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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 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 vdalších tiskovinách 
        vydávaných BAČR.

 »     Pro sponzory BA je určen institut 
        doživotního 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 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) 
mobil: 777 122 569, 
email: brandejs@seznam.cz.
 
Petr Gärtner 
(šéfredaktor BL, databáze členů, průkazky)
mobil: 737 971 477, 
email: petrgartner@tiscali.cz
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Slovo předsedy
„Tak  nám  (zase)  vyhráli  festival,  paní 
Müllerová.“

Několik lidí mi během léta děkovalo, že jsou 
mé úvodníky optimistické. Ano, snažím se, a 
události  ze  srpna  mě  opět  naladily  na 
optimistickou strunu.

Pokud  vím,  tak  jediný  festival,  který  po 
ukončení  činnosti  EWOBu  v  Holandsku 
aspiruje  na  to,  aby  spojoval  evropské 
bluegrassisty,  je přehlídka ve francouzském 
La Roche sur Foron. Porota podle nahrávek 
nejprve  vybere  osm  soutěžících,  kteří  pak 
vystoupí vždy po dvou na tomto čtyřdenním 
show v krásném prostředí pod Alpami. Mimo 
to  vystupuje  spousta  dalších  kapel  často 
zvučných jmen.

Po  loňském  hubeném  roce,  kdy  se  české 
kapely  na  předních místech neumístili,  nás 
letos  čekaly  opravdové  žně:  Na  prvním 
místě  kapela  Professional  Deformation  s 
frontmanem  Jakubem Rackem,  2. místo  – 
New Aliquot  Ondry  Kozáka  a  3.  místo  – 
Blueland  (Slovensko)  na  banjo  s  naším 
ČechoHolanďanem Ralphem Schutem. Už 
několikrát  jsem  na  tomto  místě  psal,  jak 
důležitá  je  vzájemná  podpora  jednotlivých 
složek naší bluegrassové scény – výrobců, 
pořadatelů,  vydavatelů,  organizátorů  dílen, 
novinářů, fanoušků a KAPEL.
 
Nevím, jak vás baví sedět v autě, ale do La 
Roche  pojedete  z  Prahy  poctivých  1  000 
km. Jedete tam soutěžit, což je činnost, 
které  se  věnují  většinou  mladí  začínající 
umělci  a  u  které  je  výsledek  vždy  nejistý, 
protože v porotě můžou sedět různí lidé… 
Ano, kromě velké gratulace se sluší i

poděkovat  a  to  nejenom  třem  letošním 
úspěšným zástupcům Česka a Slovenska, 
ale všem muzikantům, kteří jsou ochotni se 
harcovat z místa na místo, aby vám (nám) 
udělali  radost. Mimochodem od  roku  2006 
vyhrála  česká  nebo  slovenská  kapela  9x! 
Udělejme občas něco pro ně. Co, na to už 
jistě přijdete sami.

Hlavní  cena  za  vítězství  v  soutěži  je  5000 
USD  pro  Professional  Deformation  na 
cestovní  výlohy  na  festival  Rapid  Grass  v 
Coloradu    šťastnou  cestu  za  dalšími 
úspěchy, pánové!

Hezký  podzim  se  spoustou  barevného, 
pokud možno co nejmodřejšího listí přeju.

Petr Brandejs
Předseda BAČR
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Vystoupení zahájilo pravidelným návštěvní
kům velmi dobře známé duo Trey Hensley a 
Rob  Ickes. Tyto bluegrassové hvězdy  jsem 
viděl  již  potřetí  a  těžko  mohu  nalézt  další 
superlativy  k  jejich  vystoupení.  Klidně  se 
podepíšu pod Robovo prohlášení, že Trey je 
nejlepší zpěvák a kytarista na této planetě, i 
když  to  beru  s  určitou  nadsázkou,  protože 
nemohu  ignorovat  kytarové mágy  jakým  je 
např. Tommy Emmanuel a mnozí další. Trey 
má naprosto výjimečný hlas, dokonale znělý 
ve  všech  polohách.  Jako  kytarista  opět 

přesvědčil, že je technicky bravurní a co do 
stylu  velmi  kreativní.  Otvírákem  byla 
převzatá  skladba  Rugged  Road,  jejíž 
provedení  hodnotím mnohem  výš,  než  jak 
tuto skladbu předvádí sám její autor Robben 
Ford.  Další  dvě  skladby  (I'm  Here  But  I'm 
Lonely a Born with  the Blues)  jsou  z  jejich 
připravovaného  alba,  které  má  vyjít  ještě 
letos  v  září.  Poté  si  Trey  střihl  krásnou 
skladbu   That's What  Leaving's  For  z  alba 
Country  Blues  ve  fingerpicking  stylu.   
Následovalo  lahůdkové  instrumentální 

Hvězdy amerického bluegrassu v 
Pyramidě 
V pondělí 27.5.2019 všem fanouškům bluegrassu nadělili Rosťa a Iva Čapkovi
další lahůdkový koncert – vystoupení tří bluegrassových seskupení světové třídy.
Osobně jsem opět zvolil podvečerní čas, který tentokrát natáčela i Česká televize.
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kouzlení  Roba  na  dobro,  které  muselo 
každého nadchnout možnostmi,  které  tento 
nástroj  skýtá.  Svůj  set  zakončili  skladbou 
Georgia On A Fast Train z alba Before  the 
Sun Goes Down.
 
Poté Rosťa uvedl kapelu Becky Buller Band 
(Becky Buller – housle a zpěv, Missy Raines 
  kontrabas  a  zpěv,  a  nám  již  z  dřívějška 
dobře  známý  „banjový  entertainer“    Ned 
Luberecki, hrající na Rosťovo banjo), všichni 
držitelé  mnoha  prestižních  ocenění.  Toto 
seskupení  zahrálo  celkem  6  skladeb, 
pocházejících  z  individuálních  alb 
jednotlivých  performerů,  načež  Becky  si 
přidala  sólově  „a  capella“  lidovou  „Sedí 
mucha na stěně“, kterou se prý naučila před 
lety  v  Čechách.  Obě  dámy  předvedly 
skvělou  show  a  mně  osobně  velmi 
imponoval Missyn níže položený hlas a  její 
hra  na  basu,  která  dodávala  skladbám  tu 

pravou šťávu. Poté Becky pozvala na jeviště 
Treye a Roba a všichni si společně zahráli 
klasické  instrumentálky  Nine  Pound 
Hammer a Lonesome Road Blues.
 
V  kratičké  pauze  Rosťa  s  Ivou  představili 
živé  CD  z  lednového  vystoupení  Doyla 
Lawsona  &  Quicksilver  v  Pyramidě,  které 
bylo na prodej v předsálí.
 
A  konečně  se  na  pódium dostala  poslední 
kapela  –  Jeff  Scroggins  &  Colorado.
Musím  říci,  že  jsem  byl  v  mírném  šoku 
z vzezření šéfa kapely banjisty Jeffa, který ve 
mně vyvolával svým oblečením a dlouhými 
vlasy  nejrůznější  asociace  (houmlesák, 
bluegrassový Ota Petřina aj.) Překvapil mě i 
tím,  jakým  způsobem  hrál,  jeho  postoj  při 
hraní byl atypický, kdy se zcela soustředil na 
svou  levou  ruku  a  jeho  obličej  nebylo 
prakticky  vůbec  vidět. Nicméně  jeho mírně 
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agresivní styl se mi líbil pro svou přesnost a 
invenci, kdy předvedl velmi zajímavé kreace, 
kterými  se  odlišoval  od  všeho,  co  jsem 
dosud  na  banjo  slyšel.  A  nato,  že  je  to 
zakladatel  kapely,  k  mému  překvapení  ani 
jednou k publiku nepromluvil. Rovněž zahráli 
šest skladeb, dílem z vlastní tvorby a dílem 
převzaté. Mluvčí kapely kytarista Greg Blake 
vládl  nádherným  hlasem,  který  skvěle 
doplňovala  houslistka  Ellie  Hakanson  a 
basista Nico Humby. Na mandolínu pak hrál 
Jesse  Brock,  který  se  svou  drobnou 
postavou  vypadal  vedle  Grega  jako  David 
vedle Goliáše. Mě potěšila zejména skladba 
Matterhorn, kdy jsem zavzpomínal na Pavla 
Brümmera,  který  se  snad  díval 
z  bluegrassového  nebe.  Kapela  hrála 
s  velkou  chutí  a  svižně  a  jejich  vícehlasy 
vygradovaly již tak skvělou atmosféru v sále.
Na  samotný  závěr  přišli  na  jeviště  všichni 
hosté a zahráli ještě 5 skladeb, z čehož byla 

jedna  8  minutová  instrumentálka,  kdy  se 
jednotliví  hráči  střídali  v  sólových  partech. 
Překvapením snad pro všechny byla píseň 
Jesse  James,  kdy  Becky  vyzvala 
obecenstvo, aby se přidalo ke zpěvu refrénu, 
který  sama  předzpívala  –  považte  – 
v češtině.
  
Takže  shrnuto  –  Rosťa  s  Ivou  si  zaslouží 
velký obdiv, že sem opět přivezli „best of the 
best“ z Ameriky a věřím, že si bluegrassoví 
příznivci tento večer příjemně užili.

Rosťo a Ivo, díky!

Láďa Matějka
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Memoriál Honzy Macáka
Co bylo už není. Ale Kopidlno a Memoriál Honzy Macáka, zakladatele festivalu Banjo 
Jamboree, je živý bluegrassový svátek v ČR stále. Je nás ještě hodně, co si pamatují 
začátky  magického  Sjezdu  banjistů  v  Kopidlně,  který  organizoval  Honza  Macák, 
kapelník a banjista místní skupiny Větráci. V pravidlech přehlídky vždy platilo zařazení 
1  nové  banjo  instrumentálky  /  každý  rok  v  seznamu  skladeb  hraných  příslušnou 
kapelou. To proto,  že pak se dalo diváckým hlasováním vytvořit pořadí nejlepších 
banjistů festivalu, resp. republiky (tehdy ČSSR). 

To  bylo  pro  nás,  ambiciózní  mladé  hráče, 
velmi  motivující  a  ojedinělé.  Bluegrass  byl 
okrajovou záležitostí  i v rámci Porty, kde se 
jinak  soutěžilo  také.  Proto  vlastně  hlavní 
bluegrassovou  akcí  roku  bylo  Banjo 
Jamboree  v  Kopidlně.  Tam  jsme  se  chtěli 
ukázat  a  předvést,  co  se  dá  vše  na  banjo 
zahrát, jak zaujmout, odlišit se od ostatních a 
tak získat cenu,  resp.  tu slávu a uznání za 
dlouhé  hodiny  cvičení  a  vynaloženou 
energii, kterou hraní člověk věnoval.

Návrat  do  Kopidlna  2019  a  zváště 
k  sokolovně,  kde  se  výše  popsaný  scénář 
v počátcích  festivalu odehrával, byl pro mě 
časovým  mostem  klenoucím  se  již  45  let. 
Tehdy mně  bylo  15  let, měl  jsem  už  svou 
Framusku  a  kapelu  Toulavé  hráče 
z Jablonce nad Nisou. Honza Macák, když 
nás  „ušáky“  viděl,  tak mi  hned  řekl,  že  se 
mám držet blízko něj, ať se neztratím. Pak 
několik  dalších  let  jsem  tento  jeho  příkaz 
dodržoval na slovo a při focení banjistů jsem 
mu  stál  vždy  téměř  po  boku.  Naše 
spřízněnost  byla  oboustranná  a  já  mu 
vděčím za mnohé.

Letos  s  mým  Handlem  jsme  dostali  od 
Marka  Macáka,  syna  a  organizátora 
současného  bluegrassového  festivalu 
Memoriál  HM,  vystupovací  čas  19,00  hod. 
Když  jsme  do  Kopidlna  dorazili,  tak  ještě 

pršelo  a  tak  jsme  se  šli  rozehrát  do 
sokolovny na podium, né někam pod strom, 
jako vždy v minulosti. A tam to na mě přišlo. 
Rozhrnul jsem oponu a viděl jsem najednou 
plný  sál,  Toulavé  hráče  a  své  banjo 
kamarády  Tomáše  Slavíčka  a  Roberta 
Brauna,  kteří  s  námi hostovali  a  hráli  jsme 
trojhlasně společně na banja Bye Bye Blues. 
Ve finále ještě Robert Braun na chvíli odložil 
banjo  a  zastepoval  solo  nohama,  což  tuto 
dovednost  se  naučil  a  sdědil  po  svém 
tatínkovi.  No,  lidi  řvali  nadšením.  To  ale 
nebylo  vše. Pak  jsme přešli  k  venkovnímu 
jevišti  a  čekali  na  řadu.  V Handlu  od  roku 
2013 se mnou zase hraje Jan Zellen, dříve 
než  emigroval  do  USA  se  jménem  Žižka. 
S  Honzou  jsme  v  Kopidlně  na  Banjo 
Jamboree  přesně  na  stejném  místě 
několikrát  hráli  se  skupinou Rádi  by  a  pak 
v  roce  1981  nebo  1982  s  pražskými 
Chomouty před cca 5tisíci diváky. Ten obraz 
mám  vrytý  do  paměti,  jak  málokterý. 
Nadšený divácký dav pokrýval celý prostor 
areálu  a  proti  na  jevišti  kapela  tvořená 
mladými muži, oblečenými jen v barevných 
montérkových  lacláčích,  což  byla  naše 
image.  Nechtěli  jsme  žádné  pentličky  pod 
krkem,  nebo  klobouky  a  ani  jiné  tradiční, 
např. třásňové, oděvní doplňky. Zpívali jsme 
česky o našich životech a lidi nám rozuměli. 
A pak po našem vystoupení s Handlem jsem 
potkal  na  louce  stejného  pamětníka  jako 
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jsem  já,  tedy  konkrétně  Petra  Kůse,  který 
ztělesňuje svými  texty v rodném jazyce pro 
mě  tu  specifičnost  českého  pojetí 
bluegrassu,  kterou  mám  rád.  Podívat  se 
přijeli  také  např.  Jihlaváci  (banjistka  Mirka 
Musilová  a  mandolinista  Vašek  Kříž 
z Pražců) a řada dalších, vč. členů skupiny 
Větráci.  Mladší  generace  muzikantů  byla 
zastoupena,  díky  výběru  Marka,  plejádou 
našich vynikajících kapel a program festivalu 
měl  velmi  vysokou  úroveň.  To  vše  ke 
Kopidlnu  samozřejmě  vždy  patřilo.  Nutno 

zmínit  ještě  kvalitní  práci  zvukaře  a  celé 
organizační  zajištění  přehlídky  pod  záštitou 
MÚ.  Děkuji  jménem  Handlu  i  svým  za 
pozvání  k  vystoupení  na  festivalu  2019 
v  Kopidlně  a  přeji  všem  hodně  úspěchů 
v dalším bohulibém počínání, které posiluje 
český bluegrass.

V Tanvaldě, dne 12.8.2019

Jaroslav Žanta, banjo
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Neil Rosenberg oslavil osmdesátiny
Před zhruba patnácti lety měli v Holandsku koncert a po vystoupení jsme jamovali s 
místními muzikanty. Hrával jsem tenkrát trochu clawhammer, tak jsem odložil basu a 
chvíli trápil banjo. Přitočil se ke mně usměvavý chlapík a začal se vyptávat, kde jsem 
se takový styl naučil. Tázal se samozřejmě – k mé malé radosti – anglicky a z jazy
kových rozpaků mě vysvobodil Milan Leppelt, který se ujal tlumočení. Pak už s tazate
lem mluvil jenom on a já mohl pokračovat v mlácení do banja. 

Povídali si dlouho a pak se mě Milan zeptal: 
„Víš, kdo to byl?“ Nevěděl jsem. „To byl Neil 
Rosenberg, autor knihy Historie bluegrassu. 
Nebylo mu jasné, jak může v Holandsku po
tkat Čecha,  který  hraje  na banjo  clawham
mer.“ 

Ten sympatický gentleman oslavil letos osm
desátiny a do dějin bluegrassové muziky se 
zapsal především jako člověk, který o žánru 
velmi  zasvěceně  píše,  ale  také  jako  or
ganizátor  a  koneckonců  i  jako  aktivní  hu
debník, banjo ho provází celý život. Narodil 
se 21. března 1939 ve městě Seattle ve stá
tě  Wahington  na  severozápadě  USA,  ale 
rané  dětství  strávil  v  nedaleké  Olympii.  V 
sedmi  letech  začal  s  houslemi  a  klasickou 
hudbou. Když mu bylo deset,  rodina se na 
dva  roky  přestěhovala  do  Los  Alamos  v 
Novém Mexiku a poté se v roce 1951 usadi
la  v  Berkeley  v  Kalifornii,  kde  jeho  otec, 
právník, pracoval jako právní poradce.

Krátce po přistěhování do Berkeley Neil za
nechal klasických houslí a začal se zajímat o 
kytaru  a  zpěv.  Jeho  fascinace  lidovou mu
zikou  se  časově  shodovala  vlnou  zájmu  o 
tento  druh  hudby  v  padesátých  letech,  na 
které se – po existenčních problémech spo
jených s nástupem rock´n ŕollu – svezla řada 
bluegrassových kapel. Oporou mu byl další 
nadšenec  a  spolužák Mayne Smith.  Začali 
spolu hrát na kytaru a zpívali písničky Lead
bellyho a Woody Guthrieho. 

Po nástupu na střední školu v Berkeley se
tkali  se  Rosenberg  a  Smith  se  Scottem 
Hamblym a na několik  let  se  stali  součástí 
skupiny  fandů  lidové  hudby,  kteří  pořádali 
víkendové  hudební  večírky  na  chatě  v 
Redwood Canyon, společně  jamovali a vy
stupovali na školních akcích. Šestnáctiletého 
Rosenberga  nadchlo  vystoupení  Pete  Se
egera  v  Berkeley  a  v  roce  1956  byli 
Rosenberg a Smith  prvními  z  této  skupiny, 
kteří vystoupili v živém rozhlasovém progra
mu The Midnight Special, vysílaném každou 
sobotu  večer  ze  studia  rozhlasové  stanice 
KPFAFM  v  Berkeley.  V  létě  následujícího 
roku  vystoupili  Rosenberg  (kytara),  Smith 
(banjo) a Hambly (mandolina) na koncertech 
v  Bay Area  a  během  vystoupení  zahráli  i 
několik bluegrassových věcí. 

V letech 1957–1961 Neil studoval na Oberlin 
College v Ohiu, kde získal titul bakaláře dějin 
umění.  K  volbě  školy  přispěly  dva  faktory: 
studoval tam také kamarád Mayne Smith a 
časopis Sing Out! psal o tamním živém hu
debním dění. Neilův první rok v Oberlinu byl 
důležitý  tím,  že  poprvé  slyšel  termín 
„bluegrass“  a  dozvěděl  se  o  prvním 
bluegrassovém  albu,  antologii  American 
Banjo  Scruggs  Style,  kterou  sestavil  Mike 
Seeger.

V letech 1958–1959 hráli Rosenberg a Smi
th  bluegrass  a  oldtime music  se  skupinou 
Lorain  County  String  Band.  V  červnu 
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1959  se  vrátili  do  Berkeley  a  připojili  se  k 
Hamblymu a dalšímu kamarádovi, Pete Ber
govi, aby vytvořili kapelu Redwood Canyon 
Ramblers. První vystoupení měli v restaura
ci Peppermint Stick. Krátce nato Rosenberg 
začal hrát na banjo a s mírně změněnou se
stavou hráli  každý  týden v klubu Northgate 
až do konce léta 1959.

V roce 1960 Neil poprvé viděl profesionální 
bluegrassovou  kapelu  naživo,  byli  to 
Osborne  Brothers.  Jeho  vlastní  skupina, 
Plum Creek Boys, otevírala pro Osborny v 
Antiochii  vůbec  první  první  vysokoškolský 
bluegrassový koncert v historii. V témže roce 
byl  Neil  zvolen  předsedou  Oberlin's  Folk 
Song  Club.  Klub  organizoval  vystoupení 
skupin  jako New  Lost City Ramblers  nebo 
Country  Gentlemen,  pro  které  to  byl  jejich 
vůbec první koncert pro univerzitní publikum.

Po ukončení strudia v Ohiu se Neil přestě
hoval  do  Bloomingtonu  v  Indianě,  kde  na 
University of Indiana získal titul Masters and 
Doctorate Degrees in Folklore. V Indianě žil v 

letech 1961–1968 a hodně času trávil v ne
dalekém  zábavním  parku,  kde  Bill  Monroe 
pořádal  hudební  pořady  Brown  County 
Jamboree. V červnu 1961 tam poprvé viděl 
otce bluegrass hrát a na neformálním jamu, 
který  následoval  po  vystoupení, Bill  pozna
menal:  „Ten hoch vypadá na dobrého ban
jistu  “,  a  pozval  Rosenberga,  aby  se  na 
sezónu stal členem domácího  „house ban
du“. 

Jako  host  na  vystoupení  Monroeových 
Bluegrass Boys v září  roku 1961 si uvědo
mil, že vlatně pořádně nezná většinu reper
toáru kapely. To ho vedlo k zájmu o historii 
Monroeových nahrávek a sestaveni celé je
ho diskografie, která později vyšla tiskem. V 
té době začal  také natáčet  jednotlivá  show 
na  Jamboree  a  celá  rozsáhlá  sbírka  na
hrávek  je  dnes  uložena  Kongresové 
knihovně. V letech 1962, 1963 a 1964 vyhrál 
banjové soutěže na Brown County Jambo
ree a oslovil ho Ralph Rinzler, nový manažer 
Billa Monroea, aby v sezóně 1963 dohlížel 
na provoz parku. Během této sezóny a v se
zóně 1965 hrál se Stoney Lonesome Boys v 
„house bandu“ a Monroe ho pozval, aby mu 
pomáhal s organizací prvních festivalů v Be
an Blossom v letech 1967 a 1968.

V polovině šedesátých let začal Neil psát o 
bluegrassu. Jeho stať From Sound to Style, 
the  Emergence  of  Bluegrass  Music  (Od 
soundu ke stylu, vznik bluegrassové hudby) 
byl jedním z vůbec prvních odborných člán
ků o bluegrassu. Sledoval vývoj bluegrassu, 
který se měnil z hudby jednoho muže, Billa 
Monroea,  na  výrazný  hudební  žánr,  kde 
mnoho  kapel  hraje  stejným  nebo  velmi 
podobným  způsobem.  Článek  byl  poprvé 
zveřejněn na setkání American Folklore So
ciety  v  Bostonu  v  roce  1966,  kdy  tam 
shodou okolností vystupoval právě Monroe. 
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         12

Neil  také  zveřejnil  na  stránkách  časopisu 
Bluegrass Unlimited stručnou diskografii na
hrávek Osborne Brothers.

V roce 1966, po skončení studia, začal Neil 
pracovat na  Indiana University,  kde působil 
do roku 1968, kdy přijal místo vyučujícího na 
Memorial  University  of  Newfoundland  ve 
městě  St. John's, největší univerzitě na vý
chodním pobřeží Kanady. Zde působil až do 
svého odchodu do důchodu v roce 2004.

Ačkoliv  se  –  alespoň  geograficky  –  ocitl 
daleko od center bluegrassového dění, roz
hodně  se  žánrem  neskončil.  Snažil  se  při
nést  bluegrass  kanadskému  publiku  a  v 
letech  1972–1979  organizoval  v  Novém 
Skotsku  bluegrasový  a  oldtime  festival, 
první svého druhu v Kanadě. Spoluzakládal 
kapelu Crooked Stovepipe na New Foud
landu,  která  hraje  dodnes.  V  letech  1984–
1991  pravidelně  hostoval  v  každotýdenním 
bluegrassovém pořadu na rozhlasové stani
ci CKIXFM a v roce 2003 se stal zakládají
cím členem Bluegrass and Oldtime Country 
Music Society of Newfoundland and Labra
dor.   

Po  celou  dobu  se  rozrůstaly  jeho  autorské 
aktivity.  Začal  psát  sleevenotes  na  nejrůz
nější bluegrassová alba a jeho kompilace z 
roku 1969 pro RCA's Vintage Series, Early 
Blue  Grass,  byla  první  historickou  reedicí 
antologie žánru. V roce 1974 vydala Country 
Music Foundation jeho práci Bill Monroe and 
His  Blue  Grass  Boys:  An  Illustrated  Dis
cography.  V  roce  1981  začal  psát  každý 
měsíc  pravidelný  sloupek  do  časopisu 
Bluegrass Unlimited a jeho rubrika 30 Years 
Ago  This  Month  dalších  třináct  let  se
znamovala  současné  čtenáře  s  aktivitami 
bluegrassových  umělců  ve  zlaté  éře 
bluegrassu.

Přes vytíženost autorskými i pedagogickými 
povinnostmi  našel  Neil  Rosenberg  čas  na 
dokončení  svého  nejvýznamnějšího  díla, 
čtyřistapadesáti stránkové knihy Bluegrass: 
A History. Třicet  let  po  prvním  vydání  zů
stává kniha nejlepší studií o zrození a vývoji 
bluegrassu. V roce 2010 vyšla kniha znovu, 
přepracovaná  tak,  aby  zachytila  nejnovější 
objevy žánru, včetně vzestupu bluegrassové 
superstar Alison Krauss.

Následovaly další knihy: Transforming Tradi
tion: Folk Music Revivals Examined (1993); 
Bluegrass  Odyssey:  A  Documentary  in 
Pictures and Words, 196686 (2001), s foto
grafiemi Carla Fleischhauera; The Music of 
Bill Monroe  (2007), revidovaná a podstatně 
rozšířená verze jeho diskografie Billa Monro
ea  z  roku  1974,  kterou  napsal  společně  s 
Charlesem Wolfem. Neilova autorská tvorba 
zahrnuje  kromě  toho  asi  šedesát  publi
kovaných článků a esejí o bluegrassu a sle
evenotes  k  asi  padesáti  albům,  včetně 
kompilace  Harryho  Smitha  Anthology  of 
American Folk Music, která získala Grammy. 
Rosenberg  je  také  autorem  průvodního 
slova a diskografie pro nahrávky nejvýznam
nější  bluegrassových  umělců,  které  vydala 
německá společnost Bear Family. Jejich sa
dy kompletních nahrávek hvězd bluegrassu 
(Bill  Monroe,  Flatt  a  Scruggs,  Osborne 
Brothers,  Carl  Story)  jsou  ozdobou  každé 
bluegrassové sbírky. U toho všeho Neil ne
přestal hrát, aktivní muzicírování ho provází 
celý  život.  Všechno  nejlepší  a  děkujeme, 
pane doktore!

S pomocí materiálů dostupných na internetu

sestavil Pavel Brandejs.
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Rozhovor : Ondra Kozák – CD Overtones 
Ondra je muzikant mnoha talentů. Aniž bych je všechny jmenoval, asi nejvýraznější je 
jeho mistrovství týkající se kytary – interpretační a aranžérské. Toho teď dostáváme 
díky novému albu Overtones nepřeslechnutelný důkaz. Asi není náročnější disciplína 
než jen sám s jediným nástrojem předvést, co se dá vymyslet a jak krásně se to dá 
zahrát. A udržet pozornost díky pestrosti – harmonické, náladové, rytmické, výrazové, 
kombinací kontrastů. Bez opory dalšího nástroje nebo zpěvu s textem. Tohle Ondra 
umí a je radost to poslouchat.

Když  jsem  před  lety  slyšel  album  jiného 
kytaristy  pasujícího  se  s  podobně  těžkou 
výzvou,  říkal  jsem  si  –  to  musí  být  velký 
frajer,  nejen  to  dokonale  zahrát,  ale  i 
vymyslet tak, aby sled hudby stále udržoval 
pozornost,  byl  zajímavý,  pestrý  a  v  lepším 
případě provokující zvědavost – co za nápad 
přijde o pár sekund později? Tím zmíněným 
albem  bylo  Frank  Vignola  –  Blues  For A 
Gypsy (2001). Frankovou doménou je jazz a 
gypsy  swing,  podobně  jako  u  Ondry  jen 
akustická  kytara  hraná  trsátkem.  Stejně 
vysokou  laťku  pravidelně  překonává  třeba 
Tommy Emmanuel. U něj jsme na to zvyklí, 
sám  s  kytarou  a  většinou  bez  zpěvu  umí 
utáhnout koncert a lidi odcházejí nadšení. O 
Ondrovi  jsme  tušili,  že by  to uměl a  teď  to 
víme jistě. Zdá se, že Ondra dorostl do této 
nejvyšší ligy. 

Precizní a nápaditou Ondrovu kytarovou hru 
jsme  zaznamenali  na  jeho  albech  se 
skupinou Křeni  i s dalšími kapelami a pak i 
na prvním albu pod jeho vlastním jménem – 
Ataman  (2014).  Tam  hraje  víc  nástrojů, 
z nichž většinu si Ondra nahrál sám a kytara 
pochopitelně  dominuje.  A  skladba  Bukit 
Batok  je  tu  už  v  tom  nástrojově  úsporném 
formátu    jen  samotná  kytara.  Ve 
videorubrice  Ondrových  stránek  si  pak 
můžeme všimnout některých  jeho sólových 
věcí z období po Atamanovi – některé z nich 
jsou  předobrazem  skladeb,  které  slyšíme 

dnes  na  albu  Overtones.  Ve  zmíněné 
videorubrice  taky  najdeme  úplně  první 
Ondrovu  sólo  kompozici  Foam  On  The 
Water (původně 2005) – povedený kousek.

Kdo něco od Ondry za poslední  léta slyšel, 
mohl  tušit,  že  Overtones  budou 
interpretačně dokonalé a zvukově  také. Co 
ale asi je na albu nejzajímavější je vodotrysk 
nápadů –  nikdy  nevíte,  kterým  směrem se 
Ondrova hudební představivost vydá za pár 
vteřin.  Jedním  z  inspirátorů Ondrovy  hry  je 
David Grier, známý také hodně nápaditými a 
překvapivými  úpravami,  využívajícími 
pohybu  po  celé  kytaře,  protimelodií, 
nečekaných harmonizací a dalších způsobů 
obohacování. Jsem si jistý, že  po poslechu 
Overtones  by  David  mohl  být  na  tento 
Ondrův počin hrdý.     

Další rozměr Ondrovu albu dává fakt, že si 
pro  každou  skladbu  vybral  jinou  špičkovou 
vintage  kytaru.  Všechny  jsou  předválečné 
kromě dvanáctistrunky Martin. O jednotlivých 
písních  si  jistě  přečtete  ve  výborně 
pojatém  bookletu,  tam  jsou  i  zajímavé 
informace  o  každém  nástroji  Ondrovými 
slovy.  Ondra  ze  všech  kytar  dokáže 
vymáčknout  úžasně  plné  tóny,  takže 
nakonec  vaši  pozornost  strhne  spíš  ten 
zahraný  obsah  než  nástroj  jako  takový, 
k  jejich  sonickým  odlišnostem  se  dá 
proposlouchat až po opakovaném poslechu. 
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A  je  to  pěkné  objevování,  ke  kterému 
pomáhají  Ondrovy  glosy  k  jednotlivým 
kytarám.

Overtones  je  výmluvný  název  pro  toto 
album.  Násobky  frekvencí  určitého  tónu, 
respektive kombinace jejich výskytu a síly je 
to  co  odlišuje  barvu  hoboje  od  violoncella 
nebo  varhan  nebo  trubky,  i  kdyby  hrály 
tentýž tón A. Taky je to kvalita, která odlišuje 
stejný  tón  u  různých  lidských  hlasů.  U 
Ondrovy desky název Overtones znamená 

nepříliš  skrytý  odkaz  na  jeho  kapelu  New 
Aliquot  a  taky  naznačuje  cíl  ukázat,  jak  se 
můžou  zvukově  lišit  výborné  nástroje  – 
akustické  kytary  různých  tvarů,  výrobců, 
různého  stáří  a  dalších  parametrů. 
Vychutnejme  si  tyto  dokonalé  zvuky. Pojetí 
desky  připomíná podobný počin zvaný Tone 
Poems  (1994),  album  představující  zvuk 
skvělých  kytar  a  mandolín  přinesli  David 
Grisman  a  Tony  Rice  a  pro  velký  úspěch 
došlo i na pokračování Tone Poems II a III. 
Tóny  krásné  jako  báseň.  Akustické  a 

Obálka Ondrova aktuálního alba, Overtones
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skutečné,  bez  příkras  a  technologických 
zásahů. Takových tónů teď dostáváme  i od 
Ondry plnou náruč.                  
Vyzradím  jen  pár  postřehů  a  poznámek  o 
jednotlivých  písních  z  Overtones,  zbytek  si 
najdete  při  poslechu  sami.  Klasické 
bluegrassové melodie nebo fiddle tunes jsou 
zpracované  nadmíru  nápaditě,  že  místy 
téma po několika změnách nepoznáte, než 
se  znovu  připomene  nebo  vrátí.  Ondrova 
v  bookletu  zmíněná  náklonnost 
k  bluegrassovému  stylu  a  jeho  výchozím 
hudebním  prvkům  je  upřímná  a  působí  až 
dojemně. Je pěkné, že Ondra  i po různých 
tematických  odklonech  cítí  gravitaci 
zpátky  ke  bluegrassovkám  nebo 
k  fidlovačkám,  na  albu  je  jich  v  Ondrově 
osobitém  pojetí  celkem  pět.  Jako  kytaristu 
mě  vedle  řady  dalších  kytarových  technik 
baví  nápadité  pasáže,  kde  Ondra  používá 
floating  (střídavě  hrané  držené  a  prázdné 
struny,  takže  přeznívají).  Dál  můžeme 
obdivovat  přechody  z  durových  podob 
melodie  do  mollových,  tempové  změny, 
rytmické smršti – nechte se překvapit sami. 

Ve  stylu  zpracování  Wildwood  Flower  se 
ozývají  pěkné  reminiscence na  styl  dalšího 
kytaristy Clarence Whita a  v  závěru Ondra 
obohatil melodii svým hlasem, v kytaře hraje 
druhý a  třetí hlas a sám si přibroukal první. 
Melodie Fire On The Mountain letí v rychlém 
proudu  tónů  skoro  jako  pověstný  Čmelák 
RimskéhoKorsakova.  Ve  druhé  části 
Grierovi  věnované  směsky  pak  úvodní  lick 
(Eye  Of A  Hurricane)  jakoby  z  oka  vypadl 
úvodu  Riceovy  písně  Old  Train.  Byl  jsem 
zvědavý,  jestli  do  Ondrova  melodického 
slovníku  proniklo  něco  z  bluesových 
pentatonik,  což  pro  (středo)evropany  není 
úplně  běžné,  ani  pro  ty  bluegrassově 
zaměřené. Dostalo se nám jich  v Ondrově 
skladbě odkazující k Tonymu Riceovi – Me 

And His Guitar a taky ve skladbě věnované 
dceři Miladě. 

Při krásné úpravě Debussyho skladby Dívka 
s vlasy jako len si můžeme uvědomit, že její 
úvodní motiv v klavírním podání býval v 60. 
a  70.  letech  znělkou  televizního  pořadu 
Nedělní chvilka poezie,  takže překvapivě  je 
to  těžký  impresionismus  a  současně  pro 
dříve narozené  taky „melodie, kterou každý 
zná“.  Milé  už  samotnou  motivací  jsou  dvě 
skladby  věnované  vlivným  kytaristům 
prostřednictvím  Ondrových  úprav  jejich 
skladeb  –  Grierovi  a  Vavrovi.  Velmi  dobrý 
vkus! Griera  tak naposlouchaného nemám, 
ale  Miša  tady  Ondra  vystihl  i  rozvinul 
perfektně.  Zvláštní  pochvalu  bych  dal 
závěrečné pomalé Ondrově vlastní skladbě 
Alone In Eden. Připomíná nám, že  i vlastní 
Ondrovy  skladby    můžou  mít  vysokou 
úroveň.  Úvodní  arpeggia  mi  připomínají 
něco  z  Pata  Flynna  a  nad  tím  se  vznáší 
snová  melodie.  Knopfler  s  Gilmourem  by 
mohli  tiše  závidět,  že  na  ni  nepřišli 
sami.          

Poslech  alba  je  zkrátka  pro  vnímavého 
posluchače vzrušující jízdou, kdy za každým 
dalším  taktem  čekáme,  čím  dalším  nás 
Ondra překvapí. Excelentní kytarová práce, 
bravo!

Tři  celé  skladby  z  Overtones  můžeme 
poslechnout tady.  A pro šílence, co by si to 
chtěli zahrát sami, zapsal Ondra celý obsah 
alba do tabulatur, vedle toho udělal i knížku z 
fotografií  zúčastněných  kytar.  K  bookletům 
se obvykle nevyjadřuju, ovšem tento  je  fakt 
luxusní a fotokniha určitě bude taky. Ti, co na 
náklady  alba  přispěli,  už  jen  v  obrázcích 
dostávají pěkný artefakt. 
 
Ondra  odpověděl  i  na  pár  otázek.  Jako 
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zástupce  zvědavých  kytaristů  jsem 
směřoval  otázky  hlavně  ke  způsobu 
nahrávání.    

Jaká  je  tvoje vůbec nejstarší vzpomínka 
na  hudbu  ve  tvém  životě  –  můžeš  to 
rozdělit na nejstarší pasivní  (vnímající) a 
pak i aktivní (vyluzující) vzpomínku.

Nejdříve jsem určitě vnímal zpívání rodičů, ti 
měli  muziku  rádi  odjakživa.  Silná  je 
vzpomínka  na  mollovou  lidovku  Smutný 
večer  bez  měsíčka,  kterou  nám  mamka 
zpívala  před  spaním. Díky  tomu,  že  rodiče 
měli  magnetofon  s  možností  nahrávání, 
mám důkaz, že můj první singl byl natočen 
28. 11. 1986 (bylo mi 2,5 roku) a byl to flák 
Když jsem chodil do školy. Co se týká hry na 
nástroj,  zhruba  od  čtyř  let  jsem  tatínkovi 
„pomáhal cvičit“ na housle.

Podobně  se  zeptám  na  tvou  nejstarší 
vzpomínku  spojenou  s  kytarou,  také 
pasivní a aktivní.

Na kytaru hraje můj stréc Jirka z Drnovic u 
Vyškova,  který  jezdil  na  Porty  a  potlachy. 
Díky  němu  a  písni  Nezacházej  slunce  v 
Žalmanově  verzi  hraju  asi  od  devíti  let  na 
kytaru. Strejda mi ukázal první akordy, půjčil 
mi  kytaru  na  naučení  a  jednou  přivezl  z 
festivalu  desku  COPu  –  to  je  důvod,  proč 
jsem  pak  v  patnácti  začal  hrát  bluegrass. 
Letos byl jako žák na naší dílně Zlatohorská 
hudební horečka, což byl zajímavý pocit. 

Jak  jsi  přišel  k  tomu Atamanovi?  Je  to 
jen  parafráze  na  tvoje  příjmení  nebo  to 
má zajímavější souvislost?

Má  to  pouze  souvislost  s mým  příjmením. 
Luštitelé křížovek vědí. 

I  když  víme,  že  v  kapelách  hraješ    i  na 

housle a mandolínu a basa  ti  také není 
cizí,  jaký byl  tvůj  hlavní  impuls  zvolit  si 
kytaru jako hlavnímu nástroj?

Není to tak, že bych si ji zvolil jako hlavní z 
těch  čtyř  zmíněných.  Po  deseti  letech 
„chození  do  houslí“  jsem  se  nějakou  dobu 
věnoval jen kytaře, která učarovala mé duši 
romantika díky možností s ní zpívat a  taky 
svou  jednoduchostí  –  schématičností. 
Mandolína je z hráčského pohledu kříženec 
houslí a kytary a basa na úrovni, na  jaké  ji 
ovládám,  je  pro  pokročilejšího  kytaristu 
lahůdkou. Momentálně  se  trochu  vracím  k 
houslím a cvičím na ně pravidelněji než na 
kytaru.

Řekl  bys,  že  tvoje  hudební  myšlení  je 
dominantně  odvozeno  od  myšlení 
kytaristického,  nebo  to  je  jinak?

I když  jsem se za  ty  roky s kytarou hodně 
sžil, melodicky uvažuji pořád jako houslista. 
Když  slyším  melodii,  vizualizuji  si  ji  na 
hmatníku  houslí.  Na  kytaře  je  to  z  tohoto 
pohledu  všechno  „moc  daleko“  a 
komplikováno  nesymetrickým  laděním 
struny  h.  Naopak  harmonii  si  vizualizuji  a 
většinou i rychleji najdu na kytaře. Chtěl bych 
se víc naučit na klavír. Myslím, že ten mi to 
buď celé spojí nebo totálně rozbije. 

Měl  jsi  nějaká  období,  kdy  jsi 
soustředěně  studoval  styl  konkrétního 
kytaristy?

Z dílny v Hustopečích v roce 2002 (kde  jsi 
nás asi půl dne učil  i Ty)  jsem se vrátil  tak 
namotivovaný,  že  jsem  z  nahrávek 
odposlouchal  a  naučil  se  pár  desítek  sól 
různých  amerických  a  našich  kytaristů. 
Tabulatury  k  nim  jsou  mimochodem 
dostupné na webu atamusic.eu. Nestudoval 
jsem  žádný  styl  nějak  soustředěně. 
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Podvědomě (z poslechu) mě hodně tvaroval 
styl Tonyho Rice a Michala Vavra a vědomě 
pak hra a tvorba mého největšího oblíbence 
Davida Griera. 

Jak  moc  tě  oslovují  jiné  styly  kytarové 
hry  mimo  akustických  s  trsátkem? 
Myslím třeba klasiku, flamenco, elektriku, 
víceprstové  techniky  ala  Chet  Atkins 
nebo Joe Pass...

Většina mě něčím  inspiruje. Prvních pár  let 
jsem na kytaru hrál  jen prsty. Merle Travis / 
Chet  Atkins  styl  trochu  ovládám  a 
mimochodem ho imituji s použitím trsátka na 
nové desce ve skladbě Grandfather‘s Clock, 
nahrávky  a  video  školu  Joe  Passe  jsem 
jednu  dobu  docela  intenzivně  zkoumal, 
klasiku  mám  v  úkolníčku  odloženo  na 
neurčito,  flamenco  mi  moc  neříká,  na 
elektriku občas něco někomu nahrávám...

Ze  kterých  jiných  nástrojů  tě  baví 
hudebně něco převzít?

Z basy a bicích. 

Jak dlouho jsi nosil v hlavě myšlenku na 
úplně  sólově  pojatou  desku    jen 
samotná kytara? Nebo to vyplynulo z té 
možnosti  použít  skvělou  sbírku 
výborných nástrojů?

Myšlenka  pomalu  zraje  asi  tak  dlouho,  jak 
dlouho obdivuji  sólovou  trsátkovou kytaru – 
zejména  sólové  nahrávky  Davida  Griera. 
První  sólovou  skladbu  jsem  vymyslel  a 
nahrál na desku Petr Brandejs Bandu v roce 
2006.  Že  ale  udělám  celou  sólo  kytarovou 
desku  jsem se  rozhodl až 23. 10. 2017 při 
jízdě  po  německé  dálnici  A6  ovlivněn 
událostmi  předchozího  večera,  kdy  jsem 
poprvé  přišel  do  styku  s  dotyčnou  sbírkou 

nástrojů,  a  zejména  nebývale  nabuzen 
čerstvým  poslechem  skoro  všech  dílů 
Flatpicking  Guitar  Magazine  podcastu. 
Mimochodem, další důsledek takto rozjitřené 
podnikavosti  byl  rozjezd vlastního podcastu 
o pár měsíců později.

K  čemu  novému  jsi  ohledně  snímání  a 
nahrávání kytary přišel ve srovnání s CD 
Ataman?

Obě  desky  jsem  nahrával  v  akusticky 
nevhodném  prostředí  (malá  místnost, 
spousta odrazů). Přišel jsem nově na to, že 
než  se  snažit  tlumit  odrazy  od  stěn,  je 
efektivnější  zamezit  tomu,  aby  se  vůbec 
zvuk do místnosti dostal. To obnáší vytvořit 
bunkr z akustických paravánů a zasunout se 
co nejvíce dovnitř. Došel jsem též k tomu, že 
dobrý  dynamický  mikrofon  může  v  páru  s 
velkomembránovým  kondenzátorovým  znít 
příjemněji,  než  malá  kondenzátorová 
„tužka“. A  taky  jsem zužitkoval zkušenosti s 
mixáží  nabyté  za  těch  pět  let,  které  obě 
desky dělí. 

Co se  týče samotného nahrávání  – měl 
jsi  před  sebou  nějaké  zápisky  nebo 
schéma, nebo jsi měl vždy celou skladbu 
dokonale připravenou
v hlavě?

Kromě  jedné  skladby  jsem  měl  všechny 
aranže  předem  napsané  v  tabulatuře  a  při 
nahrávání  jsem  se  jich  držel.  Bylo  to  ale  i 
proto,  že  jsem od  začátku plánoval  vydat  i 
sešit s tabulaturami, takže dřív nebo později 
bych je zapsat musel. 

Bylo  mikrofonování  u  všech  skladeb 
stejné?

Ano.  Použil  jsem AKG  C  414  BULS  TLII 
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shora  na  díru,  Beyerdynamic M  201 TG  v 
místě spoje krku s korpusem, mířící  též na 
díru. U kytar s menšími korpusy jsem horní 
mikrofon  posunul  níž,  aby  byl  stále  zhruba 
na úrovni horního lubu. 

Trsátko  jsi používal na všechny skladby 
totéž  nebo  mělo  význam  použít  víc 
variant?

Zkoušel  jsem  různá  (např. Wegen, Dunlop 
Primetone,  Stagg,  želva),  ale  vždy  vyšel 
nejlépe BlueChip CT 55. To  jsem nakonec 
použil ve všech skladbách.

Kolik  procent  z  celkového  času  sis 
dovolil  v  připravených  aranžích  nechat 
na  nějakou  ad  lib  spontánnost  nebo 
drobnou improvizaci, variaci?

0,8% času výsledné nahrávky. Donutil jsi mě 
to  změřit,  děkuji.  Jedná  se  o  předehru  ke 
skladbě  Me  and  His  Guitar  a  druhou 
polovinu  třetího  Bpartu  ve  skladbě  Wheel 
Hoss. To  jsem připraveno neměl.  Jemných 
odchylek  oproti  připraveným  aranžím  ale 
bylo  mnoho  a  korekce  tabulatur  podle 
výsledných  nahrávek mi  zabrala  asi  4  dny 
práce.

Jak moc jsi využil reverbu, kompresoru a 
ekvalizace  pro  zpracování  kytarového 
signálu?
 
Bylo  to  u  všech  skladeb  stejné,  pouze  u 
nejdunivějších  kytar  (palisandrových 
martinek)  jsem  trochu  víc  eliminoval  basy. 
Chtěl  jsem,  aby  nahrávka  umožnila 
kytarovým  „geekům“  porovnávat  –  proto 
všude  stejné  trsátko,  poloha  mikrofonů, 
mixáž... Reverb, kompresor i ekvalizaci jsem 
použil, ale jako obvykle jsem řešil především 
začátek  řetězce,  tedy  volbu  a  pozici 

mikrofonů a eliminaci dozvuku. Surové stopy 
hrály  pěkně  i  bez  efektů,  ale  vzhledem  k 
blízkému  snímání  bylo  třeba  trochu  ořezat 
basové  frekvence,  vzhledem  k  prakticky 
žádnému dozvuku  jsem ho pro příjemnější 
poslech  přimíchal  trochu  uměle  a  signál 
jsem pomocí kompresorů zesílil pro poslech 
na běžných zařízeních.

Povedlo se ti některé věci nahrát na první 
nebo druhý náběr vcelku nebo tě některá 
skladba potrápila?

Žádnou se mi nepovedlo nahrát v kuse tak, 
jak  jsem  ji  chtěl  na  desce mít.  K  výsledku 
jsem  si  proto  pomohl  střihem  mezi 
povedenými  pasážemi  z  několika  pokusů, 
což  je  disciplína,  kterou  díky  častému 
tréningu  myslím  ovládám  velmi  dobře. 
Některé  skladby  šly  nahrát  snadněji  (např. 
Homage  to David Grier, Alone  in  Eden),  u 
jiných  (Grandfather's  Clock,  Wildwood 
Flower)  jsem  se  docela  potrápil  –  hlavně 
kvůli  tomu,  jak  jsou dané kytary odlišné od 
té, na kterou cvičím doma. 

Když  je  teď  CD  hotové,  kterou  z  jeho 
skladeb  si  nejradši  nebo  nejčastěji 
zahraješ?

Upřímně  –  jsem  rád,  že  si  můžu  od  těch 
skladeb  na  chvíli  oddechnout.  Na  živá 
vystoupení udržuji v aktivním stavu Whiskey 
Before  Breakfast  a  Killing  Me  Softly.  S 
ostatními  jsem  ještě  nevystupoval  a  až  je 
budu  chtít  hrát  naživo,  budu  je  asi  muset 
cvičit  ještě  víc  než  před  nahráváním.  Jsou 
všechny hrozně těžké...

K  čemu  je  u  Lucasky  na  struníku  ten 
sedmý čudlík?

Ptal  jsem  se  na  to Ondry Holoubka  a  ten 
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pravil,  že  snad  pomáhá  držet  kobylku  na 
místě.

Je podobně jako na Atamanovi v obsahu 
alba  i  tentokrát  skryté  nějaké  zvláštní 
poselství  nebo  hudební  motiv,  který 
většina lidí neodhalí? Pokud ano, můžeš 
dát nějakou nápovědu?

Obdivuji tvůj postřeh nebo investigativní práci 
na  síti!  Ve  skladbě  Flatpig  #1  na  desce 
Ataman  totiž  basová  linka  opravdu  skrývá 
melodii  „Travička  zelená,  to  je  moje 
potěšení“,  na  což mě myslím  upozornil  při 
nahrávání  můj  vtipný  švagr  Vítek  Hanulík. 
Na novou desku  jsem nic vědomě neukryl, 
což ale neznamená, že  tam něco skrytého 
nemůže být.
 
Jaké zajímavé věci při  tvém eklektickém 
vkusu  posloucháš  v  posledních 
měsících  – i ty mimo bluegrass?

Bluegrass  téměř  neposlouchám.  Tedy 
rozuměj – novou desku si  poslechnu  třeba 
jen  jednou  a  ani  ne  celou.  Jsem  totiž  jako 
posluchač deformován zvědavostí aktivního 
hudebníka  a  od  nahrávek  tak  nějak 
očekávám,  že  mě  překvapí  něčím  novým. 
To  bluegrass  v  užším  slova  smyslu 
nesplňuje. Zato mě hodně zajímají projekty, 
které  z  bluegrassu  vycházejí  a  daly  by  se 
zaškatulkovat  také  třeba  do  new  acoustic 
music.  Když mrknu  do  svého Spotify  účtu, 
vidím  tam  třeba  jména  Casey  Driessen, 

Greg Liszt, Alex Hargreaves, Sarah Jarosz, 
Punch  Brothers,  Sam  Reider,  10  String 
Symphony,  The  Bee  Eaters,  Stash 
Wyslouch,  ale  také  J.A.R.,  Žamboši,  The 
Time Jumpers, Mo Pitney. Bohužel ale  teď 
hudbu  poslouchám  relativně málo  –  doma 
jsem si na to zatím pro množství jiné práce 
nevyhradil  čas  a  v  autě  poslouchám 
prakticky výhradně podcasty. 

Čím zajímavým nás překvapíš příště?

Mám  několik  více  či  méně  bláznivých 
nápadů,  např.  deska  poctivě  natočených 
nejznámějších  dětských  písniček,  deska 
bluegrassových  písní  natočených  na 
exotické  strunné  nástroje  z  celého  světa, 
Flatpicking  Guitar  Festival  s  účastí 
zahraničních  jmen  na  louce  u  nás  za 
barákem, atd. Ale  reálně se nejspíš časem 
začnu  zaobírat  myšlenkou  na  zpívanou 
desku  nebo  desku  duetů  natočených  se 
zajímavými (třeba i méně známými) hráči a 
zpěváky naší scény. 

Děkuju za moc zajímavé odpovědi, přeju 
hodně  úspěchů  s  Overtones  i  s  tvojí 
muzikou celkově.
  
Díky Michale za rozhovor a za tvou práci pro 
naši komunitu!

Michal Hromčík, Brno
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APPLE  příběhy a tóny
V  čase  zakletá/Temná  slůj/Austrálie/Letní  tón/Píšu  vám/Přání/Hlídej  stín/Zpátky  jít/
Dívka z krajů severních/Letní příběh/Dávno to víš/K tobě se vrátím/Fotky/Horské lázně/
Astaroth

Se  značně  velkým  předstihem  jsem  přijal 
vřelé  pozvání  od  Jardy  Pertlíčka  na  křest 
nového  CD,  jehož  tvůrcem  je  jeho  kapela 
Apple. S odstupem času mohu říct, že jsem 
nelitoval,  na  tuto  událost  dodnes  rád 
vzpomínám.  Křest  CD  byl  důkladně 
připraven,  organizačně  skvěle  zajištěn,  při 
výběru  prostředí  měl  pořadatel  šťastnou 
ruku.  Prostory  poskytly  nejen  příjemnou 
podívanou, ale také super zvuk.

Nedílnou  a  velmi  důležitou  součástí  této 
události byla nejen pořádající  kapela Apple, 
ale  rovněž  další  účinkující  a  hosté.  Potkal 
jsem  mnoho    zajímavých  lidí,  osobních 
přátel, talentovaných muzikantů, kteří se sjeli 
z různých koutů Čech. Program této kulturní 
události  byl  vkusně  připraven,  jednotlivé 
vstupy na sebe plynule navazova

ly, vše skvěle načasované, proto byl dojem z 
celého  večera  velmi  příjemný. Na  samotný 
akt křtu přijali pozvání muzikanti nejen hrající, 
ale  i  křtící,  Jarda  Štěrba  či  Vláďa  Ptáček. 
Skupina v průběhu večera zahrála veškeré 
skladby z nového CD.

Kapela natočila desku  již  v novém složení: 
Veronika  Kasíkovákterá  zpívá  většinu 
skladeb ať sólově či ve vokálech, kapelník a 
neúnavný  propagátor  Jarda  Pertlíčekzpívá 
a  hraje  na  různé  druhy  mandolin,  Jarda 
Kasíkzpěv, dobro a lap steel, Honza Polata
zpěv a housle, Honza Mataskytara, Michal 
Jerglbasová  kytara  a  Milan  Srvátka  tvrdí 
muziku svými bicími nástroji.

Všech  15  skladeb  je  nazpíváno  česky  a 
většinu  textů  napsal  Jarda  a  po  jedné 
skladbě  je  od  Z.  Michnové,  L.Cenka  a 
P.Hubacze.  Kapela Apple  hraje  současnou 
moderní  akustickou  muziku  převážně  od 
Tim O´Briena  a Sama Bushe,  ale  zařadil  i 
některé  tradicionály,  které  v  jejich  hávu 
získali  nový  rozměr.  Ale  nebojí  se 
experimentovat a nedrží se striktně originálu. 
Kapela  je  kompaktní  a  je  radost  je 
poslouchat, obráží spousty českých festivalů 
ale i pořádá vlastní pořady v jejich domovské 
Plzni.  Pokud  vás  poslech  této  nahrávky 
zaujme,  nenechte  si  ujít  i  jejich  živé 
vystoupení.  Jako  kmotr  tohoto  nosiče  přeji 
co nejvíce kupujících a lačných posluchačů.

Petr Gärtner

Nové CD jablečné skupiny 

A
PPLE  PŘ

ÍB
ĚH
Y A
 TÓ

N
Y



  
 21

S  Honzou  Kadlecem  starším  se  potkáváme  na  festivalech  léta.  Letos  na  jaře,  po 
společném hraní v Kabaretu U Váňů v Českých Budějovicích, jsme si chvilku povídali 
a já si uvědomil, že mluvím s chodící kronikou jihočeského bluegrassu. A že by bylo 
škoda Honzu trochu nevyzpovídat pro BL. Se skromností sobě vlastní se během roz
hovoru označoval za okresního bluegrassového amatéra, já si ale myslím, že je to po
vídání moc zajímavé. Přeji příjemné čtení.

Jak ses, Honzo, dostal k muzice?   

Muzika  byla  součástí  naší  rodiny,  mamka 
byla učitelka klavíru, takže to byla povinnost, 
klavír mě neminul. Bylo to tvrdé cvičení pod 
dohledem, vydrželi jsme to oba (mamka i já) 
sedm  let,  mnohdy  za  velkých  odříkání  a 
utrpení. Ale můžu říct, že klavír obrovsky po
máhá  třeba  v  představě  vícehlasů  –  před
stava na klávesnici  a  k  tomu bluegrassová 
pravidla  a  je  to. A o  foukací  harmonice ani 
nemluvě,  představa  kláves  je  vynikající. 
Později přišla kytara, pak foukací harmonika, 
kterou  miluju  do  dneška,  a  další  nástroje, 
pětistrunné banjo a pak dobro.

Proč zrovna bluegrass? A byl to 
bluegrass od začátku?

Úplně  na  začátku  jsem  v  teenagerských 
létech poslouchal staré trampárny u ohníčků 
na  chatové  osadě  na  Malši  u  Doudleb  a 
zkoušel jsem si je zahrát na kytaru. S nástu
pem Greenhorns přišla z mého pohledu pa
rádní  a  temperamentní  týmová  muzika, 
nástrojová pestrost, hezké texty, dobří instru
mentalisté  a  zpěváci  –  zvlášť  můj  tehdejší 
idol  Tomáš  Linka,  kterého  si  velice  vážím. 
Pak  mě  angažovali  nově  vzniklí  Roháči 
z Českých Budějovic a postupně jsme přešli 
na  klasický  bluegrass  –  zase  ta  týmová 
spolupráce a temperament, dynamika, krás
ná  instrumentální  sóla  a  na  Evropu  neob
vykle stavěné vokály –  to bylo něco, čemu 
jsem dočista podlehl a drží mě to pořád.

U Honzy Bicana hraješ na dobro a  fou

kačku, ovládáš i jiné nástroje?

Snažím se držet „svého kopyta“, ale základy 
zvládnu na kytaru, něco málo ještě na banjo, 
pár hodně jednoduchých tónů na kontrabas 
a zmíněný klavír  využívám někdy ke kont
role souzvuku vokálů při psaní, když je vokál 
hůře luštitelný.

Kolegy muzikanty určitě bude zajímat, na 
jaké hraješ dobro,  jaké používáš struny, 
kapodastr, případně do čeho foukáš.

Dobro je naší domácí produkce, konstruoval 
ho známý stavitel Roman Zajíček a nelze si 
ani  trochu stěžovat,  velká spokojenost. Pro 
moje potřeby a požadavky výborný nástroj. 
Struny  klasické  dobrové  Martin  0,16  nebo 
Gorčík totéž. Kapodastr mám značky „Liber
ta“,  vlastní  konstrukce  nůžkového  typu,  je 
rychlý  a  tudíž  taky  méně  přesný,  ale  na 
složité montáže na struny není při hraní čas. 
Značka Liberta má původ v kočárku – kárce 
po  našich  synech,  odkud  jsem  použil  po
niklovanou ocelovou páskovinu  jako skvělý 
materiál.

Foukací  harmoniky  převážně  značky  Ho
hner,  středně  tvrdé  s  vynikajícím  tónem  a 
velkou trvanlivostí, na některé extrémní tóni
ny  japonské  Tombo  (na  moje  pojetí  příliš 
měkké)  a  jeden  kousek  z  nově  po  revolu
cích  exhumované  firmy  Seydel  Söhne  ze 
starých dobrých Krušných hor na německé 
straně – skvělý výrobek s ocelovými jazýčky 
k naprosté spokojenosti.

Rozhovor s Honzou Kadlecem starším
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Já Tě znám hlavně ze Sešlých přátel, pří
padně Křupanů Honzy Bicana. Můžeš ale 
zrekapitulovat celou svou hudební minu
lost, případně zavzpomínat – jako pamět
ník – na muzikantské dění na jihu Čech? 

Tak moje bluegrassové curriculum vitae, jak 
už  bylo  řečeno,  začalo  u  Roháčů  v  roce 
1974, kde jsem vydržel neskutečných 23 let. 
Od vlastních „kovbojských“ písní přes Scru
ggse, Monroea, Country Gentlemen a další 
až po naše miláčky Seldom Scene a trochu i 
Newgrass Revival. Učili  jsme se hrát prak
ticky bez škol, nahrávky se zpomalovaly na 
kotoučovém  magneťáku,  aby  byly  čitelné, 
stejným  způsobem  jsme  se  učili  chápat  a 
psát vokály. Speciálně o  foukací harmonice 
nikdo  nevěděl,  proč  ta  „americká“  má  tak 
zvláštní  líbivý  sound,  když  to  tím  „evrop
ským“ stylem nejde ufoukat. Cesta se hleda
la  tvrdě metodou pokusu a  (hlavně) omylu. 
O dobru v té době taky nebyly žádné zprávy, 
jediné dobro v republice byl starý legendární 
„Dopěra“  u  Greenhorns,  později  u 
Schovanek. Cesta rovněž lemovaná pokusy 
a omyly, první dobra jsme vyvíjeli ve spolu
práci s Jardou Krausem –  legendou od Ki
oskářů a Bobrů.

S tou foukačkou je to zajímavé. My jsme 
kdysi foukací harmoniku měli v sestavě, 
bravurně ji ovládal Vráťa Stára z Nácho
da. A pamatuju si, že ze začátku hrával na 
takové  ty  dlouhé  foukací  harmoniky,  co 
byly u nás běžně k dostání. Hráli na ně 
výborně i jeho táta a děda. Děda uměl ta
kový ten styl, kdy zároveň hrál melodii  i 
doprovod,  to  bylo  maso.  Ale  jednoho 
dne  Vráťa  přišel  na  zkoušku  s  malými 
bluesovými harmonikami, které používal 
tak,  že  třeba na hraní  v C používal har
moniku  v  F  a  další  tóny  říkal,  že  přefu
kuje.  Moc  jsem  tomu  nerozuměl,  ale 
znělo  to  bezvadně.  Můžeš  trochu  ob

jasnit,  jak  to  celé  funguje  a  popsat  ten 
rozdíl  mezi  evropským  a  americkým 
stylem hraní?    

Na  začátku  jsem  taky  hrával  na  české 
dlouhé harmoniky, například v A to byla Ope
ra (dvouřadá, ladění tremolo), to byl opravdu 
„mistrovský“ kousek, dlouhá jak týden, málo 
vydržela a používala se na Oranžový expres 
podle Tomáše Linky. Hrát a zároveň basovat 
jako děda Vráti jsem neuměl. 

Pak probleskly zprávy, že se hraje na ty malé 
bluesovky a že se na ně hraje obráceně, to 
znamená na C harmoniku v G dur. Nikdo to
mu  pořádně  nerozuměl.  Zlom  nastal,  když 
se objevily nahrávky Scruggse s Charlie Mc
Coyem.  Zkoušel  jsem  to  podle  těchto  na
hrávek  dlouho  a  nakonec  po  dlouhé  řadě 
omylů se to povedlo. Základní akord se při
tom nefouká  ven  (jako  evropský C  akord), 
ale  vtahuje  do  sebe  (americký  G  akord). 
Stupnice G dur takto hraná má malou septi
mu  (typický  tón) a některé  jiné  tóny nemá. 
Hráč si  je musí vytvořit sám tak, že stáhne 
glissandem  příslušný  tón  dolů  (často  třeba 
tón H na A). Gliz vznikne zúžením průtoku 
vzduchu při  vtahování  do  sebe a  je  zákla
dem  soundu  amerického  způsobu  hraní. 
Melodie nemá rovné tóny, ale houpá se, což 
krásně  zní  –  třeba  známá  imitace houkání 
vlaku – a do  jisté míry  schová  i  různé ne
přesnosti  ladění,  protože  žádná  foukačka 
nikdy  není  úplně  ideálně  naladěná. 
Stahování (přefukování, houpání) tónů vyža
duje dost tréninku, než se stane trochu auto
matikou, ale výsledek pak stojí za to. 

V dnešní době se na C harmoniku hrají ně
které melodie i v D moll nebo v souběžné F 
dur, tento styl je výhodou třeba u starých ir
ských a skotských melodií, kde se doprovod 
hraje v dur a melodie  je prakticky v moll – 
krásný sound a vzniká úžasné napětí – za
slechl jsem i pojem „durmoll" – super využití 
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v bluegrassových melodiích s irskými motivy. 
Před pár lety takto hrál na Banjo Jamboree 
foukač  španělské  bluegrassové  skupiny 
Barcelona  Bluegrass  Band,  hrál  tak  skoro 
celý blok písní a bylo  to vynikající. Zkrátka, 
malá foukačka je docela velká věda a dá se 
jí dočista propadnout. Kdo by chtěl slyšet vir
tuózní  hraní  ve  třech  tóninách  na  jedinou 
harmoniku,  ať  si  poslechne  slavnou 
Amazing Grace v podání velmistra Howarda 
Levyho,  to  je  neskutečný  zážitek. A  jedna 
moudrost jednoho dobrého známého: „Neu
stálá výměna vzduchu v dutině ústní při hře 
na foukací harmoniku způsobuje trvalé vysy

chání  sliznic,  proto  je  třeba  sliznicím  prů
běžně dodávat dostatečné množství tekutin.“

Myslím,  že  tento  stav  nenastává  jen  u 
foukačky, basa to dělá taky… Vraťme se 
zpátky  k  hudebním  tělesům,  se  kterými 
jsi hrál.

Později  jsem působil  u Vodáků,  což byl  lí
bivý a pěkně zpívaný jednodušší bluegrass, 
pak na pár  let  ještě vzpomínka na Roháče 
(best of) – pokračovací  sdružení Pophorn. 
Pak  přišlo  angažmá  u Pergamenu.  To  už 
byl  modernější  šálek  kafe,  dobří  instru
mentalisté a výborní zpěváci, z toho poté vy
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krystalizovalo  sdružení 3B  (tzn.  „Budweiser 
Bluegrass  Bulldozers“),  sestava  vynikající. 
Mezitím se ozval Honza Bican a u něj jsem 
od  té  doby  pořád,  k  tomu máme  sdružení 
Želiboys (dříve „Želiborů a přátelé“) a v sou
časné době  funguje  znovu Pergamen,  kde 
se  účastním  taky.  Neměl  bych  asi  zapo
menout na naší chatovou sestavu, která vy
užívá  celoživotních  zkušeností,  a  proto 
nezkouší a jenom produkuje: staré trampár
ny, greenhorňárny a vůbec staré hity z  této 
oblasti. Polem působnosti  jsou ohníčky, na
rozeniny, svatby a jiné oslavy a vzhledem k 
našemu  věku  došlo  i  na  angažmá  na  po
hřby. To jsme bohužel museli odmítnout, na 
to nemáme náturu.

Měl  bych  určitě  připomenout  pravidelné 
oslavy  výročí  Roháčů  vždy  po  pěti  letech, 
formou malého  festiválku,  takzvaný Roháč
ský  memoriál,  kde  hrají  staří  Roháči  asi 
jednu  hodinu  a  zbytek  hrají  postupně  se
stavy,  kde  působí  nějaký  Roháč.  Bývá  to 
několik,  pět  až  osm  dalších,  převážně 
bluegrassových  formací,  samozřejmě  s  fi
nálním jamem téměř do rána.

Ve  všech  sestavách  jsme  se  snažili  mít 
vlastní večery, zvát hosty a na oplátku jezdit 
k  nim,  pořádali  jsme  společná  vystoupení, 
účastnili  jsme  se  rádi  různých  přehlídek  a 
festivalů,  ať  bluegrassových,  nebo  smí
šených. Hlavně léta po revoluci byla plná vý
jezdů  k  našim  německy  mluvícím 
sousedům, ale  i  jinam a dále,  se  sestavou 
3B  jsme  pak  byli  dvakrát  v  Holandsku  na 
festivalu EWOB. 

Jmenuješ některé kapely z  jižních Čech, 
které  jsme  v  osmdesátých  letech  po
slouchali  v  pořadu  Radioporta.  Ten  se 
vysílal  v  sobotu  dopoledne  a  daly  se 
z  něj  na  kazeťák  stáhnout  nahrávky 
kapel, které byly jinak nesehnatelné. Mů

žeš  trochu  připomenout  historii  Rohá
čů?  

Samotná historie Roháčů by byla  tématem 
na dlouhé kapitoly, zkusím to stručně. Rohá
či vznikli v roce 1973, já jsem přišel v roce 
1974,  jak  už  bylo  řečeno.  Po  pokusech  o 
vlastní písničky nás pohltil na dlouhá léta kla
sický bluegrass, pak na dlouhá léta repertoár 
skupiny Seldom Scene a časem došlo  tro
chu i na vlastní autorskou tvoru. Obsazení se 
různě  střídalo,  vesměs  se  točili  hráči  na 
kontrabas, kytaru, banjo, mandolínu, objevily 
se i housle a k tomu ta foukačka s dobrem. 
Pár  let  jsme  hráli  i  s  baskytarou  místo 
kontrabasu.  Texty  byly  vlastní,  často  od
vázané  a  veselé,  na  angličtinu  jsme  si 
troufali  jen  okrajově  –  jednak  kvůli  slabým 
znalostem a jednak i kvůli dohledu soudruhů 
z  různých  institucí,  v  češtině  se  americký 
bluegrass  protlačoval  přece  jen  snáze. 
Celkem se u Roháčů vystřídalo kolem čtyři
cet  pět  lidí  a  asi  deset  zvukařů.  Skupinou 
prošlo  i  několik muzikantů  zvučných  jmen, 
Tonda Hlaváč, Luboš Marek, Pavlína Jíšová, 
Roman  Procházka,  Milan  Tripes,  Zdeněk 
„Bayza“ Petrla, Ruda „Baloun“ Schack, Milan 
„Kocour“  Husárik,  Láďa  „Brtník“  Tvrzický, 
Zdeněk Schwager a spousta dalších výraz
ných  individualit.  Vystoupení  byla  pestrá 
paleta, od běžných oslav a bálů přes různé 
komorní scény, koncerty s hosty a hostovská 
vystoupení  po  celé  republice,  vlastní  dvou
hodinové  koncerty,  až  po  různé  festivaly 
včetně celostátní Porty v Plzni, Banjo Jam
boree (tenkrát ještě v Kopidlně) a Jamboree 
ve Strakonicích, k tomu poměrně časté na
táčení v rozhlase v Českých Budějovicích. 

Další kapela, kterou zmiňuješ, jsou Bobři, 
ten samý případ, taky jsme sháněli jejich 
nahrávky  z  Radioporty.  Kdysi  se  nám 
moc  líbily  jejich  texty,  jaká  byla  historie 
téhle kapely?
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Historii Bobrů  úplně  celou  neznám,  vznikli 
dřív než Roháči. Členové byli naši dobří zná
mí  a  naši  současníci,  jen  o  trochu  starší  a 
tenkrát  slavnější  a  zkušenější.  Bobří  reper
toár  byl  bluegrass  a  k  tomu  různé  experi
menty  hlavně  z  hlavy  kapelníka  Karla 
Tampiera. Vesměs šlo o velice dobrý humor 
a parodii v hudbě, někdy až do extrému, ne
smrtelné  gospelové  humorem  nabité  tango 
Už  větry  tichnou  nebo  totální  extrém  v 
arabské pentatonice Zámožný šejk. Za  tuto 
tvorbu dostali Bobři několikrát Portu, dokon
ce  i  autorskou.  Občas  s  tím  měli  ale 
problémy  i  u diváků,  kteří  ty nejextrémnější 
kousky nemohli dost dobře skousnout. Veli
ce  známá a  slavná  kapela,  výborný  instru
mentální  i  vokální  projev  a  skvělý  humor  v 
textech.

My jsme se s kapelou kdysi nakonec roz
hodli, že budeme hrát bluegrass v origi
nálním  znění,  nicméně  některé  české 
texty  zmíněných  skupin  byly  pěkné  a 
vtipné. Zajímalo by mě, jestli se v jižních 
Čechách  dodnes  hrají,  zkrátka  jestli  zli
dověly aspoň regionálně?

Spousta vtipných textů od Bobrů i od Rohá
čů a dalších jihočeských seskupení se hraje 
dodnes a hrají je rádi i podstatně mladší mu
zikanti  z  generace  našich  potomků  i  ještě 
mladší. Některé  ty  písně  opravdu  zlidověly, 
ale asi jen u nás v jižních Čechách.

Ptám se na to všechno hlavně proto, že 
si  z  osmdesátých  let  pamatuju  řadu 
kapel,  které  byly  výborné,  ale  dneska 
jejich  jména  nikomu  nic  neříkají.  Chtěl 
bys ještě někoho připomenout? 

Jako Roháči jsme měli výborné vztahy s ko
legy z kapely Ztuha (Netolice)  společná vy
stoupení  a  neskutečné  jamy.  Jejich  nestor 
Honza Kuliš je členem Sešlých přátel Honzy 
Bicana. V oblasti bluegrass a country u nás 

bylo několik dalších kapel, které byly známé 
z  různých  akcí:  Karolína  (Strakonice), 
Poustevníci (Kaplice), Samotáři (Sezimovo 
Ústí), Tuláci (Tábor) a později koncem 80. a 
v  90  létech  mladší  generace  jako  Picket 
(ČB), velice slavný Grassband (ČB) a ještě 
slavnější  Kvintet  (Písek),  dále  Los  Va
gabundos (J. Hradec) a jiné okolo Kaplice, 
Tábora, Týna a rovněž v Českých Budějovi
cích a okolí. Další vlna vznikala potom nově 
v průběhu devadesátých let, z nich pak vy
krystalizoval Giant Mountains Band.

Takhle to vypadá, že tady u nás bylo spousta 
bluegrassových  a  countryových  kapel,  ale 
ve skutečnosti šlo o značné prolínání a fluk
tuaci muzikantů, kteří hráli v několika sesku
peních,  takže  znalci  říkali,  že  je  tu  hodně 
kapel, ale málo muzikantů. A na závěr  této 
rekapitulace: Jižní Čechy byly a  jsou stejně 
pořád  (bohužel)  víc  folkové  než  bluegras
sové a  countryové,  folk  po  revoluci  obydlel 
velká pódia a bluegrass se stáhl do menších 
prostorů a klubů. 

V osmdesátých letech nastal velký boom 
folkové muziky.  U muzikantů  věnujících 
se  bluegrassu  nebo  country  převládal 
pocit  – myslím,  že oprávněný –  že  jsou 
na  druhé  koleji  a  že  jim  příliš  nepřejí 
nejen tehdejší mocidržci, ale ani kolego
vé jiného zaměření z hudební branže. Se
tkávali jste se s tím?  

Velice často. Jak už bylo řečeno, u nás byl 
folk vždycky první a měl mnohem větší pub
likum. Socialističtí mocipáni  nebo mocidržci 
(jak asi vypadá ženský  rod?)  folku  fandili a 
opírali se o tvrzení různých odborníků z Por
ty aj., že folk je přínosnější pro českou hud
bu, zpívá se česky a bývá většinou originální 
–  autorský.  Dostávali  jsme  pokyny  typu: 
„Když už hrajete ten (zatracenej) bluegrass, 
tak  nekopírujte Ameriku,  ale  skládejte  své 
vlastní  věci,  vždyť  je  to  tak  lehké!“  Zkrátka 
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bluegrassu  zbyly menší  scény  a  kluby,  ale 
myslím,  že  to  vůbec  není  na  škodu. Hraní 
před naplněným klubem má úžasnou atmo
sféru  a  kontakt  s  posluchači  je  určitě  lepší 
než na velkých scénách.

Jakpak to bylo na jihu Čech s tehdejšími 
mocipány a muzikou? My jsme s aktivní 
muzikou začínali v druhé polovině osm
desátých let a to už kromě tradiční buze
race  s  kapelnickými  zkouškami, 
schvalováním textů a podobnými blbost
mi  byly  spíš  komické  příhody. Ale  naši 
tehdejší hudební mentoři měli za sebou i 
řadu nepříjemných střetů s bolševikem.

Té buzerace jsme si užili dost  byla to ame
rická muzika  a  to  už  samo o  sobě  stačilo, 
aby se házely klacky pod nohy. Ale dalo se 
proklouznout,  jednou  z  cest  u  Roháčů  i  u 
Bobrů  byly  tzv.  „společensky  angažované 
texty“, napadající humorným způsobem růz
né  neduhy bývalého  socialistického hospo
dářství  –  téma  flákajících  se  zedníků  na 
stavbě, ekologické téma znečistěných vod a 
lesů  a  podobně.  Tohle  soudruzi  už  museli 
skousnout  a  vzali  nás  s  bluegrassem 
dokonce  na  celostátní  kolo  Festivalu  poli
tické  písně  v  Sokolově  (!).  Témata  byla 
tenkrát aktuální a kontroloři nás prostě mu
seli nechat projít (my jsme z toho měli sran
du a oni to asi věděli, ale museli nás nechat). 
Jedna komická příhoda z natáčení v rozhla
se, kdy text písně Rudy „Balouna“ Schacka 
od  Dillards  obsahoval  formulaci  o  starých 
kamarádech: „Jeden je dál, druhej výš, třetí
ho snad kreje mříž ...". Režisér pokýval a ře
kl: „Kluci, je to dobrý, ale ta mříž, hm, hm, ta 
je tam špatně, zkuste to nějak jinak.“ Baloun 
okamžitě  svůj  text  zdokonalil  do  formulace 
„třetího  snad  kreje  kříž…“.  Režisér  zajásal, 
ale ihned obrátil: „Ale ten kříž  hm, hm, to je 
taky špatně, co s tím?“ Nakonec kříž po těs

ném souboji porazil mříž a my jsme to směli 
natočit. Dneska je to úsměv, ale tenkrát byla 
buzerace na denním pořádku. 

Jaké byly Tvé hudební vzory, ať už kape
ly  nebo  jednotliví  muzikanti? 

U foukačky je to asi nejjednodušší  Tomáš 
Linka,  Milda  Totter  a  samozřejmě  Charlie 
McCoy.  U  dobra    nejprve  starý  Josh 
Graves, pak Mike Auldridge, Jerry Douglas a 
Rob  Ickes  a  další mladší muzikanti. To  už 
jsou ale vzory, ke kterým nábožně vzhlížím a 
jejichž pojetí nejsem schopen zvládat, snad 
jen po řádném "očesání a ořezání".

Z  kapel  pořád  miluju  starou  klasiku, 
bluegrass 50. a 60. let, k tomu samozřejmě 
trochu  novější  kapely  typu  Seldom  Scene 
nebo Quicksilver a v poslední době kapely, 
které jdou ke kořenům starých irských melo
dií a neskutečně krásně je modernizují: Blue 
Highway,  Mountains  Hearts  a  další.  Velký 
dojem  na  mě  dělají  Balsam  Range,  nád
herná  ukázka  pestrosti  repertoáru,  instru
mentálních  i  vokálních  aranží,  každá 
písnička jinak, úžasný temperament. O nich 
žádný  běžný  divák  nemůže  říct,  že:  „ten 
bluergass je, (ty vole), furt stejnej“.

Na kterých hudebních nosičích Tě může
me slyšet? 

Velice  jednoduchá  otázka.  Kompletní  CD 
jsem točil jen s Vodáky, jinak tu a tam jsem s 
nějakou  sestavou  na  různých  směsných 
nosičích, toť vše. Roháči měli v českobudě
jovickém rozhlasu přes čtyřicet nahrávek, ale 
žádné  CD  se  nerealizovalo. A  u  ostatních 
kapel jsem nastoupil, když už byla CD zrea
lizována.

Můžeš připomenout festivaly nebo akce, 
kde se Ti líbilo a kde rád vystupuješ? 

Samozřejmě  Banjo  Jamboree  (bez  ja
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kéhokoli podlézání) – nejslavnější a vždycky 
velice dobře obsazený festival, vždycky byla 
velká  čest  si  tam  zahrát.  Velmi  dobré  ob
sazení mívá i Bluegrass Marathon, dobře se 
hrávalo  ve  Strakonicích  na  Jamboree.  V 
republice je velká spousta dalších fesťáků a 
fesťáčků,  kde  se  hraje  velmi  příjemně,  je 
těžké je všechny jmenovat, byla by to velká 
řada. Velmi dobré akce jsou různé hostovské 
výměny – vy k nám, my k vám, jsou někdy 
komornější, ale o to příjemnější.

Můžeš nás nechat nahlédnout pod tvůrčí 
pokličku? Jak to máš třeba se sóly? Při
pravuješ  si  je  tón  od  tónu  nebo  impro
vizuješ pokaždé něco jiného? 

Některá  sóla  jsem  se  tvrdě  učil  a  učím  se 
pořád, až jsem některá taková sóla překom
binoval  tak,  že  je  bez  pravidelného  cvičení 
už  nezahraju.  Některá  jsem  musel  ořezat, 
abych  je vůbec zahrál. Ve spoustě případů 
jsem lenivý, takže sólo necvičím a snažím se 
držet  dané  melodie  a  na  tu  improvizuju 
pokaždé trochu jinak. Ale co je nacvičené, je 
nacvičené, je to tutovější a asi by to tak mělo 
být. Ta  improvizace někdy vyjde  výborně a 
někdy taky nevyjde!

Hráváš někdy  jen  tak  u  ohýnku nebo  v 
hospodě?

Jak  už  bylo  částečně  řečeno,  často  a  rád. 
Beru to jako odlehčovací ventil, s otevřením 
futrálu okamžitě mizí pracovní i veškeré jiné 
problémy,  nastává  soustředění  jen  na  mu
ziku.  Po  dvou  až  třech  pivech  je muzikant 
odvážnější a dráha nápadu z hlavy do prstů 
je rychlejší. S dalším množstvím piva se mu
zika muzikantům  líbí  víc  a  víc,  ale  bylo  by 
dobré  se  zeptat  nezúčastněných poslucha
čů, jestli je to tak doopravdy?

No, on nezúčastněný posluchač na tom 
bývá  s  konzumací  lahodných  nápojů 

podobně, na podobných akcích tvoří ona 
směs  dobré  muziky  a  piva  pohodovou 
atmosféru a muzikanti i posluchači bývají 
nadšení. Ale zajímalo by mě, jestli si cho
díš do nějaké hospody zahrát pravidelně. 
Dříve  to  bylo  zcela  obvyklé,  ale  dneska 
mi  připadá,  že  o  to  v  těch  hospodách 
není zájem (pokud ještě vůbec fungují) a 
navíc nikdo nemá čas,  ani  hrát,  ani  po
slouchat. Jakpak je to v Budějovicích?

Vše se mění a vše se vyvíjí. Chodívali jsme 
hrávat  a  jamovat  pravidelně  jeden  den  v 
týdnu do určitých hospod, ale některé zanik
ly, někde se změnil majitel s jiným vztahem k 
bluegrassu, mezitím se jiná hospoda otevře
la a jiný majitel nás pozval, z některé sestavy 
chodili někteří, pak zas jiní. V současné době 
o  pravidelném  bluegrassovém  jamování 
jednou týdně nevím, ale velice často hrává
me s různými sestavami nárazově v různých 
lokálech, někdy u příležitosti různých oslav a 
někdy jen tak pro radost. Takže příležitostí je 
pořád  dost, mnohdy  si může muzikant  vy
brat i den, sestavu a příslušné „umělce".

Honza  Kadlec  junior  je  znamenitým 
houslistou  výborné  kapely  The  Giant 
Mountain Band.    Jaks  to  dokázal? Mně 
děti utekly od aktivního muzicírování, jak 
to jen trochu šlo. Byl to boj nebo to nějak 
přišlo samo?  

Musím říct, že to dokázal hlavně on sám. Do 
hudebky jsme ho na housle dali samozřejmě 
my, často jsem s ním seděl a doprovázel na 
kytaru, aby dobře intonoval. V té době to byl 
trochu boj, ale dostal svůj start a pak už udě
lal  ten  největší  kus  práce  sám.  Začal  s 
bluegrassem,  asi  trochu  inspirován  mnou, 
vystřídal  různé  sestavy  a  hlavně  takzvaně 
makal  na  sobě.  To  už  bylo  mimo  mou 
kompetenci, on už si vybíral své vzory a cvi
čil to své. Jejich současná sestava je skvělá, 
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zpěvem, instrumentací i pojetím, velikou vý
hodu  měli  v  „pravém“  Američanovi  Lu
cienovi,  od  něj  pochytali  styl  a  spoustu 
knowhow. Věnoval  jim  hodně  svých  vlast
ních  autorských  písní,  které  jsou  kompo
novány opravdu bluergassově tak, jak to má 
být,  prakticky  beze  známek  „jihočeské  de
chovky“,  které  jsou  tady u nás časté a ob
vyklé. Držím jim palce.

Jakou muziku posloucháš a co Tě v po
slední  době  zaujalo?  Můžeš  zabrousit  i 
do  nebluegrassových  vod  a  případně 
zkus doporučit k poslechu nějaké své fa
vority, domácí i zahraniční.

Poslouchám  většinou  v  autě,  jinak  je málo 
času. V autě většinou bluegrass, mám tam 
oblíbené,  již  zmíněné  Quicksilver,  Balsam 
Range, Blue Highway, Sally van Meter, Ali
son Krauss, Druhou Trávu i starého Scrugg
se a mnoho dalších. Doporučení, jak stavět 
repertoár, aby byl zajímavý a stravitelný sko
ro  pro  všechny  diváky,  dávají  již  zmínění 
Balsam Range. Doma, když běží rádio, ne
bojím  se  ani  hezkých  popíků  a  rockových 
věcí. Vzhledem k mému věku pořád můžu 
Beatles, Freddyho Mercuryho, Deep Purple, 
Nazareth i Olympic a melodie z Jesus Christ 
Superstar  a  další.  Mám  už  dlouho  vytipo
váno pár jemnějších věcí z rockové branže, 
které by šly přetextovat a přearanžovat, ale 
zatím k tomu nebyla odvaha.

Domácích dobrých bluegrassových kapel je 
takové množství, až je těžko jmenovat. Snad 
jako opravdové highlight na mě působil loň
ský  dvouhodinový  koncert  exhumovaného 
Reliéfu  na  Kozlově  stodole,  to  byla  taková 
lahůdka, ňamka a takový nátěr, že to předči
lo  i mnohé Američany u Rosti  v Pyramidě. 
Jinak když vyrazíme s drahou polovičkou na 
nějaký  taneční  bál,  rádi  se  účastníme  kla
sické i latinskoamerické taneční hudby i de

chovky.

Sleduješ současnou bluegrassovou scé
nu, ať už v USA nebo u nás?

Snažím se v rámci možností. Kontakt s ně
kterými Američany nám zajišťuje Honza Bi
can,  který  se  tak  stará  o  naše  „další 
vzdělávání“, většinou ve zmíněné Pyramidě. 
Naši  scénu  sleduju  většinou  na  různých 
festivalech.

Jak vidíš budoucnost bluegrassu v Če
chách? 

Je pravda, že bluegrassoví muzikanti i diváci 
a  fanoušci  stárnou,  ale  přesto  se  objevují 
hodně  dobří  mladí  talenti,  takže  vidím  bu
doucnost  velice  optimisticky.  Češi  byli  vž
dycky  muzikální  národ  a  úspěchy  mají  v 
každé  hudební  branži,  do  které  se  pustí  s 
nadšením. A v  té bluergassové branži  je  to 
obrovské nadšení, ten „eifer“ cítit v každém 
tónu, tak jsem pevně přesvědčený, že nám 
vydrží dlouho.

To jsem rád, že to vidíš – stejně jako já – 
optimisticky. U téhle otázky většinou pro
padnou  dotazovaní  do  bažin  smutku. 
Díky moc  za  příjemné povídání  a  ať  se 
daří.

Já děkuji Tobě za přizvání k rozhovoru.

V srpnu 2019 se ptal Pavel Brandejs.
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Ženy v bluegrassu  recenze knihy
Murphy Hicks Henry: Pretty Good for a Girl. Women  in Bluegrass. Urbana, Chicago and 
Springfield: University of  Illinois Press, 2013. 469 stran.  (Na obálce  foto kalifornské 
banjistky Lee Ann Lenker z roku 1980).

Ženy  v  bluegrassu?  Bluegrass  se  přece 
profiloval  jako výrazně mužský svět, řeknou 
všichni  příznivci  Flatta  a  Scruggse,  bratří 
Osbornových,  Stanleyových,  McReynold
sových…nebo i našich Greenhorns či White 
Stars.  Bluegrassové  instrumentalistky    byly 
v začátcích   žánru výjimkou a spíše přehlí
žené. Jak se dočteme v úvodu knížky, poba
vený  či  překvapený  komentář  typu:  „Na 
ženskou dost dobrý,“ slýchala v mládí i ban
jistka Murphy Hicks Henry.

Později,  jako  uznávaná  bluegrassová  novi
nářka  (Bluegrass  Unlimited,  Banjo  Newsletter) 
a    učitelka  (instruktážní  videa  hry  na 

bluegrassové  nástroje),    začala  Murphy 
Henry mluvit s ženami v bluegrassu o jejich 
zkušenostech. Výsledkem je obsáhlá a čtivá 
knížka  s  příběhy  (a  fotografiemi)  více  než 
sedmdesáti žen.

Struktura knížky jde logicky po časové ose: 
začátky  ve 40.  letech 20.  století  (Sally Ann 
Forrester, Wilma Lee Cooper, Rose Maddox 
aj.), 50.  léta  jako druhá dekáda  (Besie Lee 
Maudlin,  Grace  French,  ženy  rodiny  Lewi
sových,  Stonemanových  ad.),  otevřená  60. 
léta  (Gloria  Belle,  Hazel  Dickens  a  Alice 
Gerrard, Ginger Boatwright, Martha Adcock, 
ženy  rodiny Whiteovy  či  MacLainovy,  ad.), 
výrazný  nástup  žen  v  70.  letech  (Suzanne 
Thomas, Dede Wyland, Lynn Morris, Laurie 
Lewis, Kathy Kallick, Claire  Lynch ad.),  80. 
léta  jako  nástup  vůdčích  žen  a  dámských 
kapel  ( Missy Raines, Alison Krauss, Alison 
Brown ad.) a nakonec 90.  léta s přesahem 
( Kristin Scott Benson, Rhonda Vincent, The 
Dixie Chicks a Cherryholmes). Jak Murphy 
Henry  upozorňuje,  zaměřila  se  na  instru
mentalistky;  vynechala  ženy,  které  působí 
v  jiných  oblastech  bluegrassu  –  editorky, 
manažerky,  organizátorky,  rozhlasačky  aj. 
Knihu uzavírá obsáhlá diskografie, rejstřík a 
bibliografie a další zdroje.

Název  a  struktura  knihy  by  mohly  vzbudit 
očekávání,  že  i  jednotlivé  kapitoly  budou 
uspořádány  chronologicky  či  encyklope
dicky,  podobně  jako  většina  knih  o mužích 
v  bluegrassu.  Murphy  Henry  však  zvolila 
spíše beletristický styl. Namísto „narodila se 
–  vystudovala  –  hrála  –  natočila“  přibližuje 

Obal knížky
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každou ženu, rodinu či skupinu z jiného úhlu 
pohledu.  Zajímá  ji,  jak  a  kde  začala  láska 
k bluegrassu, jak se touha dát se na profesi
onální dráhu projevila, nebo i proč skončila. 
Spojujícím  momentem  je  muzikálnost  do
tyčných dívek a jejich rodičů a touha hrát: na 
klavír,  na  harfu,  ukulele,  tenorovou  kytaru, 
klasické  housle  aj.  Pětice  základních 
bluegrassových  nástrojů  přichází  na  řadu 
obvykle až později, když v rodinné nebo stu
dentské kapele chybí konkrétní nástroj a do
tyčná se na něj vlastně musí doučit.

Výrazným  motivem  knihy  je  pozice  žen 
v bluegrassu. Do padesátých  let  20.  století 
musela mít žena v kapele nějakého ochrán
ce, nejlépe mužského člena rodiny – jak na 
pódiu, tak při cestách po USA. Ještě do se
dmdesátých  let  prý  promotéři  odrazovali 
umělce  od  toho,  aby  dávali  jména  žen  do 
názvu  kapely,  s  tím,  že  „na  ženskou nikdo 
nepřijde, to jsou ztracené peníze“. Postavení 
žen  v  hudebním  průmyslu  samozřejmě 
kopíruje  postavení  žen  ve  společnosti. 
V bluegrassu, žánru založeném na podpoře 
tradičních  jižanských  rodinných,  ná
boženských  a  společenských    hodnot,  to 
měly ženy vždy o něco  těžší. Možná proto 
se  v  sedmdesátých  letech  zviditelnily 
nejprve ženy z „nebluegrassových“ oblastí – 
z Kalifornie, Texasu či Wisconsinu a začaly 
vznikat skupiny s dámským obsazením.

Probírat intimní vztahy mužů a žen v kape
lách je v bluegrassu tabu. Murphy Henry se 
ale tohoto tématu dotýká. Vznik nebo rozpad 
bluegrassových  formací  se  (i  dnes)  může 
odvíjet od toho, kdo s kým chodil, kteří dva 
se vzali či rozvedli, nebo kolik měla dotyčná 
dětí. V řadě příběhů čteme o tom, jak mateř
ství ovlivnilo kariéru hudebnice, kdo  jí hlídal 
děti během  turné, nebo proč dala přednost 

kariéře před dětmi. S koncem kariéry v hu
debním  průmyslu  přichází  i  další  profesně 
smysluplný život v jiné sféře a Murphy Henry 
ukazuje,  že  z  některých bývalých aktivních 
hráček  jsou církevní představitelky, vedoucí 
domova důchodců,  obchodnice  či  výtvarni
ce.

Ženy  v  bluegrassu  zobrazené  v  knize  po
znáváme  nejprve  jako  hráčky  na  nástroj. 
Mnohé z nich se však profilovaly i jako zpě
vačky  (též  v  duu  s  partnerem)  a  úspěšné 
skladatelky. Murphy  Henry  pečlivě  pročetla 
(a  zdokumentovala)  články  o  vybraných 
ženách nebo rozhovory s nimi. Sama vedla 
desítky rozhovorů. V případě nedostupných 
informací (především o první a druhé gene
raci  žen)  zůstává korektní,  nesklouzává do 
bulváru.  U  všech  zobrazených  žen  jasně 
ukazuje, v čem spočívá jejich síla a přednost 
při  hře  na nástroj. Chronologie  knihy  končí 
na přelomu  tisíciletí,  řada zobrazených žen 
je však stále aktivní. A přestože je kniha za
měřená na ženy, o mužích v bluegrassu se 
mluví  téměř  na  každé  stránce  –  jen  z  po
někud jiného úhlu pohledu než na jaký jsme 
zvyklí.  Ve  výsledku  dostáváme  zajímavý  a 
plastický obraz americké bluegrassové scé
ny 20. století.

Irena Silence Přibylová

P.S. Řadu zobrazených žen, včetně autorky 
knihy,  jsem poznala blíže jako členka Mezi
národní  bluegrassové  asociace  (IBMA). 
Knížku  jsem s chutí přečetla a můžu  ji  jen 
doporučit.



  
 31

Tim O’Brien jako sideman
Náhodou jsem narazil na blog Tima O’Briena, což, jak jistě víte, je bluegrassový gigant 
a hvězda nejtěžšího kalibru. Upřímně mě tedy překvapilo, jak na svém blogu popisuje, 
jak dělal v roce 2010 sidemana hvězdě zcela  jiného druhu a zjevně mnohem vyšší 
úrovně  –  Marku  Knopflerovi.  Dovolil  jsem  si  z  jeho  popisu  vybrat  několik  kousků, 
které by vás mohly zajímat. 

Začala šnůra Marka Knopflera. Začali  jsme 
třítýdenní  zkouškou  v  Londýně.  Byla  to 
legrace bydlet ve stejném hotelovém pokoji 
tak  dlouho.  Během  desetidenní  přestávky 
mezi zkoušením a začátkem šňůry jsem jel 
domů  a  smíchal  jsem  svou  novou  desku. 
Teď se mastruje a dělá se obal. Jmenuje se 
Chicken  and Egg,  a  je  na  ní  jedenáct mých 
nových písní a tři převzaté. 

Můj  technik  se  jmenuje  Kevin Rowe.  Jeho 
děda  z matčiny  strany  je  z  východní  Indie, 
jeho  prapra  rodiče  se  přestěhovali  na 
Jamaicu,  kde  žila  rodina  jeho  tatínka  – 

potomka  otroků.  Pak  se  jeho  rodina 
přestěhovala  do Anglie,  takže  vypadá  jako 
Ind, barvu má jako Afričan a mluví s britským 
birminghamským  přízvukem.  Dřív  pracoval 
s Rayem Davisem a  je velice milý. Všichni 
členové  týmu  jsou  báječní  a  pozorní. 
Sundám  jeden nástroj a Kevin mi dá další, 
který  předtím  naladil  a  umístil  na  něm 
kapodastr na správné pole. Pak zkontroluje, 
jestli je nástroj zapojený. 
Tihle chlapi se učí celé show stejně jako my. 
Kevin  se  stará  i  o  basistu  Glena Worfa  a 
hráče na flétnu a citeru Mikea McGoldricka. 
Mark  [Knopfler]  má  svého  vlastního 

Tim O’Brien
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technika,  který  se  stará  o  všechny  jeho 
efekty.  Velšan  Kerry  Lewis  má  na  starosti 
odposlechy.  Má  osm  zvláštních  mixů  pro 
kapelu  plus  pár  dalších,  každá  skladba  se 
míchá  jinak –  tišší,  hlasitější  nebo  jakákoliv 
jiná,  nastavuje  odposlech  tak,  jak 
potřebujete.  Každý  den  je  to  lepší. 
Používáme  na  míru  vyrobené  odposlechy 
do  ucha,  které  tlumí  ambientní  zvuky  (bicí, 
elektrické kytary). Dave Dixon dělá totéž se 
zvukem do sálu během našeho zkoušení.

Hraju  na  telecaster  Richarda  Bennetta 
z roku 1954 přes Markův Fender Vibroverb, 
ale  dneska  jsme  potřebovali  opravdu  blbý, 
přehulený  zvuk  do  skladby  Coyote,  tak 
přinesly  malého  pětiwattového  Mashalla  a 
nastavili  na  maximum,  takže  jsme  dostali 
zvuk,  který  tam  zazní  málokdy,  ale  je 
důležitý.  Jen  jeden  další  detail.  Mnoho 
dalších ještě přijde samozřejmě, ale už jsme 
se naučili asi 18 písniček.

…  Je  tam  hodně  flétnových  a  houslových 
partů  k  zapamatování.  Jde  mi  to  těžko, 
hlavně  o  pár  dní  později.  Většinou 
přehráváme  každý  den  většinu  repertoáru, 
zkoušíme  skladby  po  dvou  a  po  třech  a 

změny  mezi  nimi.  Nemůžeme  začínat 
nadvakrát,  až  šňůra  začne.  Většina  těch 
chlapů je v kapele od roku 1996 takže Mike 
a  já  jsme  nováčci  a  veteráni  pro  nás mají 
pochopení.  Učím  se  pomalu,  že  méně  je 
více.  Doufám,  že  zvolna  získám  úroveň 
disciplíny,  která  po mě  byla  za  normálních 
okolností  zřídkakdy  požadována  během 
posledních  30  let  mého  profesionálního 
hraní.

…Po pár prvních vystoupeních jsme se sešli 
v  hotelovém  baru  na  schůzi  kapely. 
Rekapitulujeme  show  –  co  by  mohlo  být 
přesnější,  jak  by  se  dalo  trochu  upravit 
tempo  s  trochu  jiným  pořadím  skladeb, 
problémy  s  odposlechy,  osvětlením, 
rozebíráme  všechno.  Markovi  opravdu 
záleží na tom, aby všechno klapalo a my se 
mohli ponořit do groovu a hrát co nejlíp.
…Markova písnička Sailing To Philadelphia 
vydráždila  mou  zvědavost,  tak  jsem  začal 
číst  knihu  Mason  and  Dixon  od  Thomase 
Pynchona.

Podle https://timobrien.net přeložil 

Petr Brandejs (kráceno)
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Bluegrassová jízda s číslem 39 v
Borovanech
V  sobotu  7.9.2019  se  sjela  široká  plejáda 
skupin  z  celé  republiky  na  již  39.  ročník 
festivalu  Bluegrass  Marathon  do  Borovan, 
vesnici bluegrassu v Západních Čechách.
Hráči  i posluchači se tradičně sešli v areálu 
statku,  počasí  přálo,  organizace  výborná  a 
tedy i nálada skvělá. Hybatelem celé akce je 
Jarda „Fugas“ Uhlík, místní rodák.
S Handlem  jsme měli čest celou akci  letos 
zavírat  a  znamenalo  to  pro  nás  z  důvodu 

dojezdových časů domů  i  tedy přenocovat. 
Tím jsme měli možnost si užít jam a „pobejt“, 
což  jsme  využili.  Pro  mě  osobně  je  Bg 
Marathon srdcovka, protože tam jezdím, co 
je  festival  festivalem,  tedy  od  začátku  (s 
Chomouty, Modrotiskem a  teď s Handlem). 
Přeji mnoho dalších úspěšných ročníků.

Jaroslav Žanta, banjo
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Pražce  Luka nad Jihlavou slaví 45 let
V průběhu let 197374 se utvořila na loucké 
ZDŠ  skupina  se  zájmem  pokusit  se 
interpretovat  styl  country  zvaný  bluegrass, 
aniž kdokoliv v té době věděl, co to vlastně 
obnáší  v  oblasti  vokální  a  nástrojové. 
Inspirace byla dána deskami Greenhorns a 
Rangers  a  také  prvními  kolekcemi  Dvoran 
c&w  z  dílny  M.  J.  Langera,  dále  různými 
cestami  získanými  magnetofonovými 
nahrávkami  (zpočátku  zejména  pak  z 
rakouského vysílání).

Zakládajícími  členy  byli  Vladimír  Hrazdira 
(kontrabas),  Bohumil  Vondrák  (housle), 
Pavel  Řehoř  (dvanáctistrunná  kytara), 
Miroslav Hlávka (pětistrunné banjo), Miloslav 
Široký (kytara) plus Václav Kříž (mandolína), 
později  pak  ještě  Dalibor  Rychnovský 
(foukací harmonika, malý bubínek). Skupina 
si zvolila název Pražce (myšleny hmatníkové 
příčky  na  některých  hudebních  strunných 
nástrojích).
Kapela hraje v prvotní sestavě,  jen byla po 

odchodu  Miroslava  Hlávky  na  vojnu 
vyřešena  talentscoutingovým  způsobem 
jeho  náhrada  objevem  Jaromíry  Vondrové 
(dnes Musilová), které tehdy bylo něco málo 
přes 15 let.

V dubnu roku 2004 došlo k zatím poslední 
personální  obměně.  Jaromír  Dohnal  a 
Vladimír  Hrazdira  se  rozhodli  skončit  s 
hraním.  Jejich  místa  zaujali  na  kytarovém 
postu  Stanislav  Řehoř  a  na  baskytaru 
Eduard  Lukeš.  V  důsledku  této  změny  byl 
poměrně  značně  také  obměněn  repertoár. 
Pražce  se  však  i  nadále  zaměřují  na 
bluegrass,  rock'a'billy  i  písně  z  oblasti 
country music.

Počátkem roku 2014 se rozhodl Eda Lukeš 
ukončit  svoji  spolupráci  s  Pražci.  Na  jeho 
místo nastoupil kontrabasista Aleš Weselý.A 
v  této  již  ustálené  sestavě  hraje  kapela 
dodnes.

45 let slaví Průdušky (Teplice)
Průdušky  vznikly  v  roce  1974  na  ústecké 
pedagogické  fakultě,  kde  se  setkali  ve 
stejném  ročníku  studia  hudební  výchovy 
Svatopluk  Matějka  (mandolina,  kytara),  Jiří 
Panschab  (banjo),  Miroslav  Hyška 
(kontrabas)  a  Miroslav  Matoušek  (housle). 
Všichni,  kromě  studia  hudby,  také  pilně 
navštěvovali  sborový  zpěv.  Po  cca 
dvouletém vývoji se spojili s teplickým triem 
muzikantů:  Pavel  Brušák  (kytara),  Martin 
Tomášek  (foukací  harmonika)  a  Jožka 
Hlavenka  (dobro),  kterého  zhruba  po  roce 
vystřídal Luboš Novotný.

V  tomto  období,  kdy  našly  Průdušky  své 
zřizovatelské  zázemí  v  teplickém  klubu 
Spektrum, dosáhly nejvýraznějších úspěchů: 
staly  se  mimo  jiné  dvojnásobným  vítězem 
prestižního  celostátního  festivalu  Porta, 
nahrávaly  v  rozhlasových  a  televizních 
studiích,  jejich  koncerty  se  těšily  zájmu 
fanoušků.  Svůj  charakteristický  sound 
získala skupina důrazem na vícehlasý zpěv, 
propracované  instrumentální  aranžmá  a 
kvalitní texty.
Po  profesionalizaci  kapely  pod  Krajskou 
hudební  agenturou  v  Ústí  nad  Labem  (v 
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Doyle Lawson & Quicksilver – Live in
Prague  2019 Rostislav Čapek v licenci SSK Records

Koncert bluegrassového velikána Doyla Lawsona  a jeho kapely Quicksilver v Praze 
26.01.2019 nezůstal jen v paměti stovek přímých účastníků jako skvělá bluegrassová 
show.  Díky  iniciativě  Rosti  a  Ivy  Čapkových  také  jako  Lawsonova  premiérová  za
hraniční live nahrávka, kterou si mohou fanoušci dokonalých vokálů a instrumentální
ho mistrovství vychutnat i v pohodlí domova. 

Deska  „Doyle  Lawson  &  Quicksilver  – 
Live  in  Prague“  je  po  Johnnym  Cashovi 
(Koncert  v  Praze  –  In  Prague  Live, 
Supraphon 1113 3278, CBS 1113 3278, rok 
vydání  1983)  teprve  druhým  živým    albem 
vydaným  u  nás  světově  uznávanou 
hvězdou některého stylu country music.  

Na cédéčku, které uvádí do potlesku diváků 
Rosťa  Čapek  slovy:  „Doyle  Lawson  and 
Quicksilver!“  najdeme  14  skladeb.  Hned 
úvodní Driving It Home vypálí na posluchače 
spoustu  energie  a  typického  tříhlasu  ve 
vokálech (Doyle Lawson  mandolína, Jerry 
Cole – el. kontrabas, Jake Vanover – kytara). 
A od této skladby se pak posluchač těší na 
každou  další  píseň.  Už  v  druhé  skladbě 
Back  In My Baby’s Arms Again  si  vysloužil 

potlesk  za  své  houslové  sólo  Stephen 
Burwell a nebylo to naposledy, kdy některý z 
muzikantů  zaujal  posluchače  v  zaplněném 
sále. V countryové baladě Living Like The
re’s No Tomorrow přinutil svým hlasem k po
tlesku diváky i kytarista Jake Vanover. O této 
skladbě se domnívám, že je poprvé nahraná 
na  některém  z  CD  Doyla  Lawsona  & 
Quicksilver  a  je  tak  svým  způsobem 
bonbónkem  na  této  desce.  Celý  bluegras
sový svět miluje Mistra a  jeho kapelu kvůli   
gospelům, ať už zpívaným a capella   nebo 
za doprovodu nástrojů. My fanoušci jsme se 
jich  dočkali  při  poslechu  tohoto  alba  až  v 
písní I’m Going To Heaven, kdy se do sbo
rového  vokálu  jako  čtvrtý  hlas  připojil  i 
dobrista  Josh  Swift.  Naprosto  dokonalé. A 
jistě bude  i vzorem pro mnohé naše kapely, 

létech  198085)  pak  v  Průduškách  nastaly 
další  změny,  a  to  jak  ve  zvuku,  tak  i  v 
personálním  obsazení  skupiny.  Po  krátké 
spolupráci  se  Zdeňkem  Rytířem  a 
neutěšené  atmosféře  na  ústecké  agentuře 
nakonec  většina  členů  kapely  přešla  k 
Michalu Tučnému. Luboš Novotný následně 
zahájil  spolupráci  s  Druhou  trávou.  Tím 
vlastně Průdušky po  jedenácti  letech svého 
působení  na  československé  hudební 
scéně přestaly existovat.
Průdušky  letos  oslaví  již  45.  výročí  své 

existence a protože vznikly na akademické 
půdě – na PF v Ústí n.L. pojímají rok svého 
vzniku  jako  školní  rok.  Proto  svá 
narozeninová  vystoupení  chystají  od 
letošního  podzimu  až  do  léta  2020.  Na 
letním  soustředění  v  Olešce,  kde  kapela 
pilovala  repertoár na blížící  se koncerty,  se 
sešla v sestavě: Svatopluk Matějka (kytara), 
Jiří  Panschab  (banjo),  Miroslav  Matoušek 
(housle),  Martin  Tomášek  (foukací 
harmonika),  Luboš  Novotný  (dobro),  Jan 
Panschab (basa).
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2:39
2:58
3:15
4:03
2:54
3:16
2:36
2:29
5:02
2:44
3:38
3:52
3:32
3:18

Česká verze obalu
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které si nějaký ten gospel ve svém repertoá
ru sem tam střihnou. I další skladba na praž
ském CD je gospel,  tentokrát s nástroji: On 
The Sea Of Life, který jsem poprvé slyšel z 
jejich alba Rock My Soul (Sugar Hill, 1981) a 
který má i řada našich bluegrassových kapel 
v repertoáru.  Skvělým tříhlasem zní i násle
dující  Little  Girl,  stejně  jako    skladba  Julie 
Ann, která album uzavírá.

Tak  jako  bezchybné  sbory,  si můžeme  vy
chutnat  i  dvě  instrumentálky:  Shenandoah 
Breakdown  a Clinch Mountain Backstep,  s 
přesně  šlapajícím  banjem Joe Deana, které 
nutily diváky v sále Dlabačov hotelu Pyrami
da  k  bouřlivému  potlesku.  Výběr  písní  ze 
skvělého  koncertu  na  toto  CD  provedl 
osobně sám  Doyle Lawson. Byl také u re
mixu ve spolupráci s Joshem Swiftem, který 
ve Spojených státech provedl mastering na
hrávky.  Album  skvěle  doplňuje  výborně 
graficky vyvedený booklet s autorizací písní 
a  především  řadou  fotografií  z  pražského 
koncertu.  Pro  americký  trh  nabídla 
společnost Billy Blue Records  toto jiskřící al
bum  s  jinou  titulní  stranou  bookletu,  která 
podle  mého  názoru  nedosahuje  výtvarné 
poetiky českého vydání alba. 

Sandy Nosek

  1. Driving It Home
  2. Back In My Baby´s Arms Again
  3. Jealous
  4. Living Like There´s No Tomorrow
  5. Í ll Be True While You ŕe Gone
  6. Shenandoah Breakdown
  7. Í m Going To Heaven
  8. On The Sea Of Life9. Little Girl
  9. Little Girl
10. Got Leaving On Her Mind
11. Out In The Cold World
12. She´s Walking Through my Memory
13. Clinch Mountain Backstep
14. Julie Ann (Julie Ann Come On Home)

celková stopáž: 46 min.
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Kalendář akcí

ALBUM

14.10.2019     Narozeniny Průdušek,Teplice, Divadlo
19.10.2019     Výlov rybníka, Zámek Červený Hrádek
26.10.2019     Koncert, Vidov u Č. Budějovic
09.11.2019     Poslední slanění,Orasín
23.11.2019     Festival Malinkej,Vlčkovice v Podkrkonoší
28.11.2019     Christmas Market, Marienberg, Německo
30.11.2019     Mikulášský Country bál,Velichov, Restaurace U lípy
06.12.2019     Vánoční country bál,Chomutov,náměstí
21.12.2019     Vánoční koncert,Chomutov,náměstí

BRZDAŘI

10.10.2019     Saloon v modrém Dům kultury, Mladá Boleslav
23.11.2019     Festival Malinkej Trutnov
20.11.2019     Koncert Praha, restaurace U vodárny

BG CWRKOT

23.11.2019     Festival Malinkej Vlčkovice

POUTNÍCI

11.10.2019      Újezd u Brna, Restaurace U kostela Koncert
26.10.2019      Brandýsek u Kladna,Kino oslavy skupiny Fechtýři
08.11.2019      Těrlicko, Country club Koncert  
09.11.2019      Brno, Společenské centrum Bystrc festival 
09.11.2019      Velká Bystřice, Festival Bystřické banjo
22.11.2019      Dolní Počernice, Hotel Svornost Koncert
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23.11.2019      Vlčkovice, Obecní sál Festival Malinkej
28.11.2019      Olomouc, Horní náměstí Vánoční trhy Country Vánoce
29.11.2019      Vsetín Soukromá akce
30.11.2019      Hustopeče, Dukelské náměstí Adventní punčování Country Vánoce
01.12.2019      Kolín, Karlovo náměstí Rozsvícení Vánočního stromu Country Vánoce
04.12.2019      Ústí nad Labem, Lidické náměstí Vánoční trhy Country Vánoce
05.12.2019      Brno, Zelný trh Vánoce na Zelňáku Country Vánoce
06.12.2019      Nezamyslice, Kulturní sál SRC Country Vánoce
07.12.2019      Kralupy, KD Vltava Festival Bluegrass Advent
08.12.2019      Velké Opatovice, Country Vánoce
11.12.2019       Brno, Brněnské výstaviště Vánoce na Výstavišti Country Vánoce
12.12.2019       Malšovice u Děčína,Kulturní dům Country Vánoce
13.12.2019      Karviná, Masarykovo náměstí Vánoční trhy Country Vánoce
14.12.2019      Bojkovice,Tillichovo náměstí Vánoční jarmark Country Vánoce
15.12.2019      Lanškroun, Náměstí Jana Marků Vánoční trhy Country Vánoce
17.12.2019       Brno, Náměstí Svobody Vánoční trhy Country Vánoce
18.12.2019       Zlín, Náměstí Míru Vánoční jarmark Country Vánoce
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Servis
Grass Road
Po dvouleté odpočinkové odstávce se vrací skupina GrassRoad znovu na scénu ve složení 
Petr Třebický  kytara, Pavel Bulín  mandolína, Lucka Matoušková  banjo, Pavel Bohm  
dobro a Lenka Jahodová  el. bass. Rádi Vás uvidíme na našich vystoupeních a jejich data a 
informace pro pořadatele najdete na našem webu: www.grassroad.cz
Budeme se těšit.
P.Třebický

CD Doyle Lawson Live in Prague
CD Doyle Lawson&Quicksilver Live in Prague 
objednávejte za 390, Kč na iva@capek.us

V La Roche se zase ukázalo, že československý bluegrass vládne Evropě. 
Výsledky mluví za sebe:

1.misto  Professional Deformation
2.místo  New Aliquot
3.místo  Blueland

Handl byl asi na 5.místě po  Jaywalkers z Britanie, ale dodnes to nevím přesně, 
neb zveřejňují jen první tři místa.
Lilly Pavlak

Monogram vydal nové CD Simple Man.

JamCamp Petra Brandejse podle Wernickovy metody se koná
v Novém Jičíně 17.  19. 1. 2020. 

Termín bluegrassové dílny v Novém Jičíně je 3.  5. 4. 2020.
Více na www.petrbrandejs.cz.

SER
VIS



  
 39

SER
VIS



         40

Bluegrassové listy, zpravodaj BAČR z.s., ročník XXIV, číslo 3, květen 2019. 
Titulní fotografie: Professional De Formation, autor: neznámý
Uzávěrka: 15.9.2019.
Adresa vydavatele a redakce: BAČR z.s., Bludovice 137, 741 01 Nový Jičín. 
Vychází nejméně dvakrát ročně.
Zodpovědný redaktor: Petr Gärtner, sazba: Petr Maišaidr, logo: Vince.

Uzávěrka BG listů č. 4/19
je 15.11.2019. Informace o svých akcích a články do 
listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na email petr
gartner@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  příspěvek 
200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
Zájemci  o  individuální  členství mohou  zasílat  peníze 
složenkou na adresu BAČR z.s., Hana Hyšplerová, 
Lipová  336,  50732  Kopidlno  nebo  převodem  na 
účet:  108596029/0300.  Zájemce  o  ostatní  typy 
členství  prosíme  o  kontaktování  Hanky  Hyšplerové 
(kontakt viz str. 2), která s nimi domluví podrobnosti. 
Můžete  si  z  internetových  stránek  BA  stáhnout  for
mulář přihlášky (individuál ní nebo kolektivní) pro vy
tištění  z  Wordu  a  zaslání  poštou.  Přihlášku  můžete 
vyplnit také pomocí na šeho online formuláře.
Bližší  informace:  viz  strana  2  v  Bluegrassových  lis
tech.
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