také tak.

Jaroslav Žanta, banjo
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BLACK JACK
19.06. Banjo Jamboree, letní kino Čáslav

BG CWRKOT
09.04. Hradec Králové, U Novotných
13.06. Liberec, Godyho memoriál
19.06. Čáslav, Banjo Jamboree

ALBUM
08.04. Saloon v modrém, Mladá Boleslav, dům kultury
10.04. Country bál pro Čečovice, Staňkov KD
24.04. Pivní pochod,Velichov, hospoda U Lípy
05.06. Folková Loučná, Loučná pod Klínovcem
05.06. Bluegrass Party  přírodní areál Mlékojedy
12.06. Country a bluegrass festival,Velichov, hospoda U Lípy
18.06. Banjo Jamboree, Čáslav, letní kino
07.08. Bluegrass na Mlejně,Janďourkův mlejn, Sedliště u Libáně
14.08. Fesťáček pod hradbami, Hrad Hasištejn, Místo u Chomutova
21.07. ASession  Átrium Chomutovské knihovny,Chomutov
24.07. Bluegrassový čtyřlístek  V Jeteli,Ploukonice
28.08. Šumavský pařez, Dolní Lhota u Klatov, přírodní areál
29.08. Country fest, Átrium Knihovny, Chomutov

POUTNÍCI
10.04. Nové Město n. Metují; 20:00 Kino festival Pohoda 50 let v country
23.04. Veselá u Pelhřimova; 19:30 kulturní dům  koncert 50 let v country
29.04. Vodňany; 19:00 MKS  koncert 50 let v country
30.04. Jesenice u Rakovníka; 20:00 klub Truhlárna  koncert 50 let v country
07.05. Praha; 20:00 KD Barikádníků  50 let v country, hosté Robert Křesťan a    

Trapeři, Malina Brothers, Poutníci 2009  20 s hosty a Poutníci 1979  91 v 
čele s Robertem Křesťanem a Lubošem Malinou

08.05. Brno; 19:30 Sono centrum  50 let v country, hosté Robert Křesťan a 
Trapeři, Malina Brothers, Poutníci 2009  20 s hosty a Poutníci 1979  91 v 
čele s Robertem Křesťanem a Lubošem Malinou

08.05. Poděbrady; 14:00 zahájení lázeňské sezony  50 let v country
15.05. Horka nad Moravou; 20:00 areál Sokolka, festival Horecké struny  50 let v 

country
22.05. Zubří; (upřesníme)  50 let v country koncert
28.05. Jílové; 18:00 zámek  koncert 50 let v country
29.05. Rakovník; 18:30 nádvoří radnice, Konšelský tuplák  50 let v country

Kalendář akcí  2021
Situace s koncerty a festivaly se mění každým okamžikem, sledujte prosím 
vždy online informace.
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02.06. Třebíč; 19:00 sál MKS  koncert 50 let v country
03.06. Hulín; náměstí Míru  koncert 50 let v country
04.06. Kaliště; 22:00 areál chalupy na Bělici, festival Folkaliště  50 let v country
05.06. Velké Popovice; (upřesníme) pivovar Kozel, Den Kozla  50 let v country
05.06. Křenovice; 19:00 hřiště, festival Křenovický Rakovec  50 let v country
05.06. Olešnice; 22:00 areál za Kulturním domem  festival Olešnická kytka
11.06. Nasavrky; 21:30 letní terasa hotelu Šustr, festival Nasavrkání  50 let v 

country
12.06. Velichov; 21:00 restaurace Pod lípou, Country bluegraas fest  50 let v 

country
18.06. Trhové Sviny; (upřesníme)  koncert 50 let v country
19.06. Čáslav; (upřesníme) letní kino Vodranty, festival Banjo jamboree
16.07. Velké Meziříčí; 20:00 náměstí  koncert 50 let v country
17.07. Hradešín; (upřesníme) přírodní areál, festival Hradešínské struny  50 let 

v country
24.07. Hořovice; 14:00 Ranch festival
24.07. Konstantinovy Lázně; 19:00 náměstí U fontány, hudební pergola  koncert 

50 let v country
25.07. Horšovský Týn; (upřesníme) náměstí, Městské slavnosti  50 let v country
30.07. Metylovice; (upřesníme) areál za školou, Bluegrass Theatre koncert
31.07. Pozořice; 15:00 areál Dělnického domu, Jezerský gulášový kotlík  50 let v 

country
31.07. Lukoveček; 20:00 Na kopečku, Festiválek Na kopečku  50 let v country
06.08. Železné u Tišnova; 17:00 hřiště
07.08. přehrada Bystřička; 11:00 scéna U Mokrošů, festival Starý dobrý western  

50 let v country
07.08. Rtyně v Podkrkonoší; 19:00 nádvoří Rychty, festival Nota  50 let v country
12.08. Telč; (upřesníme) nádvoří zámku, festival Prázdniny v Telči, spolu s 

Robertem Křesťanem a Trapery
13.08. Slabce; 18:00 zámecký park, festival Dobře utajená country  50 let v 

country
21.08. Polička; 15:30 Palackého náměstí, festival 555  50 let v country
22.08. Kopřivnice; (upřesníme) park Dr. Edvarda Beneše, Bartolomějská pouť  50 

let v country
26.08. Česká Skalice; (upřesníme) louka u Muzea Boženy Němcové, festival
27.08. Chřibská; 20:00 koupaliště, festival Chřibské country léto  50 let v country
28.08. Červený Kostelec; 17:00 festival (upřesníme)
28.08. Pilníkov; 22:00 fotbalové hřiště, festival Pilníkovský písničkář  50 let v 

country
09.09. Domažlice; 19:00 kino Čakan  koncert 50 let v country
10.09. Znojmo; 15:30 Horní náměstí, Znojemské historické vinobraní  50 let v 

country
11.09. Mníšek pod Brdy; (upřesníme) festival Mníškovské léto
18.09. Lhota u Trutnova; (upřesníme) restaurace Lhotanka, festival Setkání
26.09. Stará Boleslav; 17:30 letní kino  Houšťka, Svatováclavské slavnosti  50 let 

v country
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Servis
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Pokud  jste  aktivní muzikanti  a myslíte  to  s  hraním  vážně,  sledujte  dění  okolo 
online  hudební  dílny  Ondry  Kozáka  na  webové  stránce  www.atamusic.eu. 
Nejnovějšími  příspěvky  jsou  pravidelné  epizody  Měsíční  muzikantské  výzvy 
(program  na  podporu  domácího  cvičení,  který  ukazuje  vždy  v  jedné  vybrané 
písničce roli nástroje od začátku do konce), a článek „Jak hrát rychle a jak hrát 
čistě“, který vznikl s přispěním komunity zapojených muzikantů. 

Skupina Nudličky skutečně natáčí své  třetí album. Kapela oslaví v roce 2021 
deset let, za tu dobu si zahrála 3 x na EWOBU, jednou v LaRoche, v Čáslavi a 
poslední  rok  má  sestavu  pozměněnou.  Do  skupiny  přišli  kytarista  Tomáš 
Mandinec  a  houslistka  Zuzana  Rašínová  (oba  se  posléze  vzali,  takže  nyní 
manželé  Mandincovi),  kteří  vystřídali  multiinstrumentalistu  Jiřího  Samka. 
Basistku  Jitku  Máslovou  ze  zdravotních  důvodů  vystřídala  mladá  basistka 
Markéta Poláková ze skupiny Blue Night.

Retro  design webových  stránek  BLACKJACKu  prodělal  v  loňském  roce  po 
více než dvaceti letech facelift a obnovu. Na www.blackjackband.cz tak konečně 
opět najdete  funkční stránky a aktuální  informace. BLACKJACK má nově  také 
vlastní YouTube  kanál.  Kromě mnoha  záznamů  ze  živých  vystoupení  na  něm 
naleznete  také  kompletní  starší  alba  kapely  a  drobné  střípky  ze  života 
Blackjacku. 

Vysílací  časy Čapek  show na Country Rádiu:  únor:  premiéra  6.  2.  v  10:00, 
reprízy 8. 2. v 23:00 a 20. 2. v 10:00 březen: premiéra 6. 3. v 10:00, reprízy 8. 3. 
v 23:00 a 20. 3. v 10:00 duben: premiéra 3. 4. v 10:00, reprízy 5. 4. v 23:00 a 
17.  4.  v  10:00  V  únoru  se  můžete  těšit  na  rozhovor  s  Čechoameričanem 
Radimem Zenklem, jedním z nejlepších světových mandolinistů, v březnu bude 
o své dlouholeté kariéře mluvit výborný banjista Alan Munde a v dubnu uslyšíte 
nejen  o Alison  Krauss  &  Union  Station  vyprávět  dlouholetého  člena  kapely, 
banjistu a kytaristu Rona Blocka.

Bakalářská práce o počátcích bluegrassu v Československu  5.1.2021
Na  adrese  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/212225/  si  můžete  ve  formátu 
PDF  stáhnout  text  práce  od  Marka  Drába  s  názvem  "Počátky  bluegrassu  v 
Československu  v  60.  a  70.  letech  20.  století  ve  vzpomínkách  hudebníků  a 
fenomén imaginární Ameriky z hudebněantropologické perspektivy". Empirická 
část  je  postavena  na  rozhovorech  s  nestory  žánru    Janem Vyčítalem, Marko 
Čermákem, Tomášem  Linkou,  Františkem Hackerem,  Pavlem  Králem,  Karlem 
Poláčkem nebo Radkem Tomáškem.
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Milí čtenáři,

považujeme  BAČR  za  služebníka  českého  bluegrasu  pro  jehož  rozkvět 
jsou  klíčoví  jak  fanoušci,  tak  i  kapely.  Tyto  dvě  skupiny  se  v  našem  žánru 
samozřejmě  často  prolínají.  Abychom  podpořili  kolektivní  členství  kapel  (za 
500kč  /  rok  s  více  výtisky BL  zasílanými  na  jednu  adresu),  uvádíme  zde  jako 
malou reklamu jejich jména a webové stránky.

Petr BrandejsAlbum  www.albumband.cz

Asi tak  kapelaasitak.webnode.cz

Blackjack  www.blackjackband.cz

Bluegrass Cwrkot  www.cwrkot.cz

Brzdaři  www.brzdari.cz

Direct  www.direct.webnode.cz

Grassroad  www.grassroad.cz

Handl  www.handl.wz.cz

Maňana BG band  www.mananaband.cz

Milkeaters  www.milkeaters.cz

Monogram CW  www.monogramcw.cz

Od plotny skok  www.odplotnyskok.estranky.cz

Poutníci  www.poutnici.cz

Ptačoroko  www.ptacoroko.cz

Topinqui  www.topinqui.com



Uzávěrka BG listů č. 2/2021
je 30.4. 2021.  Informace o svých akcích a články do 
BG listů můžete poslat Petru Brandejsovi na email :
brandejs.banjo@gmail.com.  Redakce  si  vyhrazuje 
právo  vaše  příspěvky  podle  potřeby  upravit.  Staneli 
se tak, tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že 
není možné vám vaše příspěvky vracet.
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