BLUEGRASSOVÉ
LISTY
členský zpravodaj Bluegrassové asociace České republiky

ročník XVIII, únor 2013
Únorové setkání předsednictva BAČR » Dale
Ann Bradley a Steve Gulley v Jevanech u Prahy
» Ondra Kozák » Muzikantský camp Kosodrevina 2013 » Mike Auldridge…

číslo

1

Bluegrassová asociace

Bluegrassová
asociace
Co je Bluegrasová asociace ČR?
BA je občanské sdružení založené v roce 1995,
celou organizaci řídí zvolené předsednictvo, součastným 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://bacr.czechweb.cz.
» BA vítá další náměty svých členů.
Členství v BA
» Členství v BA je na kalendářní rok s tím, že kdo
se stane členem do 30.6., zaplatí plný roční 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
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akci), na webu BAČR v dalších 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 e-mailem zasílat pozvánky na akce
» možnost zapůjčení aparatury
» sleva na vstupném na Banjo Jamboree a některé další festivaly a akce
Zájemci o individuální členství mohou zasílat peníze
složenkou na adresu BAČR, Hana Hyšplerová,
Lipová 336, 50732 Kopidlno nebo převodem
na účet: 108596029/0300. Zájemce o ostatní typy
členství prosíme o kontaktování Hanky Hyšplerové
(kontakt viz níže), která s nimi domluví podrobnosti.
Můžete si z internetových stránek BA stáhnout formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku můžete
vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.
Případné informace na tel. číslech členů výboru:
Hana Hyšplerová (evidence členů)
mobil: 739 449 631
(pokud možno odpoledne mezi 16–18.00 h),
e-mail: hana.hysplerova@seznam.cz
Petr Brandejs (předseda)
mobil: 777 122 569, e-mail: brandejs@seznam.cz.
Petr Gärtner
(šéfredaktor BL)
mobil: 737 971 477, e-mail: petrgartner@tiscali.cz
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Únorové setkání předsednictva BAČR

Únorové setkání předsednictva BAČR
Druhého února 2013 se v nádherném prostředí Janďourkova mlejna nedaleko Jičína sešlo předsednictvo BAČR, jako host byl na projednání organizace
letošního Banjo Jamboree přizván Marek Macák.
První část schůzky byla věnována samotnému fungování asociace. Jako zásadní problém se jeví stagnace členské základny. V součastné době je počet
členů na hranici rentability pro zajišťování servisu
pro členy, to znamená provozování webu a čtvrtletního vydávání BG listů. Řešení vidíme v maximálním
zjednodušení získávání členství v asociaci, opět zavedeme možnost přihlašování na místě u jednotlivých členů předsednictva. Stav účtu zatím umožňuje
činnost ve stávajícím rozsahu, ale z dlouhodobého
hlediska by podobný stav nebyl udržitelný.
Zároveň bylo domluveno předání kompletní databáze členů Hance Hyšplerové, která bude mít evidenci a přihlašování nadále na starosti. Slibujeme si
od toho kvalitnější vedení evidence a zejména odstranění chyb v evidenci. Opět se vyskytly případy,
kdy přihlášení nedostávali BL. Hanka Hyšplerová by
měla s Petrem Brandejsem promyslet a zavést takový systém, aby se něco podobného neopakovalo.
Dalším probíraným tématem byly stránky BAČR.
Podle názoru zúčastněných stránky plní základní informační úlohu, já jsem dostal za úkol celé stránky
prohlédnout a nechat odstranit neaktuální a zastaralé informace.

Pokud jde o BG listy, vycházejí čtvrtletně v rozsahu
zhruba 30–40 stran. Vzhledem k tomu, že řada
podobných tištěných periodik zanikla, považujeme
jejich vydávání za úspěch. Problém je úzký okruh
přispívajících. Předsednictvo se pokusí získat další
přispívatele, jedná se ale o časově náročnou práci
bez nároku na odměnu, takže zájemci se zřejmě
příliš nepohrnou.
Předsednictvo pracuje již několik let pouze ve čtyřech a nedaří se získat dalšího člena předsednictva.
Domluvili jsme se proto, že se pokusíme přesvědčit
někoho ke kandidatuře na valné hromadě, která se
bude konat na letošním Banjo Jamboree.
Druhou polovinu schůzky jsme se zabývali letošním ročníkem Banjo Jamboree. Dořešil se program
a účast některých kapel. Se stavem jednání se
sponzory nás seznámil Honza Hejčl, který má tuto
nejdůležitější a časově velmi náročnou činnost na
starosti. Vzhledem k tomu, že není jisté, jak dopadnou některé žádosti o dotace a sponzorská
podpora, byla konstatována nutnost přísné rozpočtové kázně z důvodu zajištění vyrovnaného
rozpočtu. Opět mým úkolem je co nejrychleji aktualizovat stránky BJ.
Po ukončení zhruba tříhodinové diskuze jsme se
věnovali muzice a konzumaci lahodných nápojů
a nejrůznějších dobrot. Na sessionu se vytvořilo těleso z poloviny kapely Album a poloviny Cwrkotu
doplněné několika dalšími muzikanty, veselili jsme
se u dobrého plzeňského až do rána.
Velký dík patří kamarádům z Janďourkova mlejna,
kteří nám poskytli luxusní střechu nad hlavou a znamenitě se o nás starali. Osobně jsem byl na tomhle
kouzelném místě poprvé a odjížděl jsem nadšený.
Zapsal Pavel Brandejs

Zleva: Marek Macák, Petr Gärtner, Honza Hejčl, Pavel a Petr Brandejsovi
při jednání předsednictva BAČR na Jandourkově Mlejně 2.2.2013
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Bluegrass Summit

Bluegrass Summit –
setkání bluegrassistů
z celé Evropy –
letos v Praze!
15.–17. 3. 2013 se v Praze uskuteční Bluegrass
Summit – setkání lidí z celé Evropy, kteří se nějak
zaobírají bluegrassem. Přijede jak vedení Evropské bluegrassové asociace (EBMA), tak organizátoři festivalů, hudebníci, zástupci jiných evropských BG asociací apod. Nepropásněte tuto
jedinečnou šanci, zúčastnete se také a navažte
kontakty s celou Evropou!

Součástí Summitu je i mezinárodní concert, na
který najdete reklamu na jiném místě BL. Organizátorem je Evropská Bluegrassová Asociace EBMA
(ww.ebma.org) spolu s Rosťou Čapkem a Ivou
Loukovou. Podrobnosti a přihlášku najdete zde:
http://www.ebma.org/ebs/5th-european-bluegrass-summit/
Petr Brandejs

Pete Wernick pořádá Jam Camp v Praze!

Pete Wernick pořádá Jam Camp v Praze!
Za podpory EBMA (www.ebma.org) pořádá Pete
Wernick v Praze 22.–24. 3. 2013 první evropský Jam Camp, což je výuka bluegrassového jamování (v angličtině). Začíná se už v pátek ráno
v Hotelu Svornost (www.svornost.cz). BAČR
se podařilo domluvit slevu pro omezený počet
českých, slovenských, maďarských a polských
zájemců. Pete hledá také učitele, kteří by na
campu asistovali a stali se (zdarma) certifikovanými učiteli jeho metody. Více informací a přihlášku najdete www.drbanjo.com.

V případě zájmu je Pete připraven v týdnu před Jam
Campem vyučovat i banjisty.
Nejlépe, když se ozvete přímo
jemu: pete@drbanjo.com
Více informací najdete v angličtině na celostránkovém inzerátu na jiném místě těchto BL, který
mu BAČR v rámci podpory této akce zveřejňuje
zdarma.
Petr Brandejs

Budeme rádi, když Bluegrassové listy doporučíte dalším nadšencům našeho žánru.
Výhodami jsou slevy u prodejců, na festivalu Banjo Jamboree, ale hlavně pocit, že
jste pomohli trochu stmelit českou bluegrassovou komunitu.

Valná hromada BAČR s volbou předsednictva proběhne na festivalu Banjo
Jamboree v sobotu 22.6. v Čáslavi. Máte nápady, čas a sílu pomoct českému
bluegrassu? Napište je do příštích BL a kandidujte do předsednictva!
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Koncerty zahraničních bluegrassových interpretů na území České republiky si většinou nenechávám ujít, obzvlášť když se jedná o interprety
tak výjimečné, jakými jsou Dale Ann Bradley
a Steve Gulley. Myslím, že tyto hvězdy současné americké bluegrassové scény nemusím
představovat, ale přesto jen upozorním na fakt,
že Dale Ann je pětinásobnou držitelkou ocenění
zpěvačka roku od IBMA (International Bluegrass
Music Association) a Steve se profiloval svým
tenorem již u legendárního Doyle Lawsona &
Quicksilver a s kytarou pak stál u zrodu neméně známých bluegrassových formací Mountain
Heart a Grasstowne. Jsem proto rád, že se v Čechách podařilo uspořádat v rámci turné January
Mountain Tour dva koncerty, kde byli Dale Ann
a Steve doprovázeni výbornými slovenskými hudebníky. Jeden koncert se konal 30. ledna 2013
v Týně nad Vltavou a druhý, který jsem navštívil
já, se uskutečnil o den později v Restauraci Na
Statku v Jevanech u Prahy, a to pod ochrannými
křídly Hudby na Perutích Pavla Peroutky. A musím konstatovat, že se tento koncert moc povedl!
Prostory Restaurace Na Statku by mohly některým návštěvníkům koncertu připadat dost
nekoncertní, ale já měl pocit, že jsem se ocitl
v prostředí pro bluegrassovou hudbu jako stvořeném. Stolová úprava sálu restaurace umocnila
příjemnou uvolněnou atmosféru a již první tóny
kapely mě ubezpečily, že to bude skvělý zážitek.
Po pár písních, které svým hutným hlasem odstartovala Dale Ann, přišel na řadu se sólovým
zpěvem i Steve, jenž svým úžasně čistým tenorem všechny posluchače takřka uzemnil. Při písni
The Grand Tour ze Steveho sólového projektu
Sounds Like Home už obecenstvo ani nedutalo. Celý koncert se pak nesl v duchu výjimeč-

Dale Ann Bradley a Steve Gulley

né vokální podívané, kdy oba hlavní interpreti,
v občasném doplnění vokálů o baryton Michala
Baroka, nepřestali překvapovat výborným frázováním, dynamikou a přirozenou interpretací.
Na řadu přišlo i pár instrumentálních skladeb,
kde musím pochválit i doprovodné slovenské
muzikanty, kteří americké duo hrající na kytary
doplňovali. Všechno šlapalo jako jeden nadupaný bluegrassový stroj. Své umění tak předvedli se svou precizní mandolínou Michal Barok,
s hutným zvukem kontrabasu Anton Národa
a s přesným čitelným banjem Richard Ciferský.
Ten byl právě tím nejdůležitějším člověkem, díky
němuž se podařilo americké muzikanty dostat
nejen do Čech, ale i na Slovensko, kde v rámci
tour proběhly tři koncerty, a do Švýcarska, kam
měli muzikanti namířeno po této akci.

Dale Ann Bradley a Steve Gulley v Jevanech u Prahy

Dale Ann Bradley a Steve Gulley
v Jevanech u Prahy

Celý koncert byl zakončen po dvou hodinách
druhým přídavkem, a to nejtradičnější záležitostí – písní Will The Circle Be Unbroken. Tím
byla provedena tečka za výjimečným koncertem
v Jevanech u Prahy. Za to vše patří díky Pavlovi
Peroutkovi, který koncert uspořádal, a také výbornému zvukařovi Peteru Szabadosovi, protože
zvuk byl naprosto vymazlený.
Honza Roth
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ROZHOVOR – Ondra Kozák

ROZHOVOR – Ondra Kozák

Ondra Kozák

Ondru Kozáka asi není třeba představovat. Multinstrumentalista, skladatel, zpěvák, lektor, autor
řady škol. Zaznamenal jsem ho kdysi v kapele
Křeni a samozřejmě zejména, když nastoupil jako
kytarista do bráchovy kapely Petr Brandejs Band.
Ondra s námi taky parkrát zaskakoval, vždycky
k velké spokojenosti zbytku Cwrkotu. Bylo mi potěšením vést s ním následující rozhovor.
Ondro, začnu první obvyklou otázkou, jak
ses vlastně dostal k bluegrassu a kdy?
Jako malý chlapec jsem hrával na housle v ZUŠ,
což mě přestalo bavit v momentě, kdy mě můj
strýc, který obrážel folkové festivaly, naučil první akordy na kytaru. To mi bylo asi 9 a vydržel
jsem vybrnkávat folk asi pět let. A byl to opět
on, kdo mi jednou pustil novou desku skupiny
COP. To jsem asi poprvé slyšel bluegrass a totál-
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ně jsem tomu propadl.
Znám Tě jako znamenitého kytaristu a neméně vynikajícího mandolinistu a houslistu. Hraješ ještě na nějaký další nástroj?
Hehe, jo, hraju na basu. Ale spíš tak ze zájmu,
nevěnuju se tomu soustavně. Občas si doma
něco natáčím a proto jsem si pořídil elektrický
kontrabas. Vždycky mě hrozně oslovovaly rytmické nástroje – basa, bicí, mandolína. Takže
baví mě to, ale neumím pořádně techniku, tudíž
si občas zabrnkám a pak se vrátím k něčemu,
co má pražce. Nicméně chtěl bych vyjádřit své
přesvědčení, že je jedno, na co člověk hraje –
rozlišuju dobré nebo špatné muzikanty. Pokud
to slyšíš a máš cit pro hudbu, stačí „jen“ ovládnout ten nástroj technicky a budeš hrát podobně dobře/špatně jako na ten předchozí.

Ano, chodil jsem 10 let do houslí a nedávno půl
roku na lidovou konzervatoř na jazzovou kytaru. Taky jsem byl dvakrát na dílně v Hustopečích
(kytara, housle), jestli se to dá brát jako vzdělání.
Prošel jsi spoustou kapel, mohl bys trochu
zavzpomínat a přiblížit je?
Jasně. Křeni 2000–2010, moje první BG kapela,
kde jsme začínali úplně od nuly a neměli žádné ambice (tomu odpovídá i ten duchaplný název). Neuměli jsme prakticky nic a neuvěřitelně
nás to bavilo. Za těch deset let jsme natočili 4
desky, hráli všude možně a získali nějaké ceny.
Petr Brandejs Band 2004–2010, tam to byla makačka, protože jsme hráli jen ve třech. Dost mi
to jako kytaristovi dalo, taky jsem se tam naučil
pít alkohol a dostal se s muzikou zase na jiná
zajímavá místa, např. do mateřské školky nebo
domova důchodců. Fragment 2006–dosud, kapela, která vznikla, když jsem byl teprve v plánu
a nastoupit do ní byla samozřejmě výzva. Bohužel hudebně trochu hybernujeme – hrajeme,
jen když Jana přijede do Evropy na návštěvu,
a dvakrát jsme měli malou šňůru ve Státech, což
považuju za jedny z nejzajímavějších dní mého
života (hlavně Kalifornie 2007). Jazzyk 2009–
2010, jediná moje nebluegrassová kapela, letos
vyjde její posmrtná deska Epitaf. To jsem si zas
jednou myslel, že umím hrát i něco jiného než
bluegrass. Stejně se mi pošklebovali, že zním
„kántry“. Nicméně to bylo super.
Můžeš trochu přiblížit ty šňůry s Fragmentem po USA? Jaký to je, když hrají Češi pro
Američany bluegrass? A co angličtina, přízvuk ve zpěvu a tak podobně?
V Kalifornii jsme měli asi deset hraní po klubech
a na jednom větším festivale, mezitím byl čas
malinko poznat kraj. I když jsme viděli jen zlo-

mek, do smrti na to nezapomenu. Moct každý
den hrát a přitom cestovat, co víc si přát. V roce
2011 jsme pak byli na východě – pár hraní v Tennessee, Mississippi, Oklahomě, zajeli jsme i do
Rosine v Kentucky kouknout na rodný dům
a hrob Billa Monroea. Pro Američany je často
bluegrass z Evropy překvapením, i když mnozí
jsou informovaní o jeho vysoké úrovni „v Československu“, znají Druhou trávu nebo právě Fragment. Řekl bych, že publikum nás vnímá podobně jako místní kapely, jen je to trochu exotika.
A člověk takhle potká dost krajanů. Nad mojí
angličtinou se nikdo nepozastavoval, naopak
jsem zaznamenal údiv, když zjistili, že jsem cizinec. Zásadní pro mě bylo určitě poslouchání
nahrávek a stále je prostor se zlepšit. Škoda, že
ty texty nevyužívají širší slovní zásobu, to by se
mi hodilo víc.

ROZHOVOR – Ondra Kozák

Máš nějaké hudební vzdělání?

S kým Tě můžeme slyšet v součastné době?
Hraju na kytaru a housle v kapele G-runs ‘n
Roses a na mandolínu se skupinou East-West.
Obojí mě strašně baví. G-runi svou velkou energií a poměrně širokým publikem, pro které hrajeme. East-West zase tou možností dělat věci
„trochu jinak“, obrovským prostorem pro vlastní
vyjádření a taky příležitostí sledovat zblízka mou
kytarovou ikonu Miša Vavra. A pak už několik
let občas hostuju na housle s kapelou Blackjack,
což je podle mě nejlepší parta v BG u nás. Zakusili jsme neskutečné množství inteligentní legrace a hráli mi i na svatbě.
G-runs posbírali všechna možná ocenění
a patří po mém soudu k evropské špičce.
Hrajete hodně?
Tohle se mi taky líbilo, naskočit do rozjetého
vlaku. G-runi mají tu záviděníhodnou pozici, že
se většinou ozývají pořadatelé sami. Hrajeme
přiměřeně, snažíme se jezdit do zahraničí, kde
je to lepší finančně, i po našich festivalech, kde
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se zase cítíme doma. Jako amatérskou kapelu
nás samozřejmě limituje další program (rodina,
práce, jiné kapely…), ale tak je to myslím v pořádku.
A jak to máte se zkoušením? G-Runs, East-West, Black Jack, Fragment, počítám, že každý týden s těmi kapelami nezkoušíš, to bys
nedělal nic jiného.
Zkouší se velmi málo. Když má fungovat kapela, která má členy po celé republice a náklady
na zkoušku jsou hrozně vysoké, je nutné udělat
maximum doma. S oběma kapelami (G-runs,
E-W) takhle fungujeme a zkoušíme převážně na
festivalech a párkrát do roka se udělá intenzivní
víkendová zkouška, zejména pak před natáčením je to potřeba.
Kolegy muzikanty bude jistě zajímat, na
jaké hraješ nástroje, jaké používáš struny
a trsátko.
Mám kytaru Štol D-18 (2005) a Martin HD-28V
(2004), mandolínu Krishot F5 (2009) a housle
jsou asi z Číny, ale mám je rád i tak. Na Štolovi
mám GHS – Laurence Juber a na Martin kompatibilní Martin – Eric Clapton, oboje třináctky. Na
mandolíně momentálně nějaké GHSky .011, ale
ještě hledám a na houslích Pirastro Evah Pirazzi.
Trsátka D’Andrea Pro Plec, Wegen a Gilchrist,
želvu jsem dal Ralphovi, protože jsem mu dlužil
nějaké peníze…
Můžeme Tě slyšet na řadě cédéček a jestli
se nepletu, jsi autorem několika škol na kytaru a nedávno jsem ku svému milému překvapení zjistil, že i na housle. Zkus všechny
ty projekty stručně připomenout. A chystáš
něco nového?
CDčka vžycky zachycují momentální stav kapely a je zajímavé třeba zpětně sledovat ten vývoj
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u Křenů. Radost mám z dětské desky PBB, ta má
u dětí úspěch. Teď chystáme novou desku s G-runama. A pomalu si doma natáčím svoje věci,
které jsem za posledních pár let napsal, ale nehodilo se to do kapely. Snad to dotáhnu do konce a třeba i nějakým způsobem vydám. Ohledně
těch škol, vyplynulo to částečně z nedostatku
výukových materiálů v češtině a částečně z vrozené potřeby se zviditelňovat :-) Kytarové DVD
s Ralphem Schutem (2008) má ohlas – vydavatel
(Muzikus) prohlásil, že to je z jejich nabídky asi
jediné, co se ještě prodává. Bluegrassáci neumí
moc stahovat nebo jsou kolegiální, to je super.
Takže jsme loni natočili druhý díl pro pokročilejší,
snad letos vyjde. Pak jsou tu dvě DVD se sóly
do českých BG a country hitů, na kytaru (2011)
a na housle (2012). Vzešlo to z nápadu vydavatelství G&W, součástí řady je ještě banjo (Petr
Brandejs) a brzy snad vyjde mandolína (Honza
Máca). Jinak myslím, že jsem se v tomto směru vyčerpal. Jednak je to strašně náročná práce,
která mě odvádí od hraní, a nejspíš už jsem se
vyjádřil dostatečně :-)
Jakou muziku kromě bluegrassu rád posloucháš?
Mám rád jazz. Baví mě akustická muzika a různé
experimenty, které vycházejí z bluegrassu, new
acoustic a podobně. Mám pocit, že čím jsem
starší, tím jsem méně vyhraněný. Neošklíbám se
při dechovce, miluju cimbálovku, líbí se mi dobrý
slovenský hip-hop, dojme mě folk nebo Simonová s Chladilem, žeru Michaela Jacksona nebo
Stevieho Wondera, potěší mě Debussy nebo Janáček atd. Když je to nevypočítavé, chytré, emotivní a má to duši, baví mě to.
V souvislosti s tím, hlídáš si, abys s bluegrassovou kapelou hrál bluegrass a s jazzovou jazz? Já, upřímně řečeno, nemám to
prolínání žánrů moc rád. Občas mi připadá,
že bluegrassový muzikant se dostane k jaz-

Já si nemyslím, že umím hrát jazz, ale vím, co
máš na mysli. Vidím to podobně. Učit se jazz
je super, protože to podle mě spolu s klasickou
hudbou vede k vrcholu hráčské techniky, muzikantského uvažování, rozvíjí harmonické i melodické vnímání a všeobecný rozhled. Prostě se tak
můžeš naučit hrát lépe a vidět hudbu v širších
souvislostech, porozumět jí bez ohledu na žánr,
což je úžasné. Umět si z toho vzít to užitečné
a použít v bluegrassu tak, aby to nerušilo, už ale
chce trochu vyzrálosti, nebo spíš mít daný žánr
dost naposlouchaný a vycítit, co se hodí a co ne.
Samozřejmě nemyslím fúze, kde jde o záměr
a buď se to někomu líbí nebo ať nechá být.
Kdo jsou Tvoji bluegrassoví oblíbenci a co
bys doporučil k poslechu?
V návaznosti na dřívější odpověď – mám jich
hodně a aby mě to bavilo, musí to mít aspoň
jednu z těch jmenovaných vlastností. Uvedu
krátkou story – kdysi jsem strašně ujížděl na IIIrd
Tyme Out, pak mě to přestalo bavit, přejedl jsem
se a od té doby mě to nezajímalo. Pak jsem je
slyšel naživo, bez aparátu v malé místnosti, a od
té doby jsem zase jejich – nepřekvapili ničím, co
bych nečekal, ale nenahraditelné kouzlo souhry,
vše neuvěřitelně přirozené, s prstem v nose řekl
bych, a přesto strhující. Pokud bych měl doporučit něco, co já považuju za muziku hodnou
pozornosti v širším akusticko-bluegrassovém
měřítku, pak např. Sarah Jarosz, Punch Brothers,
Darol Anger (miluju jeho desku Heritage), Krüger Brothers, 3 Fox Drive, Alison Brown, jazzový basista Charlie Hayden nahrál country desku
s BG hvězdami a Patem Methenym (Rambling
Boy), Cox Family, nedávno mě uchvátila deska
New Grange, jako kytaristu mě nejvíce oslovuje
David Grier. Samozřejmě jsem zmínil malý zlo-

mek, jen jsem zběžně pro inspiraci kouknul na
harddisk :-)
Sleduješ bluegrassové dění na zámořské
scéně? Zaujalo Tě v poslední době něco
a proč?
Trochu to samozřejmě sleduju. Zaujala mě
spousta mladých muzikantů, kteří hrajou technicky na neuvěřitelně vysoké úrovni. Ne vždy, ale
občas tomu chybí víc citu, jsou to stroje na licky. To se může změnit, každý se hudebně vyvíjí.
Je fajn, když má člověk dobrý technický základ,
později ho může využít i smysluplně a vytvořit
něco pozoruhodného a originálního. Doufám,
že to čeká i mě :-)
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zu (nebo jinému žánru) a pak to cpe do každého sóla a trochu ohrnuje nos nad kolegy,
kteří to neovládají nebo to tak necítí.

A u nás?
I u nás jsem v poslední době zaregistroval zvýšený výskyt mladých bluegrassových muzikantů,
někteří už hrajou v kapelách, někteří zatím obráží dílny a hledají. Mám z toho radost.
Velmi často učíš na bluegrassových dílnách.
Jaké máš zkušenosti se žáky a s výukou
vůbec? Potkáváš pak frekventanty v kapelách? A vidíš za ta léta nějaký posun v dovednostech žáků?
Učím na několika dílnách pravidelně už asi 7 let.
Za tu dobu jsem snad i díky přípravě na výuková
DVD trochu zkonsolidoval osnovu toho, co považuju za důležité sdělit. Přesto bych čekal, že
efekt bude malinko větší. Za den a půl to žáci
neabsorbují, je toho hodně a asi je to moc složité. Především vidím problém v tom, že skoro
nikdo nemá čas se cvičení věnovat doma, což
je ovšem zásadní. Nicméně i tak odjíždějí vždy
z dílny spokojení a přijedou zase, protože je
prostě muzika baví a chtějí se potkat se stejně
postiženými. O to víc si cením, když jsou vidět
opravdové pokroky a pomůže to někomu se tře-
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ba uplatnit v kapele. Ale můj názor je ten, že ti
schopní dílnu tolik nepotřebují a těm ostatním
stejně ke zlepšení nepomůže. Je to o dlouhodobé práci doma, poslouchání, cvičení a především
to musí člověka strašně bavit. I tak ale mají dílny
smysl, právě kvůli setkávání a načerpání motivace pro hraní doma a v kapele.

vat v hudební teorii, ovládat základy harmonie,
tvorbu akordů atd. Ale nechci to přeceňovat –
spousta věcí se dá popsat hudební terminologií,
ale pokud to člověk neslyší, nikdy to nebude
schopen užitečně použít. A mít na paměti, že
mě to musí především bavit, jinak to nebude bavit ani posluchače.

Jak často cvičíš Ty a jak dlouho? A potřebuješ se rozehrát před vystoupením?

Hodně muzikantů řeší otázku timingu,
obecně se říká, že bluegrass se hraje trochu
napřed, i když zdaleka nemám ten pocit ze
všech kapel, a to ani z těch slavných zámořských. Vloni to moc pěkně popisoval Tom
Gray na Banjo Jamboree. Říkal, že Eddie
Adcock má takovou stupnici od nuly do desítky, přesný hráč hraje na pětce, bluegrass
se hraje napřed, tak kolem osmičky a třeba
blues naopak pozadu, na té pomyslné stupnici tak kolem dvojky. K tomu ještě dodal,
že blues se má hrát tak, že to vypadá, že už
tu další notu snad ani nezahraješ. Přemýšlíš
o tomhle při hraní a nějak timing měníš podle toho, s kým a co hraješ?

Tohle je obecně hodně frekventovaná otázka.
Myslím, že počet odehraných hodin tolik neznamená, mnohem důležitější je soustředění.
Snažím se hrát co nejvíc, ale zároveň jen když
mám na to náladu. Zpětně to hodnotím tak,
že bych hrál lépe, kdybych cvičil víc, ale nevím,
jestli by mě to bavilo a to je pro mě důležitější. Kromě hraní taky občas skládám, nahrávám,
poslouchám, píšu tabulatury, sháním hraní pro
kapelu. Točí se to kolem muziky a je to aktuálně
potřebnější, ale bohužel mě to nerozvíjí tak, jako
cvičení. Před vystoupením se rozehraju vždy,
když mám možnost a výsledek a pocit z hraní je
nesrovnatelně lepší.
Co bys doporučil těm, kteří by rádi hráli
stejně dobře jako Ty?
No především bych hledal to měřítko někde jinde než u mě, ale je třeba si dávat postupné cíle
:-) Určitě hodně poslouchat, dostat ten žánr pod
kůži. Soustředit se na dobrý doprovod a přesný
rytmus, je jedno na jaký nástroj hrajete. Většinu
hraní strávíte právě doprovodem. To je bolest
spousty českých kapel, všichni se soustředí na
svá sóla, ale často ta muzika vůbec nešlape. Hrát
s někým jiným (pokud možno lepším), nejlépe
v kapele, která pravidelně zkouší, to je nejlepší
motor pro sebezlepšování. Jezdit na dílny, jamy,
koncerty, stýkat se s lidmi, kteří mají stejný zájem. Motivace je hrozně důležitá. Dost můžou
pomoct i různé školy, je dobré se taky oriento-
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To jsou zajímavé myšlenky, ale já se těchhle debat nikdy neúčastním, protože to takhle necítím.
Mám pocit, že technicky vzato může muzika
zpomalovat, zrychlovat, nebo hrát přesně jako
metronom. Nevím, co si představit pod pojmem
„za dobou“, pokud se bavíme o rytmu celé
kapely, která nemá zpomalovat (u sólisty si to
ve vztahu k doprovodu samozřejmě představit
dokážu, můj problém je většinou přesně opačný
:-D ). Snažím se hrát co nejpřesněji mi to jde,
protože rytmus považuju v hudbě za nejdůležitější. Ale často jsou jiné věci silnější, takže si občas zrychlím nebo zpomalím, prostě se do toho
moc zažeru a pak se přistihnu rytmicky jinde.
Nehodnotím muziku podle toho, jestli na konci
skladby má stejné tempo jako na začátku. Je mi
proti srsti zkoušet v kapele s metronomem, naopak doma to považuju za velmi potřebné. Pro
mě je ideální představa taková, že všichni mají

s lidmi, kteří nemají potřebu hrát pořád a nahlas. Tím nechci říct, že nemám rád banjisty… :-)

Když hraješ sólo, hraješ obvykle něco naučeného nebo improvizuješ?

Uvažoval jsem o tom jen hypoteticky, neživil
se tím nikdy, i když samozřejmě nějaké peníze
z toho občas jsou. Mám tuhle otázku vyřešenou.
Jsem rád, že mám „normální“ práci a hudbu jen
jako koníček, i když se mu věnuju opravdu hodně intenzivně. Abych se tím slušně uživil, musel
bych hrát to, co mě nebaví, nebo to, na co nemám.

Když jsem začínal hrát, všechno jsem si chystal,
sólo si vymyslel, případně zapsal a naučil. A snažil jsem se použít vždy nějaký nový nápad nebo
lick, který jsem od někoho ukradl. Hodně jsem
stahoval sóla jiných kytaristů a učil se je. Jsou
mimochodem ke stažení na stránkách www.
bluegrassguitar.wz.cz. Ta připravená sóla jsem
pak obměňoval a tím se trochu rozvíjel. Později jsem si chystal sóla jen do hodně rychlých
věcí, tak aby se dala zahrát a zároveň nebyla
jen omíláním jednoduchých licků, a do instrumentálek, které jsou na exhibici založené a tak
trochu se čeká, že člověk zahraje víc, než v normální písničce. Tak to vlastně dělám doteď. Na
nahrávání si většinou nachystám všechno, nebo
aspoň kostru, ať je ve studiu pohoda a dá se sólo
případně sestříhat z různých verzí. Ale jinak na
živém hraní, doma nebo na jamech se co nejvíc
snažím improvizovat, pokud jsou pro to vhodné
okolnosti (rozehranost, dobrý zvuk, relativně čistá mysl :-) ).
Tvoje kytarové stránky, stejně jako stránky
http://ondrakozak.com/ mohu jen doporučit a to nejenom kytaristům. Zmínil jsi jamování, zahraješ si na jamu často? Já mám
pocit, že dříve se jamovalo víc, ale možná
spíš jen soudím podle sebe.
Já se v bluegrassu pohybuju určitě kratší dobu,
ale nemám pocit, že by jamy upadaly. Zpovídám
vždycky žáky na dílnách a většina si chodí zahrát
do hospody, jestli se to dá považovat za bluegrassový jam. Já jamuju hrozně rád, zejména

Živil ses někdy hudbou nebo uvažoval
o tom?
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sami o sobě rytmus dobrý, ať už vrozený nebo
nacvičený s metronomem, a v kapele nebo na
jamu se můžou věnovat pocitům, emocím, improvizaci, kouzlu souhry a přitom to pořád bude
dobře šlapat.

Svého času jsi psal do časopisu Muzikus
o bluegrassu. Nedávno jeden kamarád –
rocker – vzpomínal, že to s velkou chutí četl
a dokonce mi z článku citoval a přezkušoval
mě. Píšeš ještě někam?
Nepíšu, chci hlavně hrát. Zabralo to strašně
času, ostatně jako všechno, co chce člověk udělat pořádně. I tak by se to pořád dalo napsat
lépe. Tohle byla výjimečná příležitost, kterou
jsme dostali v souvislosti s natáčením DVD a myslel jsem, že je potřeba toho využít, i když se mi
do toho původně nechtělo. Nicméně své budoucí ženě jsem tím dost ušetřil práci s diplomkou
na konzervatoři, takže se to s odstupem času
vyplatilo :-)
Můžu se zeptat, na jaké téma ta diplomka
byla a jak dopadla?
Bylo to na téma „Vývoj bluegrassu“ a oponent
navrhl jedničku s pochvalou :-) Ale vím, že vzniklo víc podobných prací. Měl jsem v ruce nějakou
starší diplomku tuším od nějaké paní Císařové,
která psala o banjistech a Banjo Jamboree. Pepa
Malina měl tu svou zase zaměřenou na houslisty
a myslím, že i Mišo Vavro psal o bluegrassu.
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Hrál jsi s nejrůznějšími znamenitými muzikanty ze zámoří, naposledy vloni s Mikem
Marshallem, na koho rád vzpomínáš?
To jsou samozřejmě moc příjemné vzpomínky.
Mike je hrozně fajn člověk, stejně jako Sam
Bush, se kterým jsme se potkali a chvilinku jamovali s Fragmentem. Na IBMA jsem asi hodinu jamoval s Davidem Grierem, to bylo úžasné.
Ten je naopak zvláštní patron, ale o to víc mě
asi fascinuje. Přál bych každému, aby si mohl vychutnat setkání se svými vzory. Jsou to většinou
úplně normální strýcové, akorát víc cvičili :-)

zek a debat na témata typu: Zpívat česky
či anglicky, v obleku či v trenkách, moderně
či tradičně, kopírovat či tvořit, baskytara či
kontrabas, a podobně. Sleduješ to někdy?
A co si o tom myslíš?
Nesleduju to. Možná si naivně myslím, že už je
to vyřešeno. Tohle jsou všechno otázky formy,
nikoliv obsahu. Ta muzika může být skvělá v latině, bez trenek a s vozembouchem stejně jako
ultratradiční klasika anglicky na jeden mikrofon.
Důležité jsou podle mě úplně jiné věci, jak už
jsem se zmínil dříve.

Jestli se nepletu, skládáš i muziku. Zajímavé by určitě bylo popsat, jak vlastně taková
skladba vzniká, co Tě inspiruje?

Poslední, víceméně obligátní otázka, jak
vidíš českou bluegrassovou scénu a vůbec
budoucnost bluegrassu u nás?

Píšu teď méně, protože čím déle hraju a poslouchám, tím výše mám práh sebekritiky. Většinou
něco napíšu, když se to po mě chce – chystá se
deska nebo je potřeba doplnit repertoár autorskou věcí. První impulz je kousek melodie nebo
harmonie, případně tři čtyři slova, které mě
spontánně napadnou. Většinou když si jen tak
nesmyslně brnkám na kytaru. Jiné věci mě zase
napadají s mandolínou. A zbytek je pro mě dost
dřina, zejména text. Ale jak se říká – jen psaním
se něco napíše. Často to skončí u toho, že je
to jen něčemu podobné, ale to je dneska skoro
veškerá muzika.

Budoucnost si v tomhle směru netroufnu věštit.
Jsou tu výborní muzikanti a dobré kapely, které se snaží interpretovat převzaté písničky nebo
tvořit vlastní věci, oboje funguje. Mladých muzikantů se neobjevuje moc, ale horší je to s posluchači. Je to myslím podobné jako ve Státech. Ale
bluegrassová komunita u nás je pozoruhodně
semknutá a relativně velká, to je pro nás muzikanty dobře a všichni v Evropě nám to můžou
závidět.
Díky za rozhovor a ať se Ti daří.
Taky děkuju a nápodobně!

Na české a myslím že i evropské a zámořské bluegrassové scéně se v pravidelných
intervalech objevují vlny „zásadních“ otá-

V lednu 2013 se ptal Pavel Brandejs.

Další poděkování za celé předsednictvo BAČR patří Petře Seifertové, které po předčasné
smrti Milana Leppelta přebrala funkci sekretářky BAČR a několik let ji obětavě a samozřejmě zdarma vykonávala. Nyní její povinnosti přebírá Hanka Hyšplerová, rozená Macáková,
dcera zakladatele Banjo Jamboree Honzy Macáka. Péče o členskou základnu tak zůstává
i nadále v povolaných rukou.
Petr Brandejs
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Letošní osmý ročník Muzikantského campu na
Kosodrevine byl věnován památce Jožky Černého, který si tuhle jedinečnou akci společně s Romanem Áčem vymyslel. Bohužel nás loni v létě ve
věku pouhých jedenapadesáti let opustil. Určitě
se ale na nás celý víkend koukal shora a líbilo se
mu, že měl opět plný dům a na dálku si s námi
připíjel Čerešničkou.
Slovenský zimní muzikantský camp se konal ve
dnech 11. až 13. ledna 2013. Toto jedinečné
setkáni muzikantů, kteří tam jedou hrát na svoje náklady pro kamarády a rodiny, se každoročně koná na chatě Kosodrevina na jižním svahu
Chopku v Nízkých Tatrách. Letos se ho zúčastnilo
opět čtyřiadvacet bluegrassových a country kapel
ze Slovenska, Moravy, Čech a USA. Byla jsem tam
poprvé před dvěma lety a moc se mi tam líbilo,
tak i přes komplikovanou cestu vlakem z Brna
jsem se tam vydala znova, již ve čtvrtek ráno. Po
cestě jsem navštívila kamarádku z dětství ve Viglaši u Zvolena. Lanovka ze Srdiečka totiž jezdí
jen do čtyř odpoledne a posledním autobusem
od vlaku z Brezna se to nedá stihnout.

Počasí nebylo zrovna nejlepší, hustě sněžilo a vlaky měly zpoždění, jeden autobus ze Zvolena mi
ujel, ale o to veselejší bylo pak setkání s kamarádkou. Ráno jsem pokračovala dál autobusy do
Brezna, kde na mě čekal jeden z organizátorů,
basista z místní skupiny Vodopád Ondrej Paciga,
společně s vynikajícím multižánrovým kytaristou Peterem Luhou. Silnice byla dost hrozná, před
námi jelo auto a Ondro říkal, jen ať nezastaví, že
by bylo zle. Řetězy měl sice v kufru, ale ještě prý
je nikdy nenasazoval. Ale šťastně jsme vyjeli na
Srdiečko a pokračovali sedačkovou lanovkou na
Kosodrevinu. Sněžilo a foukal silný vítr, ale aspoň
nahoře na nás nečekala ledovica, jako předloni.
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Byla jsem překvapená, neb v půli cesty na chatu
postavili novou kabinkovou lanovku na Chopok
a museli jsme ji po krkolomné cestičce obcházet,
ale šťastně jsme dorazili. Pár kamarádů v čele
s Romanem Áčem tam už čekalo. Zavčas si zakoupit tričko, dát si výbornou čočkovou polívku
a pivko a pak se jít ubytovat. Do chaty se vejde asi
260 lidi a zakrátko už to tam vypadalo jak v úlu.
Večer zahajovala kapela Dostavník z Vysočiny,
která pořádá festival Svojanov. Maji rádi mo-

foto Lilka Pavlak
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derní bluegrass, s vlastními českými texty, které
skládá mandolinista Jiří Pik nebo basistka Blanka
Preisslerová. Ta nám také většinu písní zazpívala
za vydatné podpory zbytku kapely. Moc se líbili a museli přidat skladbu TAK HRAJ MI DÁL. Potom
nás Ondrej Paciga všechny moc krásně a poeticky přivítal a pozval na scénu další kapelu – Tieň
z Trenčína, ti pro změnu organizují další festival
v Hornej Porube. Skupina vznikla již v roce 1991
a její jádro tvoři zakládající členové kytarista Eugen Fisla a banjista Stanko Valach. Na basu hraje
Milan Nagy a benjamínkem kapely je mandolinista Pavol Daňo. Líbí se jim tradice a důraz dávají
hlavně na čtyrhlasý zpěv. A ten jim jde výborně,
zpívají převážně slovenské texty Stanka Valacha
a Jara Nečesaného. Nejvíc se mi líbila písnička
STARÝ ZVON.
Ondrej nám ohlásil, že již vyslali záchranná vozidla – ratraky pro kamarády, co uvízli po cestě.
Silnice byla příšerná a lanovka už dávno nejezdila. Někteří silní jedinci dorazili dokonce pěšky.
Další v řadě byla newgrassová smršť obrovských
chlapů – Taverna z Prostějova. Měli jsme obavy
o hlavu jejich snad dvoumetrového mandolinisty Leoše Koudelky, který se chvílemi zaplétal do
lustru. Ale vydržel to lustr i on. Kapela vznikla již
v roce 1996 a jediný zbylý zakládající člen je dlouhovlasý banjista – obdivovatel Bely Flecka – Libor

Wille Jones a Tania Matkovčíková se slovenskými muzikanty (foto Lilka Pavlak)
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Hrda. No, pěkně to tam roztočili! Výškový průměr
jim trochu kazil houslista Míra Novotný. Také tato
kapela se podílí na organizaci dalšího festivalu,
Country Vojtěchov.
Následovala pietní vzpomínka na Jožku Černého.
Mluvili o něm krásně Roman Áč a Ondro Paciga.
Pak všichni na jeho počest povstali a Američan
Willie Jones mu zazpíval Amazing Grace. Jožku
měli všichni moc rádi, byl to boží člověk a výborný kamarád a tak ukápla nejedna slzička. Nikdy
nezapomenu, jak se o mě předloni vzorně staral.
Představil se nám nový talent. Na scénu nastoupila šestnáctiletá slovenská zpěvačka Tatánia Matkovčíková. Prozradila, že její velký vzor je Alison
Krauss, ale nebyla to její pouhá kopie. Má velmi
zajímavý hlas a mohla by udělat díru do světa,
když jí to vydrží. Doprovázeli ji Roman Áč, Milan
Benkovič na dobro a další tři muzikanti, jejichž
jména si nepamatuji. Zazpívala i nějaké vlastní
věci. Moc se líbila a obecenstvo si vypleskalo přídavek NOTHING AT ALL.
Pak nastoupili nejvzdálenější účastníci, výborný
chomutovský Album. Bylo to, jako když se odpálí raketa. Znám je mnoho let, ale s takovým
temperamentem jsem je ještě nezažila. Lid šílel nadšením, jako jediní museli třikrát přidávat.

Po nich přišlo ryze americké trio, Willie Jones
a otec se synem Henry a Christopher Stritzki. Ti nám předvedli různorodý repertoár, old
time, soul i blues. Willie Jones je americký zpěvák
a muzikant, který žil dlouhá léta v Německu a teď
se tam po delším čase v Texasu vrátil. Kosodrevinu
navštívil loni a byl nadšen. Letos přijel i přes to, že
den předtím hrál v Mnichově a na sobotu večer se
tam musel opět vrátit. Tím pádem musel již ráno
v sedm vyrazit z Kosky. V tom strašným počasí,
doufám, že taky v pořádku dojel. Tomu se říká
totální nasazení a nadšení pro věc!
Závěr večera, a bylo již hodně po půlnoci, patřil
tradiční kapele Dřevěná Tráva kolem mandolinisty Pavla „Klobouka“ Kloboučníka. Zase ta husí
kůže u jejich verze WALLS OF TIME. Pochopitelně se
v baru i jinde jamovalo, až do rána bílého.
Po výborné snídani jsem vyrazila ven. V hlubokém
sněhu se ale moc chodit nedalo a na uježděné
sjezdovce byly spousty sportovců s lyžemi, prkny i skupina šílených cyklistů. Koukala jsem tedy
hlavně, aby do mě někdo nenajel a chodila spíš
jen kolem chaty. Těšila jsem se na film z Ameriky,
který měl promítat Richard „Cifo“ Ciferský, který
se ale nakonec bohužel nemohl dostavit.
Odpoledne zahajovalo na malé scéně v baru slovenské duo bratrů Šupákovců s kytarou a mandolínou. Další byl můj oblíbený pražský Twisted

Timber, kapela kolem výborné mandolinistky
Zuzky Liškové, která se velkou měrou podílí na
kapelním materiálu. Moc pěkná muzika.
Womacklee jsem naštěstí znala již od minule,
tak jsem tentokrát nebyla v šoku z jejich psycho
textů a muzikou mezi bluegrassem a heavy metalem. I když mi minule texty jako VŠUDE KOLEM SEBE
VIDÍM KOUSKY TEBE s koncem, že nakonec dotyčného
čeká švihadlo, naháněly hrůzu, tentokrát jsem se
už nebála, ale od srdce se zasmála. Také museli
přidávat.
K mé radosti nastoupila jedna ze sestav opavského Bluegrass Comeback, tentokrát asi osmičlenná. Zahráli a zazpívali krásnou klasiku, u několika písní dokonce se zdvojenými houslemi.
Holt manželům Juřenovým a jejich kamarádům
to pořád jde perfektně. Po nich nastoupila dosud
mi neznámá Gospel Paráda a ti moc krásně zpívali. Avizovaná Fusion Tour se pro nepřítomnost
Richarda Ciferského nekonala.
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A konečně charismatický Texasan Willie Jones,
se stejnou kapelou, která doprovázela i Tataniu.
Zazpíval nám moderní country, i nějaký rock´n´roll
a pak si pozval Tataniu Matkovčíkovou a spolu
předvedli krásný duet IT’S BEEN TOO LONG WITHOUT
YOU a několik dalších. Roman exceloval na banjo
a Milan Benkovič na dobro, basák se jmenoval
myslím Erik, kytarista Josef a bubeník Lukáš. Milovníci country si přišli na své, snad nejlepší bylo
v jeho podání MULESKINNER BLUES, naskočila mi při
tom husí kůže.

Charismatický bombastický multižánrový kytarista, jeden z největších talentů., které jsem za poslední léta potkala – Peter Luha nastoupil jenom
jako sólista, ale nebylo to na škodu, spíš naopak.
Předvedl nám fantastickou show a lid se mohl
upleskat a chtěl stále víc. Mohl odejít, až když
pořadatelé slíbili, že bude v hlavním programu
večer hrát jako poslední a bude moct přidávat do
aleluja.
Další byla nová a velmi nadějná formace Jumper
Cables složená z výborných muzikantů: banjista Michal Wawryczek, kytarista Tomáš Juřena
a dobrista Zdeněk Dokoupil. Jejich basáka ještě
neznám, ale hoši umí. Třešničkou na dortu, nebo
v tomto případě spíš na dně skleničky, byla severočeská dámská kapela Od plotny skok. Děvčata to pěkně roztočila a pro přítomné muže to byla
konečně i pastva pro oči.

17

Muzikantský camp Kosodrevina 2013

Po výborné večeři začal poslední programový
blok na hlavní scéně, který moderoval, stejně jako
celý den, Heňo Medvěd. První kapelou byl Silent
Rain, s legendami Standou Ferugou a Štefanem
Lukáčem. Seznámila jsem se s nimi loni na Selské
v Jeseníkách, krásná muzika.
Další byli vítězové soutěže o nejlepší evropskou
kapelu z Holandska, ostravský Goodwill, kolem
tančícího basáka a zpěváka Tomáše Laška. Jejich
kytarista a druhý výborný zpěvák Petr Ježek mi
něčím připomíná mladého Tonyho Rice. Kapela má reprezentovat Evropu na letošním IBMA
festivalu v Severní Karolíně. Doufám, že se do té
doby, po několik let držitelé titulu první kapely,
pokud jde o konzumaci alkoholu, neupijí. To se
týká hlavně jejich banjisty Lentila, který se na scéně pěkně potácel a všichni měli obavy, že spadne
z pódia. Doufám, že do podzimu bude trochu
abstinovat, aby nám v té Americe neudělali ostudu. Ostatní hoši to naštěstí již dávno nepřehánějí.
Bylo by jich moc škoda.
Další mí oblíbenci jsou také z Ostravy, BluRej,
jinak reunion legendární kapely Modřina, s nádhernými vokály. Mezi nimi zpívá a na mandolínu
hraje i český John Duffey – Honza Meisel. Hoši
moc umí! Jožkovi tam nahoře zahráli PRO TU CHVÍLI
MUSÍŠ SE BÍT. Po nich přišla na řadu místní skupina
Vodopád z Brezna, snad jediní, kteří se zúčastnili
všech ročníků. Ti nám všem připravili překvapení,
neb se rozhodli pokřtít svoje nejnovější cédéčko
Čarovný deň, které vyšlo před vánocemi. Obsahuje šestnáct nádherných koled. Nejvíc jsem byla
překvapená já, neb se mi dostalo velké cti figurovat u křtu jako krstná mama. Krstný otec by Jaroslav Malina z Modré. Ondrej pak pozval kapelníky
všech zúčastněných kapel na slavnostní přípitek.
Pod podiem se vytvořil pěkný dav. A tak jsme se
vrátili o tři týdny zpět na vánoce a několik těch
krásných koled jsme si mohli poslechnout naživo.
Kapela bude zakrátko slavit své třicáté narozeniny
a doufám, že po dalších aspoň třicet let si jejich
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koledy budeme moct poslouchat pod stromečkem. Hoši dovedou udělat vždycky tu správnou
náladu. Nikdy si nenechám ujít příležitost je někde ve světě vidět! Seznámila jsem se s nimi kdysi
ve Francii. Jejich poslední písničku, která se stala neoficiální hymnou tohoto campu – starý hit
od Bluelandu VŽDY KEĎ RÁNO VSTÁVAM PRVÝ věnovali
Jožkovi, který tam nahoře brázdí nebeské řeky na
svém kajaku. Pochopitelně i oni museli přidávat
a jejich poslední skladba byl hit STARÁ KÁRA.
Po nich nastoupila kapela Neznámí s moderní
country. Moc jsem se těšila na další kapelu Candy Floss kolem banjistky Simony Schmidtové
v sestavě Dušan Hronec – kytara, Michal Barok –
mandolína, Michal Kováč – housle, Anton Naroda – basa. Zpěvačka Patricia Pivousková jde taky
nahoru jak raketa, jen mi trochu chyběly jejich
nádherné dívčí duety se Simonou. Už jsem o nich
psala několikrát a vždy mě znovu překvapí, jak
jsou čím dál lepší. Myslím, že by mohli od minuty
hrát jako profíci a mají na to, udělat díru do světa.
Festival se pomalu blížil do finiše. Nastoupil temperamentní Bystik Band, pro mne premiéra. Znala
jsem jenom Romana Áče, jednoho z pořadatelů
campu a vynikajícího houslistu Michala Kováče.
Už bylo dlouho po jedné z půlnoci, když nastoupil
fenomenální Peťo Luha se svou sejšnovou kapelou, kterou pro tentokrát nazval Kosodrevina Band
Jožky Černého, složenou ze smetánky slovenské
akustické scény. Jeho muzika se nedá popsat, musí
se to vidět a hlavně slyšet na vlastní oči a uši. Peťko
nejenom, že fantasticky hraje i zpívá, ale dokáže
svým charisma strhnou obecenstvo a tak celý sál
zpíval například PRETTY WOMAN nebo hity od Beatles. Slyšet převážně bluegrassové muzikantské
publikum zpívat jako jeden muž třeba BORN TO BE
WILD, to je teda zážitek, na který se nedá jen tak
zapomenut. Stanko Palůch exceloval na housle,
Milan Benkovič na dobro, Michal Barok na mandolínu, jméno basáka mi nějak ušlo a na bicí Lukáš,
příjmení mi taky vypadlo.

Pochopitelně následovala ještě spousta dalších
sejšnů, povídání a popíjení s kamarády. Ale to již
byla na řadě ta smutnější část víkendu, loučení.
Ráno bylo ve znamení odjezdu. Během výborné
snídaně jsem se rozhodovala, na který vlak půjdu.
Měla jsem sto chutí jet až tím druhým, ale kvůli
počasí si chtěla nechat nějakou rezervu. Ukázalo
se to jako velmi moudré, neb tím druhým bych

kvůli zpoždění vůbec neměla šanci dostat se ještě
v neděli do Brna. Po docela dobrodružné cestě ze
Srdiečka jsem vystřídala tři možná auta, nasedla
ale až do čtvrtého a s tím jsem nakonec stihla vlak
z Brezna v jednu. Krásny romantický motoráček
s otevřenou plošinkou mne zavezl do Banské Bystrice, po hodině čekání přijel rychlík, ale po pár
kilometrech nastoupili policajti a ohlásili, že musíme zpátky do Bystrice vyměnit lokomotivu. Pak
začalo sněžit a už nepřestalo celou cestu, a vše
mělo zpoždění. Rychlík z Blavy byl už pochopitelně v tahu, čekala jsem další dvě hodiny. Do Brna
jsem se dostala až před desátou. Měla jsem vlastně štěstí, neb na Slovensku zatím nastala sněhová
kalamita, tak jsem byla ráda že jsem vůbec doma.
Každopádně to byl víkend, na který budu ještě
dlouho vzpomínat.
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Opravdu poslední přídavek v té řadě nádherných
improvizací byl rock´n´roll Chucka Berryho JOHNNY B. GOODE. To už táhlo pomalu na třetí hodinu
ranní. Obecenstvo sice i nadále nebylo k utišení,
ale camp oficiálně skončil. No, připadala jsem si
jako v nebi, odkud na nás jistě koukal i Jožko.
Vzpomněla jsem si, že předloni, když jsem tam
poprvé viděla virtuosního kytaristu Peťu Luhu,
mistra mnohá stylů, tak úplně mi vyrazil dech.
Moc jsem se divila, že ho ještě neznám, když je
tak výbornej. Tehdy mi řekl, že o slávu nestojí a já
měla obrovskou radost, že takoví lidé ještě vůbec existují. Nedávno ale natočil své první, zcela
autorské cédéčko, inspirované cestami do Francie a Španělska s názvem Via del Alma. Ukázky
můžete slyšet na www.peterluha.com. Kdybyste
měli někde možnost ho vidět a slyšet, neváhejte,
nebudete litovat. Je fakt fantastickej a jedinečnej.
Takové talenty se často nerodí.

Diky slovenským kamarádům za pozvání a organizaci, týmu zlínského Jirky Elgera za perfektní
zvuk a všem zúčastněným muzikantům za vytvoření jedinečné atmosféry. Jsou momenty, kdy musím v duchu znovu a znovu poděkovat Billu Monroeovi za to, že tuhle nádhernou muziku vymyslel
a z nás všech, kteří ji máme tak rádi, vytvořil jednu
velkou rodinu.
Lilka Pavlak, 24. ledna 2013

Jumper Cables – nejnovější kapela (foto Lilka Pavlak)
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Peter Rowan v Evropě v roce 2012
Na svém listopadovém evropském turné absolvoval Peter Rowan – americká bluegrassová
legenda – čtyři koncerty s italskou skupinou Red
Wine. Kapela ho pozvala na svou každoroční
Bluegrassovou party. Ta se letos konala 16. listopadu v Janově. Poprvé si tentokrát udělali také
společný výlet do francouzského La Roche Sur
Foron, kde se každoročně začátkem srpna koná
největší evropský bluegrassový festival. Na tamní
koncert se sjeli fanoušci nejen z celé Francie, ale
i ti z okolních zemi, kteří se nedostali do Itálie.
Z Itálie se potom Peter Rowan vydal do České republiky, aby odehrál pět dalších koncertů
s Druhou Trávou, v Náchodě, v Brně, v Hranicích, v Novém Městě na Moravě a v Praze. Dva
z nich, ten v Brně a v Hranicích na Moravě jsem
navštívila i já.
Rowanova spolupráce s Druhou Trávou se datuje již od druhé poloviny devadesátých let.
V roce 1999 společně natočili album s názvem
New Freedom Bell, které vyšlo u americké firmy
Compass Records. Pro ty, kteří Druhou Trávu náhodou ještě neznají – myslím, že takových mezi
vámi moc není – kapelu představím: kapelník
a multiinstrumentalista Luboš Malina – banjo,
saxofon, irské píšťaly, mandolína, Luboš Novotný – dobro a lap steel, Emil Formánek – kytara,
Tomáš Liška – baskytara a Kamil Slezák – bicí.
Roberta Křesťana jistě znají úplně všichni.
Robert Křesťan a Druhá Tráva nedávno oslavili
svoje dvacáté výročí a rozhodli se, že je konečně načase natočit první živé koncertní DVD. Pro
tuto příležitost si vybrali půvabné malé divadlo
s výbornou akustikou – Starou Střelnici v Hranicích na Moravě. Pozvali si k tomu kromě Petera
Rowana ještě další významné hosty: Katku Garcia, fenomenální zpěvačku se španělsko – čes-
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kými kořeny, žijící v Irsku a amerického kamaráda, kytaristu Steva Walshe. Ten jim v Nashvillu
hodně pomohl s nahráváním a produkcí jejich
posledních dvou alb – česky zpívaného MARCIPÁN Z TOLEDA a anglického SHUTTLE TO BETHLEHEM. Na
tom jsou písničky Roberta Křesťana v překladu
Ruth Ellen Gruber. Posledním hostem byl mladší bratr jejich kapelníka Luboše Maliny, houslista Pepa Malina, který s nimi absolvoval celou
šňůru.
Koncert v Brně byl vynikající, ale cítila jsem, že
doprovázet Rowana není tak jednoduché. Znám
ho již přes třicet let a často dovede překvapit
tím, že pokaždé zpívá své písničky trochu jinak.
Pochopitelně pro tak vynikající kapelu, jako je
Druhá Tráva, to zřejmě zase tak velký problém
nebyl. Stačili se perfektně sehrát, neb v Hranicích vše klapalo výborně.
Druhá Tráva začala tradičně písní STARODÁVNÝ
SVĚT a pak následovala další spousta Robertových nádherných písniček. Nesměly pochopitelně chybět ani jeho oblíbené Dylanovky. K písni
SEŇOR pozval Robert jejich prvního hosta Steve
Walsche. Ten tam zůstal i na další, DÍVKU ZE SEVERU. Pak Robert představil obecenstvu dalšího
hosta, Katku Garcia. Zazpívala nám nádhernou
skotskou baladu s Robertovými slovy, PROSTŘI MI
PLÁTNEM. Hrát začalo dobro Luboše Novotného
a pak irské píšťaly Luboše Maliny. Naskočila mi
husí kůže z té krásy. S Robertem ještě zazpívala
další Dylanovku SBOHEM ANGELINO. Poslední před
přestávkou byla nádherná irská píseň, kde mimo
jedinečného Katčina zpěvu na začátku dominovaly irské píšťaly Luboše Maliny. Zase ta husí
kůže…
V další části večera přišel konečně na řadu většinou diváků toužebně očekávaný Peter Rowan.

S Robertem nám společně zazpívali WALLS OF
TIME. Tuto melodii si notoval při měsíčku Bill
Monroe jednu noc na šňůře s Bluegrass Boys,
když opět měli defekt na jejich kapelním autobusu, trefně zvaném Bluegrass Breakdown. Mladý Rowan k ní tehdy napsal slova. Po MIDNIGHT
MOONLIGHT, kterou si s ním zahrála již celá kapela,
odešel z jeviště.

Nádherná instrumentálka Luboše Maliny V NEVYSOKÝCH HORÁCH následovala a po chvíli přišla řada
na další písničku z Dylanova „křesťanského“
období – Robert prohlásil, že tohle ale nerad
říká – KAŽDÉ ZRNKO PÍSKU. Koncert se chýlil ke konci
a já čekala na mou milovanou dvanáctiminutovou TELEGRAPH ROAD od Dire Straits s Robertovými
slovy. Pak přišli znova Steve Walsh a Pepa Malina
na JEŠTĚ JEDNO KAFE.
Měla to být poslední, ale diváci je pochopitelně
odejít nenechali. Peter Rowan s Robertem nám
střídavě zazpívali po jedné sloce WAYFARING STRANGER. Kapela i hosté se sešli na pódiu u té opravdu
poslední, KDO TO OBCHÁZÍ MŮJ DŮM. Robert, Peter
a Katka obdrželi na rozloučení nádherné kytice
květin. Jedinečný, vynikající, skoro tříhodinový
koncert skončil. Nezbývá než se těšit na to dlouho očekávané DVD!

Peter Rowan v Evropě v roce 2012

Robert ho představil jako člověka, který silně
ovlivnil nejenom jeho, ale i tisíce muzikantů
a zpěváků na celém světe, bývalého člena Bluegrass Boys Billa Monroea a spousty dalších kapel, jako Old & In The Way, Muleskinner, Tony
Rice & Peter Rowan Quartet a tak dále. Zahájil
sólově i pro mne dosud neznámou písní o nedávno zesnulé legendě akustické kytary, DOC
WATSON MORNING D18 GUITAR PICKING DAY. Následovala mystická TUMBLEWEED a další, také s indiánskou tématikou, LAND OF NAVAHO. Zazpíval ji v úplně jiném rytmu než jsme zvyklí a jeho indiánské
hrdelní jódlování znělo tentokrát velmi tklivě.
U ON THE WINGS OF HORSES opět ta husí kůže.

Lilka Pavlak, Bülach 19. 11. 2012

zleva: Luboš Novotný, Emil Formánek, Steve Walch, Katka Garcia, Peter Rowan, Kamil Slezák, Robert Křesan, Tomáš Liška, Luboš Malina (foto Lilka Pavlak)
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Setkání legend Porty v Šumperku
V pátek 2. listopadu 2012 se v šumperské H-klubu konal koncert mých dvou oblíbených skupin,
jihočeských Sem Tam a domácí BG Nova. Obě
jsem v poslední době měla možnost vidět jen
s půlhodinovým festivalovým programem, tak
jsem neváhala a rozjela se tam, vidět je naplno.
Večer zahájila BG Nova. Kapela vznikla v roce
1978, tehdy se jménem Bluegrass Nova. V osmdesátých letech zaznamenala mnoho významných úspěchů, mimo jiné také dvakrát po sobě
vyhrála interpretační Portu v Plzni, v letech 1983
a1984. V roce 1984 reprezentovali Československo na bluegrassovém festivalu v Toulouse
ve Francii. Měli tam obrovský úspěch. Hrál tam
tehdy i legendární americký New Grass Revival.
Vyrazili jim dech, neb zahráli velkou část jejich
repertoáru. Po zájezdu se překvapivě všichni vrátili, což tehdy tak úplně nebylo v kraji zvykem.

Vojta Zícha (foto Lilka Pavlak)
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Získali tam ale spoustu kontaktů, které jim pomohly otevřít cestu i na další festivaly na Západě.
V roce 1989 je postihly dvě tragické události, na
jaře jim zemřel zvukař a v srpnu, na cestě z dovolené, zahynul skoro s celou rodinou pod koly
ruského vojenského náklaďáku jejich vynikající
banjista Milan Žourek. Po jeho odchodu se kapela na dlouhých dvacet let odmlčela. Na počest
jeho památky vznikl nový festival Šumperské
pomněnky. Tam se před čtyřmi lety dali skoro
v původní sestavě opět dohromady
Dnes hrají v obsazení: Vladimír „Riki“ Bican –
akustická kytara, zpěv; Pavel „Joe“ Dokoupil – akustická kytara, baskytara, sólový zpěv;
Milan „Mudra“ Kutman – sólový zpěv; Karel
„Kája“ Zícha – klávesové nástroje, sólový zpěv;
Haneke Nieuwenhuizen (partnerka Pavla Dokoupila) – akordeon, zpěv; Dimitrios „Míťa“

Zahájili písní DŮM U VYCHÁZEJÍCÍHO SLUNCE. Pochopitelně nechyběly ani písničky Milana Žourka
jako HLEMÝŽĎ A SLIMÁK a hlavně jeho nádherné
POMNĚNKY a také spousta písniček z repertoáru
jejich oblíbených New Grass Revival. Hoši zpívají
jako o život, málokterá kapela se může pochlubit tolika vynikajícími zpěváky. Pověděli nám, že
se s následující kapelou Sem Tam potkali poprvé na Portě v Plzni před skoro třiceti lety a hned
si padli do noty. Nedávno hráli u nich v jižních
Čechách a teď jim tedy tu návštěvu kapela Sem
Tam oplatila.
Druhá legenda tohoto večera – Sem Tam, má
své sídlo v Týně nad Vltavou. Také oni vyhráli
dvakrát Portu a to ve stejných letech jako BG
Nova, 1983 a 1984. Kapela vznikla před jedenatřiceti lety a prošla jí spousta skvělých muzi-

kantů, například Jarda Matějů, Tonda Hlaváč,
Jirka Smrž a dvě zpěvačky – záhadně zmizelá
Pavlína Braunová a Pavlína Jíšová. Kapelníkovi a houslistovi Lubošovi Markovi se ji podařilo, jistě nejen k mé radosti, znovu vzkřísit
v sestavě Vojta Zícha – banjo, Luboš Maškara – kytara, Prokop Saidl – basa, Pepa Pospíšilik – mandolína, a to nejlepší nakonec – zpěvačky Lenka Jakschová – Huszárová a Pavla
Blažková, která nahradila Míšu Krmíčkovou –
Hálkovou, zpívající momentálně v nové sestavě
Žalmana.
Kapela se mi líbí již od roku 1990, kdy jsem je
poprvé viděla ve Švýcarsku a později na několika
festivalech v Čechách. Moc mne tehdy mrzelo,
že náhle zmizeli ze scény. Také oni předvedli
bohatou paletu svého repertoáru. Zahájili písní PODZIMNÍ DÉŠŤ a spousta hitů z jejich prvního
cédéčka nazvaného Na ostří nože z roku 1991
následovala. Skupina se vyznačuje výrazným
a kvalitním vokalním projevem, výborným do-

Setkání legend Porty v Šumperku

Mistakidis – bicí nástroje; Jiří „Gogo“ Bílek –
baskytara, sólový zpěv; Jan „Malíček“ Malý –
banjo a steel kytara.

BG Nova (foto Lilka Pavlak)
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provodem a perfektními sóly. Některé jejich
texty se dostanou až pod kůži. Kapelník Luboš
Marek je vynikající houslista a nad tím vším kraluje osobitý zvuk banja Vojty Zichy. Vojta by si
jistě zasloužil přezdívku Paganini banja. Poznala
bych ho se zavřenýma očima mezi tisíci jiných.
Kdysi, když jsem ještě za totality poslouchala
magnetofonové kotoučky z Porty, propašované přes železnou oponu, jsem padla na zadek,
když jsem slyšela jeho Blátotlačky. Hrdě jsem to
potom dávala poslouchat svým americkým bluegrassovým kamarádům, jako např. Billovi Keithovi nebo Peter Rowanovi, aby viděli, jací jsou
i v Československu výborní muzikanti. No dost
vzpomínek. Každopádně většina jejich skladeb
je autorských. Prozradili nám, že v současnosti
začali natáčet své nové cédéčko a také nám z něj
spoustu nádherných písniček zazpívali. Již se na
něj moc těším! Brzy má být hotové. V mysli mi
utkvěly hlavně skladby KTERÝ Z TĚCH PSŮ, STARODÁVNÁ, PRAVDA MÁ JEN NOHY BOSÝ, STŘÍBRNÁ KŘÍDLA ORLÍ.

Sem tam (foto Lilka Pavlak)
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Večer utekl jak voda, blížila se půlnoc a obecenstvo si stále vypleskávalo přídavky: Jednou dlouho spát, Jdou dál. Úplně nakonec nám zahráli
ještě jednu novinku., název jsem již zapomněla.
Cely večer jsem čekala na svou od nich nejmilejší o Novém Zélandu – JEDNO OKO NAVÍC. Bohužel
ji prý již nehrají, doufám, že ji opět vezmou na
milost. Lid chtěl pořád víc, ale kapela musela ještě v noci odjet. Vojta Zícha měl být ráno o půl
deváté na svém místě v civilním zaměstnání jako
průvodce po hradě v Českém Krumlově. Koncert
navštívilo také několik členů mé další oblíbené
kapely Happy to Meet. Neviděla jsem je asi dvanáct let. Slovo dalo slovu a tak mne pozvali na
jejich zítřejší kapelní zkoušku. V sobotu jsem tak
tedy měla možnost si poslechnou i jejich bombastickou muziku. Do Brna jsem odjížděla až navečer plná dojmů. Víc muziky by se mi snad ani
ten víkend do hlavy nevešlo. Bylo to ale SUPER!
Lilka Pavlak, Bülach, 15. prosince 2012

Mike Auldridge

Mike Auldridge
30.12.1938–29.12.2012
Tři dny před koncem roku, 29. prosince 2012, zemřel ve svém domě v Silver Springs ve státě Maryland na rakovinu prostaty Mike Aludridge. S nemocí bojoval přes deset let.
Byl jedním z prvních bluegrassových umělců, které jsem po nocích hltal na konci osmdesátých let
z videa v obýváku u Milana Leppelta. Ten měl na
videopáscích poměrně hodně záznamů kapely Seldom Scene a tak jsme bez dechu zírali na jednu
z nejúžasnějších kapel v bluegrassové historii. Kvalita záznamu byla velmi různá, často jsme se dívali
spíš na rozmazané fleky s posunutým zvukem, ale
vždycky nás vzalo to nezaměnitelným způsobem
hrané dobro. Rád bych teď tohoto legendárního
muzikanta, tvůrce nového stylu hry na tento nástroj a znamenitého zpěváka připomenul.
Michael Denis Auldridge se narodil 30. prosince 1938 ve Washingtonu. Strýc z matčiny strany,
Ellsworth Cozzens, nahrál dobro na několika ranných nahrávkách Jimmieho Rodgerse. Mike vyrůstal v Kensingtonu ve státě Maryland a ve věku
dvanácti let začal hrát na kytaru. V šestnácti přibral
banjo a v sedmnácti letech přesedlal na dobro,
poté co slyšel Joshe Gravese, svůj velký vzor. Od
něho si také za sto padesát dolarů koupil svůj první nástroj.V roce 1954 poprvé vystoupil s kapelou
v místním rádiu spolu s bratrem.
Na střední škole hrál s kapelou South Mountain
Boys. Vysokoškolské vzdělání získal na University
of Maryland, kde promoval v roce 1967. Zpočátku
Auldridge pracoval pro firmu ve městě Bethesda
ve státě Maryland a následně pro již zaniklé noviny
Washington Star. Mezitím stále vystupoval v místních klubech a muziku začal dělat na plný úvazek
až po zániku novin v roce 1976.

První profesionální angažmá získal na konci šedesátých let v kapele, ve které spolu s ním hráli
Bill Emerson a Cliff Waldron, The New Shades of
Grass. Slyšet ho můžeme na několik deskách z tohoto období, Bluegrass Country a Bluegrass Session. Další nahrávky s kapelou The New Shades of
Grass byly Right On!, Traveling Light, Just a Closer
Walk with Thee a Bluegrass Time.
Auldridge byl zakládajícím členem skupiny Seldom Scene, se kterou vystupoval a nahrával od
roku 1971 do poloviny devadesátých let. Nahrávky
kapely jsou dokonalou ukázkou moderního bluegrassu a jeho dobro poznáte po prvních tónech.
Stejně dobře jako hrál, také zpíval znamenité barytonové party ve troj a čtyřhlasech.
Kapela byla průkopníkem moderního bluegrassu,
který do tradičních bluegrassových postupů a harmonií přinášel prvky jazzu, folku a rocku. Kromě
vlastních skladeb měli v repertoáru i skladby z ji-
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ných žánrů, od AFTER MIDNIGHT J.J.Calea (americký
zpěvák a skladatel, pohybující se mnoha žánrech
od cajun a blues až po folk a rock) po LAY DOWN
SALLY Erica Claptona. V jednom rozhovoru řekl
Mike Auldridge: „Milovali jsme Jamese Taylora
(americký folk-rockový zpěvák) stejně jako Ralpha
Stanleyho a přitahovali jsme stejně cítící publikum.
Měli jsme vysokoškolské vzdělaní, byli jsme moderní a městští. Nezpívali jsme o matce a srubu z klád,
protože jsme z takového prostředí nepocházeli.“
Kapela nejprve nahrála pro firmu Rebel Records
sedm dnes již klasických elpíček: Act I, Act Two,
Act III, Old Train, Live At The Cellar Door, The New
Seldom Scene Album a poslední Baptizing. K desce Live At The Cellar Door mě vážou živé osobní
vzpomínky, fenomenální sólo na basu, které si na
nahrávce vystřihnul Tom Gray, je jedním z momentů, pro který jsem si tenkrát zamiloval a pořád
mám rád bluegrassový kontrabas.

V březnu 1979 začala tahle senzační kapela nahrávat pro vydavatelství Sugar Hill. Spojení přineslo LP
Act Four, After Midnight, At The Scene, Blue Ridge
(Jonathan Edwards & Seldom Scene), A Change of
Scenery, Scenic Roots, Scene 20: A 20th Anniversary Concert (nahrané v jejich domovském působišti, v Birchmere) a 15th Anniversary Celebration.
Poslední album Seldom Scene s Mikem Auldridgem bylo Like We Used To Be z roku 1994. V polovině devadesátých let Auldridge z kapely odešel,
ale po roce 2002 ho bylo možno s kapelou opět
slyšet.
V roce 1993 založil kapelu Chesapeake, ve které
hráli Jimmy Gaudreau, Moondi Klein a T. Michael
Coleman. Kapela vydala u společnosti Sugar Hill
tři alba, Rising Tide, Full Sail a Pier Pressure. O šest
let později založil uskupení Auldridge, Bennet &
Gaudreau, ve kterém kromě něho účinkovali ještě
Jimmy Gaudreau a Richard Bennett a spolu nahráli

Mike Auldridge, vpravo, s bluegrassovými hráči Johnem Starlingem, vlevo, a Tomem Grayem.
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Během své kariéry byl Mike vyhledávaným studiovým hráčem a členem nejrůznějších krátkodobých sestav. Tato uskupení natočila řadu dalších
alb, mimo jiné Slindin’ Smoke (Mike Auldridge
a Jeff Newman, 1978); The Great Dobro Sessions
(1994); About Time (doprovodný muzikant na CD
Jacka Lawrence z roku 1997); Tone Poems III (Bob
Brozman, David Grisman); Another Great Deale (2001) s kapelou Good Deale Bluegrass Band,
v kapele také hráli Mark Delaney (toho jsme mohli
vidět i u nás jako banjistu kapely Country Gentlemen) a Jon Glik; Sliding Home (John Starling and
Carolina Star, 2007); Live at Podunk Festival (Gary
Ferguson, 2008); Take Off (Darren Beachley and
Legends of the Potomac, 2010).
Kromě toho nahrával s hvězdami jako Linda Ronstadt, Hank Williams Jr., Emmylou Harris, James
Taylor, Ry Cooder a mnoho dalších. Jako člen doprovodné kapely jezdil s Lyle Lovettem (americký
countryový zpěvák a písničkář, čtyřnásobný držitel
Grammy) a s Emmylou Harris. Mikeův styl přesahoval hranice žánrů a jeho sofistikovaná hra byla
žádaná v mnoha hudebních stylech.

Nedávno se stal marketingovou tváří společnosti
vyrábějící rezofonické kytary, kterou vlastní Paul
Beard, firma při stavbě využívá také Mikeových
zkušeností a připomínek. Aldridge je držitelem
Grammy a vítězem ankety „Dobrista roku“ časopisu Frets. V roce 2007 dostal cenu IBMA Distinguished Achievement Award a v témže roce získal
ocenění National Endowment of the Arts National
Heritage Fellowship pro lidové a tradiční umělce.
Více než padesát let nesl štafetu, kterou převzal od
svého vzoru, Joshe Gravese. „Mike změnil všechno“, řekl v roce 2001 Jerry Douglas. „Hrál úplně
jinak, byl prvním, kdo použil dobro moderním
způsobem, frázoval na něj jako na saxofon nebo
podobný nástroj.“

Mike Auldridge

dvě alba: This Old Town a Blue Lonesome Wind.
Aldridge natočil také několik sólových projektů:
Dobro, Blues And Bluegrass, Mike Auldridge, Slidin’ Smoke, Eight-String Swing a Treasures Untold.

Loňský rok nás bohužel navždy opustila řada muzikantských legend a v Mikeovi ztrácí bluegrassový
svět dalšího z mistrů, kteří psali jeho dějiny. Naštěstí nám po něm zůstalo nepřeberné množství
nahrávek. S chutí jsem si po dlouhé době znovu
poslechl první elpíčka Seldom Scene a všem doporučuji totéž.
Pavel Brandejs
(S použitím materiálů dostupných na internetu)

27

MALINA BROTHERS

MALINA BROTHERS
S radostí oznamujeme spuštění internetových stránek www.malinabrothers.cz
Při této příležitosti bychom Vás rádi pozvali na některý z našich březnových koncertů.
21.3. | 19.00 | Zlín Zelenáčova Šopa / koncert
22.3. | 19.30 | Brno Leitnerka / koncert
23.3. | 20.00 | Opava Klub Art / koncert
24.3. | 19.00 | Náchod klub UFO (Běloves 378) / koncert
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá Tráva), kytarista Pavel (Žalman a spol.) a Josef (Cop) se
společně sešli na pódiu v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers a přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál Kvintet). Všechny zmíněné muzikanty dohromady pojí rodné město
Náchod a vztah k podobným hudebním žánrům.
Repertoár je sestaven z písní, na kterých muzikanti od malička vyrůstali. Např. písně od Zelenáčů, nebo Krise Kristoffersona, přetextované do češtiny Mirkem „Skunkem“ Jarošem, které později
nazpíval Wabi Daněk na své desky „Nech svět ať se točí dál“ a „Život běží dál“, které produkoval
Luboš Malina.
Do repertoáru se také promítá vliv bluegrassu a irské hudby, převážně patrné v instrumentálních
skladbách. Zajímavostí je také např. Skočná Bedřicha Smetany v úpravě Luboše Maliny.
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•

Zimní bluegrassová dílna Petra Brandejse se tentokrát koná až 5.-7.4.2013 v Novém Jičíně. Na sobotním koncertu v Beskydském divadle vystoupí Petr Kůs a Fámy. Řada lektorů už je zcela „vyprodaná“,
podrobnosti najdete na stránce www.petrbrandejs.cz.

•

Nové místo pro hraní bluegrassu se nachází v restauraci U splavu ve Vsetíně, jak zjistil BG Cwrkot na
příjemném koncertu 18.1.. Majitel Tomáš Katnar by rád uvítal další bluegrassové (a podobné) kapely,
kterým může po dohodě nabídnout skromné ubytování a honorář, případně stravu. Místo je to ale
velmi příjemné s vlastním zvukem. Pro více informací pište na usplavu@seznam.cz, tel.: 603498355.

•

Petře Dvořákové (Svobodové) byla v lednu z bytu odcizena mandolína Průcha, ročník 2010, výrobní
číslo 93. Kdybyste ji kdekoliv zahlédli či o ní zaslechli, kontaktujte Petru na mailu - wydrysek@centrum.cz.

•

Po letech obtížného vyjednávání s IBMA se zdá, že účasti evropských vítězů festivalu EWOB bude vice
nakloněno Mezinárodní bluegrassové muzeum v Owensboru. Zve pravidelně evropské kapely na svůj
festival ROMP. Více na http://www.bluegrass-museum.org

•

Koncem června by se vší pravděpodobností měl dorazit do Čech milý kamarád Lee Bidgood, bluegrassový a old-timeový fiddler a asistent profesor na ETSU v Johnson City TN. Měl by zde mimo jiné
prezentovat dokument o českém bluegrassu s nazvem „Banjo romantika“, který zde natáčeli v roce
2011 s filmařkou Sharou K.Lange. Projekce by měla proběhnout na festivalech Banjo Jamboree a
White Stork v Lukách nad Jihlavou. Více podrobností na http://czechbluegrassdocumentary.weebly.
com , nebo na banjoromantika.com .

Servis

Servis
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Servis

•

Ve čtvrtek 5. září vystoupí Claire Lynch Band na svém jediném českém vystoupením, a to v Eurocentru v Jablonci nad Nisou. Claire Lynch doprovodí Mark Schatz, Matthew Wingate a Bryan McDowell (více na http://www.clairelynch.com/). Více informací o koncertu naleznete na webu pořadatele: www.eurocentrumjablonec.cz

•

Jamboree ve Strakonicích se letos neuskuteční. Spoluzakladatel Banjo Jamboree (ještě v Kopidlně)
a dlouholetý dramaturg festivalu Jamboree ve Strakonicích Petr Kuklík oznámil, že kvůli omezování
výdajů ze strany města Strakonice se letos tento dlouhodobě prodělečný festival neuskuteční. Další
informace slíbil postupně zveřejňovat na http://www.jamboree-cz.com/ a všem, kteří na festivale
spolupracovali, poděkoval. Za BAČR bych já osobně rád poděkoval Petrovi za dlouholetou obětavou
práci pro bluegrass v Čechách.

Milí členové,
prosíme Vás, abyste přiloženou složenkou zaplatili své členství na rok 2013. Vašich dvě stě korun
pokrývá náklady nutné na Bluegrassové listy, poštovné, kancelářské potřeby a webovou stránku
BAČR. Veškerou práci věnujeme zdarma.
Děkujeme Vám za včasnou platbu
Petr Brandejs, předseda
P.S. Prosím zkontrolujte, zda náhodou nedlužíte členské příspěvky ještě za rok 2012. V případě
nejasností volejte Hanu Hyšplerovou, mobil: 739449631, e-mail: hana.hysplerova@seznam.cz
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ALBUM
23.02.2013
16.03.2013
20.04.2013
11.05.2013
31.05.2013
15.06.2013
15.06.2013
21.06.2013
22.06.2013

BG CWRKOT
XI. Valentýnské hraní – Dvorce u Jihlavy, Dvorce u Jihlavy
Country bál s taneční sk. Devil Dream,
Liberec – restaurace U Košků
Bluegrass Fest,Chomutov (místo bude
upřesněno)
EWOB 2013 – Festival in Voorthuizen,
Voorthuizen, Holandsko
30. výroční večer, Kladruby u Stříbra
Country – bluegrass fest no. IX,
Velichov, Hospoda U lípy
Novoveský sandál 2013, Nová ves
u Nepomuka
41. Banjo Jamboree, Čáslav, letní kino
Fesťáček na Yukonu, Kosov u Českých Budějovic

BRZDAŘI
11.02.2013
11.03.2013
15.04.2013
09.–11.5.2013
13.05.2013
18.05.2013
17.06.2013
14.07.2013
03.08.2013
17.08.2013
31.08.2013

Koncert Praha, restaurace U vodárny
Koncert Praha, restaurace U vodárny
Koncert Praha, restaurace U vodárny
Festival EWOB, Voorthuizen, Nizozemí
Koncert Praha, restaurace U vodárny
Festival Olšinská struna, Olšina u Mnichova Hradiště
Koncert Praha, restaurace U vodárny
Festival Domodra, areál Šeberák,
Praha 4
Festival Chlumecký festbál, Chlumek
u Měřína
Festival Kutnohorská kocábka, Kutná
Hora
Festival Country Všemily, Jetřichovice – Všemily

12.04.2013
13.04.2013
19.05.2013
01.06.2013
15.06.2013
21.06.2013

Kabaret U Váňů – Č. Budějovice
Kozlova stodola – Čejkovna u Jihlavy
Hamawe Roots Festival – Belgie,
Hamawé Roiseux’s Farm, Ethe
Festival Pamětnický šutr, Areál VCS
u obce Pamětník, Pamětník
Festival Mýtina, Mýtina za obcí Sokoleč, Sokoleč
Banjo Jamboree – Čáslav

Kalendář akcí

Kalendář akcí

POUTNÍCI
21.02.2013

22.02.2012
26.02.2013
27.02.2013
28.02.2013
01.03.2013
07.03.2013
08.03.2013
21.03.2013
22.03.2013
23.03.2013
05.04.2013
06.04.2013
09.04.2013
10.04.2013
19.04.2013
20.04.2013
27.04.2013

Ostrava, natáčení pořadu Cvrlikání
televize NOE, přímý přenos Kostelní
náměstí 1839/2. Divákům volný
vstup.
Frýdek Místek, Hospůdka U Arnošta
Tábor, Country saloon Za mostem
České Budějovice, Na návštěvě u Nezmarů koncertní sál Jeremiáška
Třebíč, Národní dům
Piešťany Slovensko
Stříbro, MKS
Konstantinovy Lázně, Hudební klub
Panteon
Ivanovice na Hané, Kulturní dům
Opava, Velikonoční trhy Horní nám.
Klatovy, Kulturní dům Country bál
Pozlovice, Hotel Ogar
Šumperk, H klub
Teplice, Kulturní dům
Praha Stodůlky, Klub Mlejn
Lázně Bělohrad, Areál lázní
Semily,KC Golf festival Country Semily
2013
Nová Včelnice, Hotel Jelen Country
bál
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Uzávěrka BG listů č. 2/13
je 30.04.2013. Informace o svých akcích a články
do listů můžete poslat Petru Gärtnerovi na e-mail
petrgartner@tiscali.cz. Redakce si vyhrazuje právo
vaše příspěvky podle potřeby upravit. stane-li se tak,
tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte s tím, že není
možné vám vaše příspěvky vracet.

Sponzoři
bluegrassové asociace poskytují našim členům po
předložení průkazky BAČR 5% slevu na nákup zboží ve
svých obchodech. Děkujeme jim za podporu! Jsou to:
COUNTRYON
U vodárny 4, Praha 3 (st. metro Jiřího z Poděbrad),
tel./fax: 222 510 410, otevřeno Po–Pá 10.00–12.30 a 13.00–18.00 h.

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

Zájemci o členství v BAČR

RONDO MUSIC
Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

JIŘÍ LEBEDA – LEBEDA INSTRUMENTS

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, Hana Hyšplerová, Lipová 336, 50732 Kopidlno nebo
převodem na účet: 108596029/0300. Zájemce
o ostatní typy členství prosíme o kontaktování
Hanky Hyšplerové (kontakt viz níže), která s nimi
domluví podrobnosti. Můžete si z internetových
stránek BA stáhnout formulář přihlášky (individuální nebo kolektivní) pro vytištění z Wordu a zaslání poštou. Přihlášku můžete vyplnit také pomocí našeho on-line formuláře.
Bližší informace: viz strana 2 v Bluegrassových
listech.

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

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

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

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

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

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