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BLUEGRASSOVÁ ASOCIACE

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
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BA na plakátech; sám má zdarma zajištěnu
inzerci svých akcí v BL (1 stránka v BL / rok /
na akci), na webu BAČR v dalších tiskovinách
vydávaných BAČR.
» Pro sponzory BA je určen institut 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: hypera.hana@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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SLOVO PŘEDSEDY

Slovo předsedy
Česko do toho!
Milí bluegrassisté!
Píšu tenhle text týden před druhým kolem
prezidentské volby a doufám, že dopadne
dobře! Vzhledem k tomu, že BAČR je nepolitická organizace, nebudu tady líčit svoje politické názory, ale snad si můžu dovolit
doufat, že až se vám BL dostanou do rukou, bude ve vašem diáři stát „odvoleno“.
Měl jsem v poslední době příležitost
setkat se s několika v Česku žijícími
Američany, tedy lidmi ze země, ze které
pochází bluegrass. Protože to často nejsou
hudebníci, probíráme samozřejmě volební
preference a vůbec politiku, ale nejen ji.
Časem dojde i na zdravotnictví, veřejnou
dopravu, školství, přírodu, kulturu,
urbanismus, stravovací návyky, dotace
a vůbec všechno, co vás napadne.
Jakkoliv je jim jejich vlast drahá (stejně jako
mně ta moje), jsou často okouzleni mnoha
vymoženostmi, se kterými se tady setkají.
Zhusta jsou to věci, které my považujeme
za naprosto samozřejmé – „Můžete tady
žít bez auta!“, „Oběd ve školní jídelně je
asi tak velký jako u nás oběd na Den díkůvzdání!“, a další a další praktické věci
od kroužků a školky pro děti za symbolické
ceny až po neplacenou lékařskou péči.
Nepíšu to tady kvůli tomu, že bychom se
měli pošklebovat obyvatelům USA, ale
proto, že je myslím třeba si stále připomínat, že přes všechny problémy (na nějaké
si každý z nás vzpomene, ne?:-)) je Česko
dobrá země pro život, ať už je prezidentem
kdo chce.
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Jedna z věcí, která cizozemce často udivuje, je to, kolik lidí tady na něco hraje a to
často na vysoké úrovni. Věřím, že je to nedílnou součásti vyváženého a příjemného
života v našem státě a proto doufám, že
nám to všem vydrží!
Do roku 2018 přeji zdraví, štěstí a hlavně
spokojenost, které se nám myslím často
nedostává nikoliv z objektivních, ale ze
subjektivních důvodů.

Petr Brandejs

Význam soustředěného poslechu pro muzikanty.
Seznam doporučených bluegrassových nahrávek.

Jak se stát lepším hudebníkem — univerzální odpověď zde!
Každoročně potkávám mnoho lidí, kteří
chtějí být lepšími hudebníky. Chtějí na
svůj nástroj hrát lepší doprovod, vkusnější
vyhrávky, rychlejší sóla, složitější akordy.
Také chtějí přesvědčivěji zpívat, chytat
druhé a třetí hlasy, zajímavě aranžovat
skladby pro svou kapelu, „zlepšit se
v rytmu“, umět improvizovat a tvořit
sóla, vědět, co cvičit, nebo se prostě
„něco nového naučit“. Je to hodně velká
množina přání a myslím, že všichni tiše
doufají v přímočarou odpověď a radu.
Proto jezdí na dílny a soukromé hodiny,
chtějí zapsat tabulaturu a zaranžovat
vokály nebo si kupují výukové materiály.
Jednu přímočarou odpověď a radu
mám. Je jednoslovná a dává univerzální
odpověď na všechny výše zmíněné
požadavky a to bez ohledu na žánr
(… to zní až zázračně). Pomohla mně
a hlavně dobrým hudebníkům, které
znám. Koneckonců je obsažena v názvu
tohoto článku. Zní: „Poslouchejte“.
Poslouchejte sebe, ale především ostatní.
Jak hrají, zpívají, frázují, jak reagují na
podněty a taky jak se baví o muzice. Ale
hlavně – poslouchejte muziku. Takovou,
kterou byste sami chtěli hrát. Odpovědi
na většinu otázek souvisejících s hudbou
najdete na nahrávkách. Poslechem dobré
hudby cizelujete svůj vkus a tak dokážete
sami snadněji posoudit kvalitu vaší hry.
Jsou lidé, kteří by rádi napsali knihu, ale
nečtou. Jiní chtějí umět ovládat cizí jazyk,

ale neobklopují se jím. A je dost lidí,
kteří chtějí být dobrými muzikanty, ale
neposlouchají hudbu. Tedy neposlouchají
ji soustředěně a kriticky. Pustí si ji nanejvýš
při nějaké jiné činnosti. Jsem přesvědčený
o tom, že to nestačí.

HRAJEŠ? TAK POSLOUCHEJ

Hraješ? Tak poslouchej

Slyšet a poslouchat
Řídíte auto. Umýváte nádobí. Okopáváte
zahrádku. Čtete si. Píšete emaily. Jíte.
To jsou všechno dobré příležitosti
pustit si muziku. Obklopí vás krásné
zvuky, necítíte se sami, přidáte se do
refrénu známé písně, pohupujete
hlavou nebo si podupáváte. Hudba
vám prostě zpříjemňuje chvíli. Taky to
dělám, je to skvělé. Ale většinou mě
to nijak hudebně nerozvíjí. Slyším,
ale neposlouchám. Nebo večer, když
už všechno spí, si sednete k počítači
a pustíte nějaký hudební klip na YouTube.
Klip dohraje, pustíte si další, další a další.
Taky to občas dělám. Ale vlastně moc
neposlouchám, spíš koukám. Obraz je
mocnější než zvuk a strhává pozornost.
Poslouchání hudby se v posledních
letech výrazně proměnilo. Většina z nás
má nějakou hudbu v mobilu a tunu
muziky zdarma na počítači připojeném
k internetu. Mnoho lidí má v televizní
nabídce hned několik hudebních stanic
a u jiných zase běží téměř non-stop rádio.
Těžko si dnes představuji situaci, kdy si
někdo zapne zařízení schopné pouze
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přehrávat hudbu a věnuje mu veškerou
pozornost. Samotného mě ta představa
láká, ale v návalu dalších povinností,
práce a zájmů si její realizaci obhájím
(sám před sebou) jen zřídka. Nebylo to
tak ale vždy.
LP desky mám jako mileniál spojené
hlavně s dětskými pohádkami, vlna MC
kazet mě na svém sestupu zastihla v
pubertě. Vyrůstal jsem v době mocného
rozmachu hudby ve formátu MP3 a
stahování „načerno“ z internetu. Ten byl
ale u nás doma vytáčený, takže jsme se
na síť připojovali až ve večerním levném
tarifu. Během dne svítilo na obrazovce
vizuálně nezajímavé okno Winampu,
který přehrával jedno album za druhým.
Dnes je na všudypřítomném internetu
tolik lákadel, že má muzika mnohem
těžší pozici.
Kdy jste si naposledy poslechli hudební
album bez přerušení od začátku do
konce? Neříkám, že za to stojí všechna
alba. Ale pořád jich je víc, než se dá
stihnout za jeden život.
Analyzuj a hraj
Zde je pár tipů pro efektivnější poslech
muziky. Takhle se k nahrávkám snažím
přistupovat já.
Poslouchejte opakovaně
Než nahrávku odsoudíte, poslechněte si
ji třikrát. Napoprvé podvědomě hledáme
něco známého a pokud nic takového
neslyšíme, míváme tendence novinku
zavrhnout. U některých desek je to
škoda. Někdo, jehož názoru si vážíte,
vám řekl, že je to fakt dobrá deska?
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Dejte jí ještě šanci.
Obměňujte váš poslech
Zní to trochu jako protimluv k předchozí
radě, ale narážím na to, že většině lidem
se líbí muzika, kterou už znají, takže ji
preferují. Pak mají několik oblíbených
nahrávek a další je v lepším případě
nezajímají. To není pro muzikanty dobrá
taktika.
Analyzujte
Soustřeďte pozornost na jednotlivé
hudební vrstvy a nástroje. Tím se
naučíte, jak hudba funguje. Ptejte
se například: Je tónina durová nebo
mollová? Jaké je tempo, rytmus? Jaká
je struktura skladby (úvod, závěr, sloky,
refrény, mezihry, bridge)? Jaké se v ní
vyskytují harmonické funkce (akordy)?
Jaké nástroje na nahrávce hrají a jak se
mění jejich funkce v průběhu skladby?
Jak jsou postavena sóla (melodie, licky,
improvizace)? Jak na vás působí zpěv a
jak jsou postaveny doprovodné vokály?
Rozeznáte intervalové skoky v melodii a
dokážete si představit, jak byste ji hráli na
svůj nástroj? Co se ve skladbě opakuje a
kdy? Proč je píseň chytlavá?
Můžu z vlastní zkušenosti potvrdit, že
opakovaný analytický poslech je úžasný
pomocník pro aktivní hru. Někteří lidé se
pozastavují nad tím, že hraji na několik
nástrojů. Vždyť jsem přece kytarista!
Přiznám se, že jsem nikdy příliš necvičil
na mandolínu a basu. Zdaleka ne tolik
jako na kytaru. Přesto na tyto nástroje
dokážu hrát. Hlavní důvod je, že jsem je
vnímal v době, kdy jsem hrál výhradně
na kytaru. Později už „stačilo“ jen

Poslouchejte nahlas a na kvalitním
zařízení
Pokud si muziku pouštíte z integrovaných
reproduktorů počítače nebo telefonu,
připravujete se nejen o velkou část
hudebních informací, ale také o emoční
zážitky, které hudba přináší.
Poslouchejte s nástrojem v ruce
Chtěli byste si zahrát se svými hudebními
vzory? Je dost nepravděpodobné, že je
tato touha oboustranná, ale právě díky
nahrávkám vaše přání budiž vyslyšeno!
Neukládejte váš nástroj do kufru, ale
mějte ho po ruce. Hledejte tóninu, akordy
a melodii, zkoušejte hrát doprovod nebo
sóla. Klidně sólujte celou skladbu v kuse
– toto je jediná situace, kdy to nikomu
nebude vadit. Naučte se zpomalovat
muziku v počítači a ovládat některý ze
způsobů zápisu hudby. Nespoléhejte se
na paměť, dobré věci si zaznamenejte.
Choďte na koncerty
Zkuste se na nich zaměřit víc na muziku
než na vizuální stránku. Koncerty mají své
nevýhody – často je zvuk průměrný nebo
špatný, v sále bývá rušno, je tam příliš
teplo/zima, moc/málo lidí, umělec hraje
příliš nových/starých skladeb, většinou je
potřeba platit, atd. Ale i tak to stojí za
to. Z žádné nahrávky, videa, workshopu
ani jam sessionu jsem si neodnesl tolik
motivace a nové energie ke cvičení a
tvoření jako z dobrých koncertů.

Co poslouchat?
Možná teď máte chuť začít prozkoumávat
širý oceán světové hudební produkce.
Gratuluji! Určitě už nějakou muziku
posloucháte a máte své oblíbence, ale
chcete si rozšířit obzory a objevovat
„povinnou četbu“ i novinky. Jak na to?
• Ptejte se dobrých muzikantů, co
poslouchali a právě poslouchají oni.

HRAJEŠ? TAK POSLOUCHEJ

napodobit zvuky, co jsem dávno měl
v hlavě. Pokud chcete hrát na více než
jeden nástroj, můžu to jen doporučit. Ale
nezapomeňte poslouchat.

• Navštivte webovou stránku AllMusic.
com. Do vyhledávání zadejte jméno
žánru, umělce, alba, nebo písně.
V seznamu výsledků zvolte nějaké
album. U některých alb tu najdete
třicetivteřinové ukázky z každé skladby a
odkaz pro poslech ve streamovací službě
(viz. níže). Na kartě „Similar Albums“
najdete mnoho podobných nebo
nějak spřízněných nahrávek. Na kartě
„Credits“ zjistíte, kdo se na nahrávce
podílel a jak. Můžete na něj kliknout
a prozkoumat zase jeho diskografii a
nahrávky. Pokud vás (jako mne) fascinuje
například houslista Stuart Duncan, máte
co dělat, abyste poslechli 1721 nahrávek,
na kterých účinkuje.
• Na YouTube.com zadejte jméno vašeho
oblíbeného umělce nebo skladby. Vyberte
nějaké video z výsledků vyhledávání a
pusťte si ho. V pravém sloupci najdete
další příbuzná videa od stejných
nebo podobných umělců. Zapněte
automatické přehrávání a máte to
bádání bez práce. Můžete strávit zbytek
života tím, že si necháte doporučovat
od YouTube podobná videa. A bude to
krásný zbytek života. (Vlastně jsem to
teď zase po nějaké době zkusil a líbilo by
se mi dožít takto…)
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• Na Facebooku se přidejte do skupin,
které se soustředí na ten váš žánr.
Sledujte své oblíbené interprety, většina
z nich na FB je (mimochodem – myslím,
že vy byste měli taky. Je to asi nejlepší
způsob, jak se virtuálně spojit s ostatními
lidmi). Přidejte si mezi přátele muzikanty,
mnoho z nich sdílí svoje hudební objevy
(přidejte si i mne).
• Poslouchejte internetová rádia.
Hudební obsahem je zde v rukou DJ-ů
a velmi pravděpodobně objevíte něco
zajímavého. Zadejte do všemocného
vyhledávače Google například slova
„bluegrass radio“ a je to.
• Pokud vás zajímá bluegrass,
prozkoumejte seznam interpretů a jejich
nahrávek na konci tohoto článku.
Sledujte různé žánrové přesahy. Mnoho
umělců rádo překročí (často mlhavé)
hranice svého žánru spoluprací s
muzikanty a skladateli odjinud a vznikají
opravdu pozoruhodné hudební projekty.
Kde přijít k muzice?
Jste na stopě zajímavé muzice. Jak se
dostat k nahrávkám? Můžete zvolit
některou z následujících taktik:
• Kupujte si desky. Třeba si takto vytvoříte
obdivuhodnou sbírku přes celou stěnu
obýváku. Ale dost pravděpodobně z
ní budete poslouchat jen část. Možná
polovinu, ale spíš pětinu nebo ještě méně.
Tohle sběratelství je krásný koníček. Jestli
na to máte, jděte do toho. My, co točíme
desky, vás za to budeme milovat.
• Kupte si velký pevný disk a kupujte
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desky v digitálním formátu. Nebo
začněte hudbu v mp3 vyhledávat a
stahovat z internetu. Nebudu zde radit
odkud, protože mi tento postup v dnešní
době nepřijde správný ani efektivní.
Správný nebyl nikdy. Ale při množství
nahrávek, které si člověk potřeboval
poslechnout (spoustu z nich jen párkrát,
neb za větší pozornost nestojí), to byl pro
chudé muzikanty nejlepší způsob. Dnes
už mi ale nepřijde ani efektivní vzhledem
k následující možnosti.
• Využívejte digitálních streamovacích
služeb, např. Spotify, Apple Music,
Deezer, Google Play apod. Já používám
Spotify. Ten můžete využívat zdarma
s drobnými omezeními nebo využívat
placenou verzi bez omezení. Za 9 euro
měsíčně mám já a dalších 5 členů mé
rodiny přístup k více než 30 miliónům
skladeb v dostatečné kvalitě, s možností
stažení do zařízení (počítač, mobil) pro
offline poslech. 9 Euro – tolik v průměru
nestojí ani jedno hudební album.
Stahování mp3 nebo snad přepalování
CDček je za těchto okolností prostě
hudební středověk. Streamovací služby
nejsou zárukou přístupu k veškeré
zajímavé hudbě. Zejména menší projekty,
které finančně nezaštiťují hudební
vydavatelství nebo sami umělci, tam
prostě nenajdete. Pak je potřeba si desku
fyzicky nebo virtuálně koupit, čímž ale
přímo podpoříte umělce. To je druhá věc,
která mi k dokonalosti streamu chybí –
totiž že k umělci z vašeho už tak malého
poplatku doputuje směšný bakšiš (ano,
služba se mi zdá podhodnocená a klidně
bych platil více). V této souvislosti se mi
líbí koncept „Hear/Like/Buy“ (poslechnu
si/líbí se mi/koupím si), na kterém je
postavena např. služba Bandcamp,

• Můžete muziku sledovat na YouTube.
Studnice je to bezedná a spousta unikátů
najdete pouze tam.
Není čas…?
Tipů k poslechu i zdrojů dobré hudby
je tedy kolem dost. Co nám brání jich
lépe využít pro náš hudební rozvoj? Je
potřeba najít a udržet si odhodlání na
sobě pracovat a překonávat překážky,
stavět se do nekomfortních podmínek
tvrdé práce a zřeknutí se některých
potěšení. Toto odhodlání se mi zdá být
vzácnější než v dřívějších dobách. Kolem
nás je tolik lákadel a příjemných náplní
volného času! Ale v zájmu seberozvoje
je potřeba s nimi bojovat. Někdo by také
řekl, že nemá tolik času. To ale myslím
není přesné. Času máme všichni stejně,
otázka je spíš, čemu ho chceme věnovat.
Vynechat televizi a omezit čas strávený
procházením videí, sociálních sítí, diskuzí
a zpráv na internetu považuji za celkem
rozumný a bezbolestný první krok.
Udělal jsem ho před pár lety a nejsem o
nic méně šťastný – právě naopak!

autorem seznamu je slovenský dobrista
Henrich Novák. Seznam mi pomohli
doplnit Milan J. Kalinics, Ralph Schut
a Petr Brandejs. Všem moc děkuji! Pro
rychlý obrázek o tom, jak která kapela
zní, najdete v tabulce vybranou desku
a skladbu. Uvádím takové, které jsou
k poslechu zdarma na YouTube a ve
streamovacích službách, tedy nikoliv
nutně ty nejzásadnější. Pokud vás nějaká
kapela zaujme, podívejte se po sólových
albech jejích členů (na AllMusic.com
nebo jinde na webu). Pokud hrajete
na nějaký nástroj, doporučujeme vám
také k pozornosti seznam významných
osobností každého bluegrassového
nástroje. Mějte prosím na paměti, že
uvedené seznamy jsou ovlivněné vkusem
jejich autorů a proto je berte pouze
jako jeden z možných výchozích bodů.
Oba seznamy najdete v původní verzi
tohoto článku na internetové adrese
www.bit.ly/HrajesTakPoslouchej.

Seznam bluegrassových nahrávek
doporučených k poslechu

Pokud bych vám mohl vnutit jedno
poslední doporučení – neposlouchejte
jen bluegrass. Abych se přiznal, sám už
ho poslouchám relativně málo. Je to
krásná muzika, ale máloco mě dokáže
překvapit – a to mě na muzice hodně baví.
Spíš vyhledávám různé fúze a projekty
„bluegrassových“ muzikantů s přesahy
do jiných žánrů a baví mě i mnoho jiných
stylů jako jazz, funky, country, pop,
hip-hop, klasika atp. Na každé muzice
se dá najít něco zajímavého (ano, i na
dechovce).

Protože se většina mých aktivit točí
kolem bluegrassu, čekám, dovoluji
si nabídnout seznam bluegrassových
kapel a interpretů, jejichž tvorbu
doporučuji k poslechu. Původním

Letos
spouštím
nový
„ATAmusic
podcast“ – seriál audiozáznamů,
nejčastěji rozhovorů s muzikanty, jejichž
názory a příběhy mne zajímají. Tam se
tipy na zajímavou muziku určitě objeví.

HRAJEŠ? TAK POSLOUCHEJ

nebo platforma pro přímou podporu
kreativců jejich fanoušky Patreon,
případně crowdfundingové platformy
pro jednorázovou podporu jako jsou
Kickstarter, Indiegogo nebo český HitHit
či Startovač.
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HRAJEŠ? TAK POSLOUCHEJ

Jednotlivé díly budu uveřejňovat
na svém blogu a na stránkách
ATAmusic online dílny, takže se
občas mrkněte na mé stránky nebo
se zapište pro odběr novinek na
www.atamusic.eu.
A teď se pohodlně usaďte a něco
hezkého si pusťte.
Ondra Kozák
www.ondrakozak.com

Legendární mandolinista

Mike Compton
na BANJO JAMBOREE 2018
10
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TUNEFOX

Tunefox

čeští lišáci z vývoje a americké bluegrassové tóny
Zajímá vás, co kromě lásky k bluegrassové hudbě spojuje programátory z Čech s brooklynským muzikantem Bennettem Sullivanem a Steva Martina?
Tunefox, unikátní software, který pomáhá bluegrassovým muzikantům všech
úrovní cvičit a hlavně být ve hře na svůj
nástroj více kreativní a flexibilní.
Aplikace, kterou během několika posledních let vytvořili dva programátoři z Čech
ve spolupráci s muzikantem Bennettem
Sullivanem, se prozatím zaměřuje na
banjo, mandolínu a kytaru, ale i tak už
obsahuje více než 800 variací na klasické bluegrassové standardy, 7000 licků
a vyhrávek, akordy, podkladové stopy
a mnoho dalšího.
Co Tunefox umí? Je toho opravdu hodně. Každá písnička má minimálně tři varianty, naučíte se tak víc stylů a můžete
si vybrat ten, který preferujete, ať už je
to třeba Scruggs, Melodic nebo Backup.
Samotná varianta každé písničky obsahuje unikátní licky a vyhrávky, díky kterým můžete některé takty zcela změnit
do jiného stylu, podle svých preferencí
a dát tak písničkám úplně jiný rozměr.
Každá píseň zároveň obsahuje velice
dobré backing tracky, možnost upravit
si tempo bez toho, aby se zvuk jakkoliv
deformoval, změnit si hlasitost kapely,
samotného nástroje nebo metronomu.
Můžete si také jednoduše vybrat jen některé takty a zaměřit se na tu část písničky, která vám dělá největší potíže.
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Za zmínku také určitě stojí online ladička,
která funguje přímo ve vašem prohlížeči,
a to i na telefonu. Pro členy je také připravený export PDF aktuálního rozvržení
každé písničky.
Každý tón, který v aplikaci Tunefox zazní, je reálný, pečlivě nahraný zvuk na
opravdový nástroj. Neuslyšíte tak žádné
umělé, nepřirozené zvuky, ale opravdové
banjo, mandolínu a kytaru.
Tunefox funguje přímo v prohlížeči nebo
v telefonech a tabletech od společnosti
Apple. Tým za podpory Steva Martina dál
usilovně pracuje na přidávání dalších nástrojů a písniček.
Po registraci můžete využívat celý software po dobu 7 dní zcela zdarma. A pokud si jej zamilujete, připravili jsme speciálně pro členy Bluegrassové asociace
ČR promokód BACR15OFF, díky kterému
získáte slevu 15 % na celou aplikaci.
Členství pro jeden nástroj stojí 9.99 dolarů měsíčně a 99.99 dolarů ročně. Pokud
budete chtít využívat všechny nástroje,
vyjde vás Tunefox na 19.99 dolarů měsíčně a 199.99 dolarů ročně.
Jakub Prokopec
Tunefox.com
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CURLY SECKLER (1919 - 2017)
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Curly Seckler (1919–2017)
Pod vánočním stromečkem na mě čekal životopis jednoho z velikánů bluegrassové
hudby, knížka Foggy Mountain Troubadour: The Life and Music of Curly Seckler,
vydaná nakladatelstvím University of Illinois Press, kterou napsala Penny Parsons.
Mandolinista, kytarista, skladatel a zejména nedostižný tenorový zpěvák Curly Seckler byl vždycky mým idolem a tak jsem se s chutí pustil do čtení ještě na Štědrý den
roku 2017. Nemohl jsem samozřejmě tušit, že Curly tu s námi bude už jen tři dny a
že odejde do muzikantského nebe v klidu a míru, ve spánku, dva dny po svých 98.
narozeninách.
Knížku bych rád doporučil všem zájemcům o bluegrassovou historii, výborně
se čte a je napsaná jednoduchou, to jest
nám „Massa Bobům“ srozumitelnou angličtinou. Dá se koupit i u nás a za velmi
přátelskou cenu. Čerpají z ní částečně i
následující řádky, které připomenou muzikanta, který patřil k úplně první generaci bluegrassových umělců. Podobně jako
třeba Bill Monroe propojoval 19. a 21.
století. Eddie Stubbs, houslista a dlouholetý moderátor pořadů v Grand Ole Opry
o Secklerovi napsal: „Když měl svou premiéru v rádiu, mohli ho poslouchat lidé,
kteří ještě pamatovali občanskou válku.“ Během své kariéry Curly vystupoval
s největšími hvězdami bluegrassového
nebe, jako byli Flatt & Scruggs, Jim & Jesse McReynolds, Mac Wiseman, Stanley
Brothers, Nashville Grass nebo The Sauceman Brothers. Byl jedním z těch, kteří
vybrušovali formy, do kterých se jejich
následovníci dodnes snaží odlévat bluegrass ve všech jeho podobách. Při vši
úctě k otci bluegrassu, vždycky jsem považoval dvojhlas Flatt – Seckler za to nejlepší, co vůbec bylo kdy v bluegrassu k
mání. A nejsem sám, countryová hvězda
Marty Stuart si myslí totéž: „Podle mého
názoru je to nejlepší tenorový zpěvák v
historii“.

John Ray Sechler, v bluegrassové komunitě známý jako Curly Seckler, se
narodil 25. prosince 1919 v China Grove
v Severní Karolíně a byl jedním z osmi dětí
v domě bez tekoucí vody a elektřiny. Muzika ho provázela odjakživa, otec Calvin
hrál na housle, harmoniku a autoharfu,
zatímco maminka Carrie učila Curlyho
hrát na kytaru a harmonium. Otec zemřel, když bylo Curlymu devět let, školní
vzdělávání ukončil v šesté třídě, aby mohl
pomáhat na rodinné farmě. Volné chvilky věnoval hudbě a začal se od místního
muzikanta jménem Happy Trexler učit na
pětistrunné banjo. Už v dětství také získal přezdívku „Curly“. V šestnácti letech
začal pracovat v přádelně bavlny a mohl
si pořídit svůj první nástroj.
Tehdy také, v roce 1935, začala jeho hudební kariéra. S bratry (George a Duard)
založil kapelu The Yodeling Rangers,
kde hrál na tenorové banjo a zpíval ve
vícehlasech. V témže roce bylo skupině
nabídnuto každodenní účinkování v rozhlasové stanici WSTP ve městě Salisbury v Severní Karolíně. Kapela si změnila
jméno na The Trail Riders a začala být
známá v jihovýchodní oblasti USA. Tam si
jich také všiml kytarista Charlie Monroe,
bratr otce bluegrassu, který po rozchodu
Monroe Brothers sháněl nové muzikan-

CURLY SECKLER (1919 - 2017)

Curly Seckler

ty. Pozval devatenáctiletého Secklera na
turné se svou skupinou Kentucky Partners a nabídl mu plat 20 dolarů týdně.
Životní šance přišla o jedenáct let později,
v březnu 1949 mu Flatt & Scruggs nabídli
místo v nově vzniklých Foggy Mountain
Boys za týdenní plat 50 dolarů, což byly
tehdy velmi slušné peníze. Kapela byla
po odchodu Mac Wisemana nějaký čas
bez tenorového zpěváka, i když všechny

foto: archiv autora článku

party, včetně tenorových, dokázal zazpívat basista Howard Watts. Curly později
vzpomínal, že na jednom z prvních vystoupení zpíval ve skladbě Summer Time
is Past and Gone basový part, zatímco
Watts tenor. Lester chtěl také po Curlym,
aby část vystoupení uváděl a tak se Seckler poprvé dostal k práci moderátora.
Jeho nezaměnitelný tenor a mandolínový
čop se postupně stával jedním z pozná15

CURLY SECKLER (1919 - 2017)

vacích znamení kapely: „Zatímco většina mandolínových hráčů dnes používá
rytmický čop (tlumený úder, který dodá
efekt perkusí bluegrassovým kapelám,
které jsou obvykle bez bicích) jen na druhou dobu, Curly se občas čopuje na první i druhou, což dodá muzice více drivu,“
napsala Penny Parsons ve své knížce.
Jeho nenapodobitelný zpěv se stal trademarkem u takových hitů, jako Roll in My
Sweet Baby’s Arms, Salty Dog Blues, I’ll
Go Stepping Too, Dim Lights, Thick Smoke nebo Some Old Day. Kapela také nahrála některé jeho vlastní skladby, jako
třeba No Mother Or Dad, We Can’t Be
Darlings Anymore nebo That Old Book
Of Mine, celkem natočil s FMB přes 130
písní.
Se třemi krátkými přestávkami působil
u FMB až do roku 1962, kdy na konci
března přišel šok, Curly dostal výpověď.
„Bože můj, co jen si počnu, doma pět
hladových krků a já jsem bez práce,“ pomyslel si v tu chvíli. Co bylo vlastně příčinou výpovědi, je těžko říct. Curly si léta
myslel, že za vším stál Earl Scruggs, který
mu nehezkou novinu oznámil, ale – podle vzpomínek pamětníků – byl v pozadí
spíš Lester Flatt. Pravda je, že se postupně měnil zvuk kapely, po úspěchy skladby Cabin on the Hill, kde kapela použila
pětihlas, začala tento model používat
stále častěji a vysoký high baryton Jakea
Tullocka se stával ve vokálech dominantnějším, než Secklerův osobitý tenor. Od
roku 1960 také kapela používala ve studiu bicí a Curlyho perkusivní mandolínový čop tak ustupoval do pozadí. Seckler
tak nebyl pozván na některá poslední
nahrávání kapely a typické duety s Lesterem, třeba Nine Pound Hammer, nazpíval
Flatt na desky sám. Kromě toho, po Scru-
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ggsově úspěchu na Newport Folk festivalu v roce 1959, začala kapela stále víc
vystupovat pro vysokoškolské publikum
a to přinášelo nový, netradiční a mnohdy
ne–bluegrassový materiál.
Po odchodu od Foggy Mountain Boys
Curly využil zkušeností, které získal jako
řidič kapelního autobusu, koupil kamion
a živil se jako dopravce. Ani to nebylo
bez problémů, protože když přišel do
banky žádat o úvěr, oznámil mu místní
manažer, že mu nemohou půjčit, protože už není zaměstnán u Foggy Mountain
Boys. Nakonec pomohl starý přítel, za
úvěr se zaručil a Curlymu se tak otevřel
nový svět: „Skočil jsem ze 130 dolarů
týdně u Flatta & Scruggse na 500 dolarů
týdně, které jsem vydělal řízením kamionu. Mohl jsem si dát steak kdykoliv jsem
chtěl, měl jsem jich plnou ledničku. Celý
můj život se obrátil k lepšímu.“
Na muziku ale nezanevřel, občas hostoval s některými s přátel, které během své
kariéry potkal a v roce 1971 nahrál své
první sólové album, Curly Seckler Sings
Again. Lester Flatt se ho osobně dokonce
několikrát pokoušel dostat zpět do kapely, ale Curly byl neoblomný a Lesterovi odpověděl: „I kdybyste mi každý večer dali
celý svůj výdělek, nevrátím se. Slíbil jsem
dobrotivému Bohu, že s vámi dvěma už
nebudu nikdy pracovat, když mi pomůže
najít práci, se kterou bych uživil rodinu.“
V roce 1969 se Flatt & Scruggs rozpadli
a Lester Flatt pokračoval dál s kapelou
Nashville Grass, kam v roce 1971 pozval
i Curlyho, nejprve jako hosta a od roku
1973 jako řádného člena kapely. Když
do kapely přišel už zmiňovaný mladičký
Marty Stuart, vzal ho Curley pod svá křídla: „Bylo to jako byste se opřeli o letitý

Po Lesterově smrti v roce 1979 Seckler
vedl kapelu do roku 1994, kdy odešel na
odpočinek. Jeho pěveckým partnerem byl
především Willis Spears, zpívající a hrající
podobným stylem jako Flatt. Na Youtube
je k dohledání záznam celého koncertu, na banjo zde hraje famózní Kenny
Ingram a na housle Johnny Warren, syn
Paula Warrena, dlouholetého houslisty
Foggy Mountain Boys a Nashville Grassu.
Po letech, poprvé od roku 1962, se také
ocitl na pódiu s Earlem Scruggsem. Ten
v roce 1988 vystoupil s Nashville Grassem po sedmileté hudební odmlce na
festivalu Frontier Ranch v Ohiu. Na tuhle
událost přijeli fanoušci nejen z USA, ale
i z Japonska nebo Evropy a přes Scruggsovy zdravotní obtíže bylo jejich přijetí
velkolepé. Secklerova první žena Mable
v té době bojovala s těžkou duševní nemocí a Curlyho stál její pobyt v nemocnici 100.000 dolarů. Když se to Earl dozvěděl, nabídl mu další společná vystoupení,
ale to bylo také naposledy, co o něčem
podobném Curly slyšel. Mohl si jen domýšlet, že se Scruggs ten návrh udělal
bez porady se svou ženou Louise, o které
se vědělo, že řídí Scruggsův byznys železnou rukou. Asi nepovažovala spojení
obou bluegrassových matadorů za dobré
z obchodního hlediska. Mnohem později, dlouho po smrti Mable, se Curly znovu oženil. V roce 1998, ve věku 79 let
si vzal Elois, vdovu po Paulu Warrenovi,
legendárním houslistovi Foggy Mountain
Boys. Earl i Louisie byl na svatbě hosty.

1995 natočil u společnosti Copper Creek
album Sixty Years of Bluegrass with My
Friends a IBMA (Mezinárodní bluegrassová asociace) ho uvedla v roce 2004
do Síně slávy. V roce 2005 vydal album
Down in Caroline a následující rok své
poslední album, Bluegrass, Don’t You
Know. V televizi vystupoval naposledy
v roce 2011, sedm měsíců po operaci
srdce, v pořadu The Marty Stuart Show
zazpíval gospel Lord, I‘m Coming Home,
záznam je k dohledání na YouTube.

CURLY SECKLER (1919 - 2017)

dub. Byl nenahraditelný. Neklel, nekouřil,
nepil, nikoho nepomlouval, nepodváděl
svou ženu,“ vzpomínal později Marty.

V září 2006 jsem byl měl v zákulisí FanFest festivalu IBMA v Nashvillu možnost
sledovat jamování Curly Secklera před
vystoupením na hlavní scéně. Byl to
neuvěřitelný zážitek, doprovod mu dělali další mí oblíbenci, basista Mike Bub
a mandolinista Mike Compton a jamoval
s ním Larry Sparks. Curly pak vystoupil
v setu legend, spolu s ním také banjista
J. D. Crowe a mandolinista Everett Lilly.
S tím se na začátku padesátých let Curly
prostřídal u Foggy Mountain Boys, spolu
si ale pánové zapěli poprvé až tady. Curly zazpíval pár písní dobristy FMB, Joshe
Gravese. Ten měl původně také vystoupit, ale toho dne ráno zemřel. Producent
FanFestu, Carl Jackson, obvolal všechny
dostupné dobristy a ti na Gravesovu poctu zahráli společně jeho instrumnetálky.
Měl jsem pak příležitost se Secklerem,
elegantním jižanským gentlemanem,
vitálním a příjemným mužem v bílém
klobouku, mluvit osobně, plakát s jeho
věnováním dodnes zdobí náš dům. Odpočívej v pokoji, starý Secku.
Pavel Brandejs

Ani v muzikantském důchodu a Curly
nepřestal příležitostně vystupovat v roce
17
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13. Muzikantský Camp Kosodrevina 2018
Letošní zimní bluegrassový camp se tradičně konal ve dnech 12. až 14. ledna v chatě
Kosodrevina na Chopku v Nízkých Tatrách. Je to nejvýš položený bluegrassový festival
ve střední Evropě. Vyprodaný bývá již několik měsíců dopředu.
Jako již poslední léta byl věnován památce bývalého „chatára“ Jožky Černého,
který tuhle jedinečnou akci společně s
Romanem Áčem z Trnavy vymyslel. Bohužel nás v létě 2012 ve věku pouhých
jedenapadesáti let opustil. Určitě se ale
na nás celý víkend koukal shora a líbilo
se mu, že má opět plný dům a na dálku
si s námi připíjel čerešňičkou.
Chatu mají teď na starosti a tradici udržují jeho dva synové Peťko a Paľo. Muzikanti tam hrávají na své vlastní náklady
pro kamarády a rodiny.

Na Kosodrevinu jezdím pravidelně a moc
ráda, ale bohužel ne každý rok se mi to
podaří. Také o tom vždy píšu, a tak se
nechci moc opakovat. Základní informace ale zůstávají stejné, ale pro ty z vás,
kteří tuhle výbornou akcičku ještě neznají, je přesto uvedu. Kosodrevina je horská
chata v Nízkých Tatrách, na jižním svahu Chopku, asi 1500 m vysoko, přímo
u sjezdovky. Jezdívala tam ze Srdiečka
(Bystrá dolina) čtyřsedadlová lanovka, tu
ale zrušili a teď už jezdí jenom kabinky
z Krupové. Kabinky na mezistanici Kosodrevinu jsou v provozu do půl čtvrté.
Odtamtud se dá ještě vyjet dál - až na-

foto: Design Chlorid - www.designchlorid.com / www.facebook.com/designchlorid
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horu na Chopok. Do chaty se vejde asi
270 lidí, a je každoročně druhý lednový
víkend nacpaná k prasknutí muzikanty
hrajícími na akustické nástroje převážně
bluegrass, jejich rodinami a fanoušky.
Jezdívala jsem na Srdiečko autobusem,
který jezdil 2x denně z Brezna, ale pořád
ještě nevím, zda existuje spoj i na Krupovú. Loni tedy ještě nebyl a letos jsem to
nestihla zjistit. Zřejmě nikdo kromě mne
už vlakem a autobusy nejezdí.
Domluvila jsem se proto se Simonkou
Šmidtovou, že mě vyzvedne na nádraží
v Banské Bystrici před druhou.Pak jsme
pokračovali dál s jejím přítelem Martinem přibrat Tatianu Batovou. Už na parkovišti v Krupové jsme potkali spoustu
kamarádů. Nahoru jsme dorazili něco po
třetí. Ubytovat se a dolů. Tam to již huče-

lo jako v úlu. To bylo radosti ze shledání.
K večeru jako mávnutím proutku všichni lyžaři zmizeli a teď tu již - na dalších
nejméně čtyřicet hodin - zavládl nonstop
bluegrass. Venku bylo nevlídno: sněžilo
a byla mlha, a tak jsem už nevystrčila z
chatyani patu. Večeře se podávala v šest
hodin; měli jsme květákovou polévku a
vepřovou pečeni se slovenskou rajskou
a bramborovou kaší, bylo to moc dobré.
Organizační štáb tam dorazil již ve čtvtek.
Jirka Elger vymyslel nové jeviště, aby se
trochu vylepšil zvuk, který po sníženi dřevěných stropů byl dost špatný. Jaro Rakay
mu k tomu vyrobil konzoly. Musela to být
děsná dřina všechny zvukařské propriety vytahat nahoru. Už se vesele zvučilo.
Hlavní program v jídelně začínal přesně
v osm hodin.
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Jako první nastoupila skupina Tien z
Trenčína, která mimo jiné organizuje festiválek v Horné Porubě. Hrají nám už víc
než čtvrt století a já je mám moc ráda.
Zahájili písní Jericho a jako vždy se mi i
letos nejvíc líbila jejich slovenská verze
písně Greensleeves.
Další v řadě: mí oblíbení Zatúlaní z Prievidze s písní Bosý král a spoustou dalších.
Po nich nastalo oficiální přivítání účastníků campu, hlavni slovo měl Roman Áč a
Heno Medveď. Ke slovu se dostal i chatar
Pavel Černý, Jožkův syn.
Na jeviště nastoupila pražská skupinaAbalone. Zahájili nádherně zazpívaným
gospelem. U některých jejich písní mi
až naskočila husí kůže z té krásy. Zahráli také pár převzatých věci z repertoáru

Blue Higway. Ale nejen zpěv i instrumenty byly výborně, hlavně se líbilo dobro
Darka Houšky. Velký dojem na mnohé
zanechala jejich a capella píseň Moon
River z filmu Snídaně u Tifanny. Jistě nebyli na Slovensku poprvé ani naposled.
Pak se na jeviště dostavila kapela Funny
Grass z Českého ráje a tím pádem i první
žena, zpěvačka a kytaristka Bára Součková. Také nám představila svého nejmladšího člena, dobristu Honzu Richtera.
Karlos Souček exceloval jako vždy jak na
mandolinu, tak na foukací harmoniku a
Jarda Handlíř se věnoval banju. Moc se
mi líbila písnička Catfish John, kterou
nám dle úpravy Jerryho Douglase a Alison Krauss zazpívala Bára. Jinak jim moc
sedí muzika v irských rytmech a basák
Petr Ivan moc pěkně zpívá.

foto: Design Chlorid - www.designchlorid.com / www.facebook.com/designchlorid
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Po nich nastoupil výborný slovenský Blueland s jejich hard driving bluegrassem,
který také jistě znáte. Už jsem o nich
také x-krát psala. Bratři Tomkové s basou
a kytarou, Pavol Reyo Dano na mandolinu a Ralph Schut na banjo. Letos Sancho
náhodou nebyl na žádné expedici a tak
jsme si je užili v kompletni sestavě.Obecensto je propustilo až po jejich přídavkovém hitu, Vždy keď ráno vstavám prvý.
A pomalu se chystala fantastická sestava
kolem Peťka Luhy, na které se vždy nejvíc těším. Tento rok si dali název Peter
Luha & Koska Nostra. Nejdřív nám zahrál
Peťko s Marianem Jaslovským a jeho saxofonem, postupně se přidávali Henrich
Novák s dobrem, Pavol Matěj s houslemi,
Josef Jope Forman s foukačkami. Jejich
muzika se nedá popsat, musí se slyšet.
Nakonec se k nim přidal náš holandský
kamarád, basák Dave Mac Gillavry - a
ten už pak na jevišti zůstal až do konce.

To byl ale nářez!!! Museli také párkrát
přidávat.
Závěr večera opět patřil nizozemské kapele s příchutí rock’n’rollu padesátých
let: Holy Water aneb Svatá voda. Hoši
- Chris Schut, kytara a zpěv, a basák,
zpěvák a hlavní komik Dave Mac Gillarvy
- se před pár lety přestěhovali do Čech
a jejich čestina už je skoro perfektní. Jejich muzika by snad probudila i mrtvoly.
A Dave to jako vždy vtipně komentoval.
Každopádně to vždy nakonec pořádně
roztočí a obecenstvo roztančí. Už byly
skoro dvě, když skončili. A pak následovaly nesčetné sejšny, v baru, v přísálí i jinde až do rána bílého.
Po výborné snídani se už zase sejšnovalo
(nebo to banda táhla už od včerejška?).
Venku sněžilo a bylo mlhavo, ti kteří vyjeli na Chopok, stejně nic neviděli. Tak mne
ani nemrzelo, že jsem tam nebyla. Nasadila jsem si mačky a šla na procházku, ale
moc se chodit nedalo, a tak po poledni
zase do chaty poslouchat další muziku.
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A již zde byla nejnovější vynikající slovenská formace Heartbeat. Po mé oblíbené
Time To Wander od Dillardů si pro nás
připravili překvapení. Kmotři Roman Áč a
Heno Medveď pokřtili jejichnové cédečko s názvem Melody Roads - čím jiným,
než čerešničkou. Bohužel ho nemám, tak
o něm nenapíšu, ale stoprocentně bude
výborné. Jejich zpěvačka Soňa Švecová
má nevšedni nádherný hlas a hoši nezůstávají pozadu. Výborný kytarista Vlado
Križan, nejlepší slovenský mandolinista
Michal Bajo Barok, dobristu Henricha
Nováka zná jistě každý, na basu Dodo
Jagerský, na housle Pavol Matěj a s banjem se k nim - po odchodu Filipa Batu,
na kterého si také vzpoměli přidal Zdeněk „Rohlík“ Roh. Super!!! Muzika jako
řemen!

Ve dvě začínal dole v baru odpolední program, který otvírala má oblíbená a stále
se zlepšující Štvrtková klobása z okolí Žiliny. Psala jsem o nich loni. Vynikající Michal Kováč střídal mandolínu s houslemi.
Stanko Turek hrál na dobro, Stano Palúch senior na banjo. A hlavní slovo měl
kytarista Martin Hlavatý.
Po nich nastoupil jako předvoj Zdeněk
Lucák se svým dobrem a záhy se k němu
přidala tradiční kapela Šidlo. Byli mírně
indisponováni, protože oslavovali, že se
Duškovi Zapalačovi narodí druhá dcerka
se jménem Žofia. Poprvé jsem je viděla
s dívčím členem, mandolinistkou Alžbě21
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Riding Hoppers

tou Albrechtovou. No,zhostili se svého
vystoupení se ctí. A se Zdeňkem jim to
šlo ještě líp.
Další v řadě bylo duo ToPinQui, které tvoří manželé Joey a Pavel Tim Dudovi.Loni
i předloni tady měli obrovský úspěch.
Nádherně zpívají, Joey i francouzky a anglicky, je radost je poslouchat. Největší
úspěch měla snad píseň If I Needed You.
Po nich nastoupila další z mých oblíbených a výborných kapel Red & White z
okolí Karviné, s banjistou Míšou Wawrzyczkem, bratry Zielonkovými (Marianem
na kytaru a dobro a Adamem na mandolínu a housle) a Benem Konstantinidisem na basu. Prohlásili, že se nad sebou
22

foto: Lilka Pavlak

zamysleli a začali skládat i své vlastní
písničky. Jako příklad nám Ben předvedl
svou Narozen ve špatném znamení. Také
jsem o nich už mockrát psala. Všem se
moc líbili.
A již nastoupila formace Vacuum Ball
aneb Kulička vakua kolem Zdeňka „Rohlíka“ Roha z Jihlavy. Ti tady měli s obrovským úspěchem svou premiéru jako
trio lovia byli označení za objev festivalu.
Vzali si k srdci, že by byli ještě lepší, kdyby měli i basu a tak s Blankou Preisslerovou hráli už v Horné Porubě. Ted si navíc
přitáhli ještě bicí. Kapelu tvoří vynikající
zpěvačka a kytaristka Bára Preisslerová, houslista Vojta Nosek, výše zmíněný
Rohlík a Blanka. Jméno bubeníka mi mo-

Ne moc bluegrassu, ale nádherná muzika.
Pak následovali Peťo Luha a Marian Jaslovský. Geniálnía charismatický kytarista
a skladatel Peťo „Pitu“ Luha je na Kosce
již podvanácté a dá se označit za ikonu
festivalu. Svoji kapelu si vozí v kufříku s
sebou. Nedá se popsat, musí se vidět.
Jeho spoluhráč Jaslo je také vynikanící
hráč, nejenom na saxofon. Jako vždy je
diváci nechtěli ani nechat odejít.
Rustic Robots aneb Rustikálni roboti, se
nám představili v neobyčejně učesané
verzi. Letos žádne tetování ani make up.
Vzpomínám si, jak jsem z nich měla skoro strach, když jsem je zde kdysi viděla
v jejich hrůzostrašné podobě poprvé. Jejich perfektní virtuozně zahraná a zazpívaná old country a bluegrassová muzika
všechny uchvátila. Hrají ve složení Ralph
Schut kytara, Radek Vaňkát dobro, Zdeněk „Rohlík“ Roh banjo a Chris Schut
basa.
A hurá nahoru na večeři. Měli jsme výbornou čočkovou polívka a rýži s dobrou
omáčkou s drůbežím masem na houbách.
Byli jsme již druhá směna, a tak sotva
jsme dojedli, honem jsme se chystali na
večerní koncert, který v jídelně začínal o
půl osmé.
Moc jsem se těšila kapelu Riding
Hoppers. Kapela je složena z torz legendárních severočeských kapel Bluegrass
Hoppers, která vznikla v roce 1967 a
později byla přejmenována na Fešáky a

Riders - od roku 1972 s legendárním banjistou Tomášem Šperkem a houslistou
a kytaristou Jirkou Jandáskem. Večerní
program zahájili písní Old Joe Clark a pak
přizvali na jeviště Roberta Mouchu, který
se Kosky pravidelně zúčastnoval dosud
jenom jako divák. Ten nám zazpíval starý fešácký hit: Rychlejší koně. Robert je
dodnes regulární člen Fešáků. Mandolinista Radek Stanka, také jeden ze zakládajících členů, nám zazpíval Baladu o
Johnu Henrym. A opět Robík Moucha s
písní Šéfe, tak pusť mě zpátky ke koním.
Jirka Jandásek se moc divil, že včera tady
nezazněla ani jedna instrumentálka. Za
mladých let jich s Tomášem Šperkem hrávali spousty. Vypálili na nás tedy Foggy
Mountain Breakdown. Zpívají většinou
česky, jenom Robík, který prý žil dlouhou
dobu u imperialistů, nám anglicky zazpíval City Of New Orleans. Pochopitelně
museli přidávat a byla to píseň, kterou
začínali prý pověstné fešácké saloony
koncem šedesátých let, s názvem Svoboda se blíží. V té době prý taky nosili stetsony, což některým z nich zůstalo. Dnes
již to ale znamená něco jiného.
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mentálně vypadlo.

Po nich se na podium chystal fantastický
Svaťa Kotas band z Brna ve složeni Svaťa,
kapelník, banjista i kytarista a hlavní autor hudby, Tomáš Vojtek, kytara, zpěv,
autor většiny textů, zpěvačkaa mandolinistka Jana Vojtková s nádherným hlasem a dobrista Michal Nežerka. A na
basu je doprovází Vladimír Vašek.Kapela
hraje svéraznou muziku na pomezí žánrů
bluegrassu, nové akustické hudby i folku. Svaťovy kapely ve všech sestavách
odjakživa děsně prožívám. A vždy má kolem sebe samou muzikantskou smetánku. No, byla to senzace první třídy. Také
museli přidávat.
23
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Kapelu Vodopád z Brezna snad ani představovat nemusím, na Kosce patří k inventáři, zná ji jistě každý a ještě nikdy
nevynechala. Dlouhá léta patří k mým
oblíbencům. Temperament z nich jenom
srší a vždy a všude dokážou vykouzlit
nádhernou atmosféru. Obecenstvo je
zkrátka miluje. Už jsem o nich také psala
mockrát, nechci se opakovat. V půli vystoupení vytáhl Ondra Paciga flaštičku
borovičky, kterou si schoval z posledního
rozloučení s Jožkou Černým a připil si s
ním tam nahoře. V mnoha očích se objevily slzičky.
Po nich nastoupili brněnští Poutníci. Delší
dobu zde nehráli, neradi cestovali sedačkovou lanovkou ze Srdiečka. No já se na
ní taky vždycky bála, hlavně když sněžilo
a foukal silný vítr. A jednou se se mnou
dokonce v půli svahu zastavila. Pak slízat
24

na tu ledovku, taky nebyl žádný med. A s
nástroji to byl jistě horor.
Poutníci nám hrají již devětačtyřicátý rok
a jistě je každý z vás zná. Jako vždy výborně zahráli jak nové věci, tak ty z té
nejslavnější éry s Křestanem. Nechyběl
pochopitelně ani ten největší jejich hit Panenka.
Po nich nastoupil další můj oblíbenýBlueRej ze severní Moravy. O těch taky
píšu každou chvíli. Jako přídavek nám
zahráli i tu mou nejmilejši, Metličku křivolakou.
A pak vystoupila bombastická kapela
Professional DeFormation, kterou většina účastníků viděla ten den poprvé. Já
o nich psala už po loňském Banjo Jamboree, tehdy si ještě říkali Acoustic De-

Festival se pomalu blížil ke konci a nastoupila nová hvězdná sestava Monogramu, tedy bratrů Jahodů s Jardou na
banjo a Zdeňkem s mandolínou, basistou
Pavlem Lžičařem a Jindrou Vinklerem,
hlavním zpěvákem a kytaristou, který
jezodpovědným za většinu jejich nové
tvorby. Po odchodu Pepy Maliny byla
tahle kapela obohacena vynikajícím dobrem Honzy Kouby. A mně v něm přibylo
do mé rozsáhlé adoptivní bluegrassové
rodiny další (a zatím nejmladší) vysoce ta-

lentované dítě. A mám z nich všech jako
vždy velkou radost.
Když po pár přídavcích skončili, táhlo již
na druhou hodinu ranní. A opět následovaly nesčetné sejšny až do rána bílého.
Když jsme kolem čtvrté odcházely s Tatianou spát, ještě se všude hrálo.
Nezbývá než poděkovat všem účastníkům a pořádajícím tohoto jedinečného
campu. Romanovi a Rudovi Áčovým,
Jirkovi Elgerovi za zvuk, personálu Kosodreviny a všem těm, co se podíleli na
přípravě a zdárném průběhu tohoto jedinečného a nezapomenutelného festivalu. A všem zúčastněným za tu nádhernou atmosféru, která tam panovala.
Osobně také děkuji Simonce a Martinovi,
že mě vzali autem tam i zpět do Banské
Bystrice.
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Formation. Tehdy jsem z nich doslovně (a
nejen já) padla na zadek. Jejich fantastická muzika mi už připadá jako z další dimenze. Ozývaly se hlasy, jako novej
Newgrass Revival atd. Tahle sestava (Jakub Racek, Radek Vaňkát, Petr Vošta a
v pravdě basový kouzelník Miloš Peter
Klápště) se opravdu nedá popsat slovy,
musí se vidět a slyšet. Něco takového zde
ještě nebylo. Nejenom že všichni virtuozně ovládají své nástroje, ale i perfektně
zpívají. No, nemám dost slov pro tento
superlativ. Obecenstvo bylo jako v tranzu
a pochopitelně je nechtěli pustit z jeviště.
Myslím, že Ondra Paciga byl úplně vedle
z jejich basáka a určitě strávil bezesnou
noc. Obecenstvo flipovalo při jejich poslednim přídavku, Patlal od Petra Vošty.
A za jedinou deformaci by se dal označit
dnešní„deformovaný“ Radkův účes.

A hlavně pozdrav Jožkovi Černému tam
nahoru. Nikdy na tebe nezapomeneme.
Kdyby celý bluegrassový rok 2018 probíhal v takové pohodě a harmonii jako
vládla na Kosce, byl by to jistě jeden z
nejlepších. Moc doufám, že se na Kosce
zase všichni za rok ve zdraví sejdeme.
Lilka Pavlak

Milí členové,
prosíme Vás, nezapomeňte si co nejdříve zaplatit své členství na rok 2018. 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 2017.
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HOT RIZE SLAVÍ ČTYŘICETINY
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Hot Rize slaví čtyřicetiny
Letos v lednu oslavila legendární bluegrassová kapela Hot Rize čtyřicáté výročí existence, jejich první vystoupení se odehrálo v The Hungry Farmer ve městě Boulder
v Coloradu 18. ledna 1978. V úplně první sestavě skupiny hráli a zpívali: Tim O’Brien
(mandolína, housle, zpěv), Pete „Dr. Banjo“ Wernick (banjo, zpěv), Mike Scap (kytara, zpěv) a Charles Sawtelle (baskytara, zpěv). Mike Scap opustil kapelu v dubnu
téhož roku, na jeho místo se přesunul Charles Sawtelle a místo baskytaristy obsadil
Nick Forster.
Hot Rize je původně jméno kypřící ingredience, kterou obsahovala mouka
a kukuřičné výrobky potravinářské firmy
Martha White. Každý bluegrassový fanda asi zná Martha White Show Flatta &
Scruggse, stejně jako jejich reklamní hit,
píseň Martha White Theme Song. Méně
už se ví, že společnost podporovala
i skupinu Hot Rize a ta jí na oplátku dělala reklamu stejně, jako za časů Flatta &
Scruggse. Podobné postavení pak měla
také třeba Rhonda Vincent, u jejíhož
obřího Martha White autobusu jsem se
v Nashvillu v roce 2006 fotil.

grassu: „Jednou jsme dělali předkapelu
pro Billa Monroea. Bill měl špatný zrak
a s naší dvojrolí nebyl obeznámen. Na
konci koncertu Bill pozval, jak měl ve
zvyku, na pódium Hot Rize, abychom
si společně zahráli pár písní. Nastoupili
jsme před diváky a Bill se začal shánět
po té druhé kapele, aby si taky zahrála.
Publikum zalapalo po dechu, protože si
uvědomilo, že Monroe není do celé věci
zasvěcen. Situaci vyřešil Nick, který prohlásil, že ta druhá kapela už odjela. Bill
byl spokojený a vystoupení mohlo pokračovat.“

Alter egem kapely bylo uskupení Red
Knuckles & The Trailblazers, skupina
hrající western swing a starou country
music. Vystoupení téhle partičky bývala
třešničkou na dortu koncertů Hot Rize,
pánové se poněkud přehnaně stylově
převlékli a spustili další nářez prokládaný
vtipnými scénkami a dialogy. Kdysi jsem
viděl záznam koncertu tuším z Francie
a když Charles Sawtelle předváděl stínohru, myslel jsem, že smíchy prasknu.
Red Knuckles a Wendell Mercantile (Tim
O’Brien a Nick Forster) tady hráli na elektrické kytary, Slad (Charles Sawtelle) na
basovku a Waldo Otto (Pete Wernick) na
lap steel. Něco podobného u nás jeden
čas provozovala i Nová Sekce. Wernick
dává k dobrému příhodu s otcem blue-

Hot Rize spolu zůstali ve stejné sestavě
dalších dvacet let, až do srpna 1998, kdy
ze zdravotních důvodů odešel Charles
Sawtelle, který o rok později zemřel ve
věku pouhých 52 let. To už ale kapela
vystupovala jen příležitostně, oficiálně skončila své působení vystoupením
30. dubna 1990 na třetím ročníku MerleFestu. V témže roce získala kapela ocenění Entertainer of the Year od IBMA
(Mezinárodní bluegrassová asociace),
o rok později bylo jejich album Take It
Home nominováno na Grammy a písnička Colleen Malone z tohoto alba získala
cenu Song of the Year od IBMA. Hot Rize
exportovali bluegrass do celého světa,
fanoušci je mohli slyšet nejen v Evropě,
ale i v Japonsku nebo Austrálii a během

V roce 2002 začala kapela znovu příležitostně vystupovat s brilantním kytaristou
Bryanem Suttonem, kterému se tak splnil
sen: „Byl jsem velkým fanouškem kapely
od chvíle, kdy jsem ji slyšel, stejně jako
moji rodiče. Poprvé jsem Hot Rize viděl
v roce 1989 na festivalu Doyle Lawsona
v Dentonu v Severní Karolíně, bylo mi
šestnáct let. Uvědomoval jsem si, dokonce už jako teenager, že hrají hodně silného vlastního materiálu a že ty písničky
pomohly skupině získat vlastní tvář.“ Od
roku 2007 vystupuje kapela pravidelně

a Bryan k tomu dodává: „Jsem hrdý na
to, že jsem součástí příběhu Hot Rize.
S potěšením hraji písně, které na mě,
mladého fanouška, měly takový vliv a rád
se zapojuji do přípravy nového materiálu.
Mým cílem je, aby staří i noví fanoušci,
kteří přijdou na vystoupení, měli stejný
zážitek, jaký jsem míval já. I když nejsem
původní člen, jsem si velmi dobře vědom
toho, co Hot Rize znamenají pro fanoušky. My všichni, kteří hrajeme bluegrass,
se snažíme udržet dané tradice živé a já
myslím, že moje role u Hot Rize je příležitostí k tomu.“

HOT RIZE SLAVÍ ČTYŘICETINY

let pánové natočili alba: Hot Rize (1979),
Radio Boogie (1981), The French Way
(jako Red Knuckles and the Trailblazers, 1984), Traditional Ties (1986), Untold Stories (1987), Shades Of The Past
(jako Red Knuckles, 1988), Take It Home
(1990) a poslední When I‘m Free (2014).
Kapele také vyšly dva živé záznamy
z koncertů, So Long of a Journey (2002,
nahráno 1996) a Hot Rize/Red Knuckles
and the Trailblazers Live — In Concert
(1982).

Slyšel jsem Hot Rize živě na festivalu
IBMA v Nashvillu v roce 2006 a musím
říct, že jejich popularita u diváků byla až
neuvěřitelná. Však také kapelní tričko
Hot Rize stálo dvacet dolarů, zatímco
ostatní kapely prodávaly svá trička po deseti, přesto byla fronta jen u stánku Hot
Rize. Všechno nejlepší, pánové!
Pavel Brandejs
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Malina Brothers - Tour 2018

Malina Brothers vyráží na turné s novým albem,
které zdobí hlas Kateřiny García
Bratři Malinové - Luboš, Pavel a Josef se před osmi lety sešli spolu s dalším
náchodským rodákem Pavlem Peroutkou ve výjimečném hudebním projektu. Malina Brothers jsou v tuzemsku považováni za špičku žánrů bluegrass,
folk a country. Mají za sebou dvě úspěšná turné v USA. Natočili dvě řadová
alba a právě vyráží na turné s novou deskou, na kterou přijala pozvání zpěvačka česko-španělského původu Kateřina García.
Zpěvačka Kateřina García je považována
za jednu z nejvýraznějších osobností irského zpěvu u nás. Narodila se v Praze,
vyrůstala v Barceloně a nyní žije v Dublinu.
Od roku 2001 spolupracuje s Lubošem
Malinou (Druhá Tráva). Obě alba jejich
společného projektu Garciabyla nominována na žánrové ceny Anděl. Mimo to
spolupracovala s řadou muzikantů napříč

hudebními žánry (Robert Křesťan a Druhá Tráva, Pavel Bobek, Steve Walsh, Alan
Doherty a další). Zajímavostí je i rodová
linie Kateřiny García, jakožto pravnučky
malíře Alfonse Muchy. Kateřina je hispanistka a v současné době přednáší na
Department of Hispanic Studies, Trinity
College Dublin.

Na novém albu uslyšíte písně od východočeského rodáka Mirka “Skunka“ Jaroše jako Ben Foster nebo Já ji měl rád
od Stanislava Skály, které nebyly doposud nikde vydány, veselou Moll Dubh v
irštině, baladickou Banks of the Ohio, výpravnou instrumentálku Zlatá éra od Luboše Maliny, nebo autorské písně Pavla
Peroutky a Pepy Maliny.
„Natáčelo se na horské chalupě v Jizerských horách. Inspirativní prostředí
a pohoda při nahrávání pro nás byla velmi důležitá a doufáme, že ji posluchači
z nové desky pocítí a bude se jim líbit“,
dodává banjista Luboš Malina.

MALINA BROTHERS - TOUR 2018

Minulý rok nazkoušeli Malina Brothers
s Kateřinou García několik písní ke společnému vystoupení ve Strážnici. „Výběr
písniček, barvy vokálů a energie Katky
nás tak nadchla, že jsme začali uvažovat
o společné desce. Po řadě e-mailových
korespondencí se nám podařilo dát s
Katkou dohromady několik adeptů. Vyšel nám z toho citlivý mix irské muziky,
bluegrassu a western-swingu. Tedy všeho, na čem jsme odmalička vyrůstali.Bylo
jasné, že s tím musíme do studia.“ říká
kytarista Pavel Malina.

Vydání alba 8.ledna 2018
Web: www.malinabrothers.cz
FB: www.facebook.com/MalinaBrothers/

Ukázky z nového CD:
https://soundcloud.com/user-358584970-576912365/
sets/malina-brothers-katerina-garcia
Případně na https://soundcloud.com/ zadat do vyhledávání „malina brothers“.
Pozvánka na TOUR 2018: https://youtu.be/7gt_XWflbO8
Pozvánka 1 min.: https://youtu.be/giSlpnXceGQ
Data koncertů Malina Brothers naleznete v Kalendáři akcí na str. 47
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Recenze knihy - Lee Bidgood: Czech Bluegrass
Lee Bidgood: Czech Bluegrass. Notes from the Heart of Europe.
[Český bluegrass. Poznámky ze srdce Evropy].
S úvodem Tonyho Trischky. Urbana, Chicago and Springfield: University of
Illinois Press, 2017.
Vyšlo v edici Folklórní studia v multikulturním světě. 172 stran.
Poznámky z terénního výzkumu bluegrassu v českých zemích sepsal etnomuzikolog a houslista Lee Bidgood. Ano,
to je ten Američan, který k nám jezdí
opakovaně od roku 1999, který se naučil
česky a jehož předchozí bádání dalo vznikdokumentárnímu filmu Banjo Romantika (2013/2016). Současná kniha ukazuje, že se dá k bluegrassu u nás přistoupit
i jinak než historicky či encyklopedicky.
Bidgooda zajímá interakce mezi českým
a americkým bluegrassem a zkoumá ji
v sociálním prostředí, na současných aktivních účastnících, tedy muzikantech
a výrobcích nástrojů. Klade si otázky
o identitě a autenticitě. Např. jak moc je
český bluegrass český a jak moc je americký? Jde o americkou hudbu mimo své
hranice, českou kopii, nebo původní
hudbu s americkými a českými kořeny?
Bidgood dospěl k názoru, že je to něco
mezi tím a anglický termín “in-between”
nás provází celou knihou. Velkou roli
v chápání českého bluegrassu hrají pro
Bidgooda termíny představivost a romantika, které jemu i nám pomáhají překročit vzdálenost mezi oběma kontinenty a realitami.
Podrobně se Lee Bidgood zaměřuje na tři
oblasti bluegrassu u nás: hru na housle,
výrobu banja a zpěv gospelu a dotýká se
víceméně jen vybraných regionů v Čechách. V anglických verzích čteme přepisy rozhovorů, které měl s jednotlivými
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představiteli daných oblastí, většinou
svými vrstevníky (muži i ženami narozenými na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století). Velký prostor
má kapitola o houslovém hraní, v níž se
Bidgood dostal velice blízko k odpovědi na to, proč je české a americké hraní
jiné. Nápovědu (bohužel už konečnou)
mu podal i houslista Franta Kacafírek.
Rozhovory vždy Lee Bidgood komentuje
a dává do odborného kontextu s odkazy
na sociologii, psychologii, etnomuzikologii, politologii ad. To, co dotyčný cítí,
jak jedná či vysvětluje, posune Lee Bidgood do širší perspektivy. Sleduje i svoje
vlastní pohnutky a jednání v rámci hraní bluegrassu a následně srovnává sebe
s našinci. To vše ve snaze zachytit co
nejvěrněji současnou fázi vývoje našeho
bluegrassuv jeho pohybu a směřování.
Stejnými metodami dnes pracuje americká věda.
Kniha je určená americkému či zahraničnímu odbornému publiku. Doplňuje
ji kapitolka o češtině, slovníček českých
termínů, seznam vybraných CD. Českou
bluegrassovou veřejnost potěší znalost
lidí, které Lee Bidgood zpovídal a s jejichž
svolením rozhovory zveřejnil, popis a fotografie známých míst. Opakovaně se
Bidgood vyjadřuje pochvalně o postavení českého bluegrassu a výrobců nástrojů v Evropě a USA. Naše „nedostatky“
nekritizuje, ukazuje je v souvislostech

Kniha je nabitá informacemi, analýzami, odbornými termíny, leckde provokuje k dialogu – nejde tedy o lehkou populární četbu. Přesto je napsaná v lehkém, srozumitelném a osobním stylu. Lee Bidgood ukazuje český bluegrass s důvěrnou i odbornou
znalostí.
Irena Přibylová

RECENZE KNIHY - LEE BIDGOOD: CZECH BLUEGRASS

a vysvětluje je – ať už jde o výslovnost anglického th, zálibu v hospodách a popíjení,
ateismus, malou sebedůvěru, či únik z veřejného života do soukromí víkendových
chat a království romantiky.
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ROZHOVOR – Petr Vošta
Obvyklá otázka na začátek: Jak ses
Petře dostal k muzice a kdy? A co Tě
přivedlo zrovna k bluegrassu?
V tomto směru sehrál jednoznačně největší roli můj otec. Dodnes si pamatuji,
jak nám jako malým dětem hrával před
spaním na kytaru v dětském pokojíčku
a mě to prostě fascinovalo. Otec měl také
spoustu gramofonových desek. Vidím to
jako dnes. Byly v jedné skříni v obýváku
a narovnány svisle jako knihy v levé části této skříně. Tím pádem vpravo byly ty
desky, které zrovna byly v kurzu a vlevo ty
zapomenuté staré desky, které se prakticky už nepouštěly. Mě nejvíce bavila taková ta zelená deska Banjo Bandu, kde měl
Ivan Mládek hlavu dvakrát větší než všichni ostatní muzikanti. Jako pětiletý kluk
jsem samozřejmě ještě nebyl schopen
docenit geniální humor v textech pana
Mládka, ale bavila mě prostě ta hudba
samotná. Byla totiž rytmická a výborně
zahraná. Tehdy jsem to samozřejmě nedokázal takto pojmenovat, ale prostě to
se mnou házelo a to mi stačilo a dělalo
dobře. Texty jsem moc nevnímal, možná
tak na úrovni, že tam ten Jožin žere Pražáky a že medvědi obchodují s tranzistoráky turistů. To mi vlastně zůstalo dodnes.
Text při prvním poslechu písně nikdy moc
nevnímám a soustředím se na hudbu. Ve
svých pěti letech jsem se tedy stal obrovským fanouškem Ivana Mládka. Všechny
desky jeho kapely Banjo Band byly v naší
skříni úplně vpravo a já s Mládkem začal
terorizovat své rodiče. Museli neustále
obsluhovat gramofon a poslouchat dokola ty samé písničky. Pamatuji si, jak táta
prones větu: “Pustím ti všechno kromě
Mládka.“ Brzy mě přestala uspokojovat

pouhá pasivní konzumace hudby. Při poledním klidu ve školce, kdy všechny vzorné děti ležely v postýlkách, vylezl jsem do
umyvadla ve třídě, stoupl si do něj a začal
zpívat Jožin z bažin. Toto mé první životní
vystoupení však narazilo na značné nepochopení ze strany paní vychovatelky, která vstoupila během hudební produkce do
třídy. Celý tento koncert se velmi rozmáznul, rodiče se museli dostavit do školky,
kde jim bylo vysvětleno, že koncert nebyl
legální. Druhý den si mě maminka vedla
opět ze školky a pravila: „Tak co Petříku?
Doufám, že jsi zase nestál v umyvadle
a nezpíval dětem.“ Já ji na to odpověděl:
„Neboj mami, já jsem dneska v tom umyvadle seděl na turka.“ Byl jsem tedy v oblasti hudby dost nezvladatelné dítě.
Co Lidová škola umění, oblíbené diskusní téma?
Otec měl sen, že budu houslovým virtuosem a když jsem šel do první třídy, přihlásil mě do lidové školy umění na housle. Nikdy předtím ani potom jsem neměl
takový odpor k hudebnímu nástroji jako
na hodinách houslí. Hrát na housle etudy
mi přišlo směšné, potupné a málo klučičí. Tou dobou mě spíš uchvátila kapela Olympic, chtěl jsem být jako oni a ve
školní družině jsme si se třemi kamarády
hráli vždy na Olympic, který je na šňůře.
V pokojíčku jsem měl plakáty své jediné
oblíbené kapely a s každými Vánocemi
se rozšiřovala má sbírka desek Olympicu,
které se okamžitě propracovaly na pravou stranu skříně. Mládek byl zapomenut, teď jsem byl dalších sedm let rocker.
Co ale s těmi houslemi? Tento nástroj mě
vůbec nebavil a podle toho taky vypadal

ROZHOVOR - PETR VOŠTA
foto: Martha Black

můj přístup k němu. Ačkoliv jsem se vůbec na hodiny houslí nepřipravoval, cosi
jako nějaký talent či co mi komplikovalo
cestu ke svobodě. Učitelka houslí si zavolala mé rodiče do LŠU a říkala: „Mám
dva žáky. Jeden dře, cvičí a ten druhý na
to úplně kašle. Oba dva však hrají stejně.“ Tato nešťastná slova paní učitelky
zapříčinila to, že otcovy naděje na můj
úspěch co by houslisty opět vzrostly a já
musel navštěvovat Lidovou školu umění
v Jihlavě ještě další tři dlouhé roky. Nakonec jsem byl přeřazen jako zvláštní exot k
samotnému panu řediteli Zemanovi. Když
se mě zeptal, zda mě baví vůbec muzika,
odpověděl jsem mu, že ne a on si zavolal
mého tátu a řekl mu, ať už mě do houslí
nenutí, že si k muzice určitě jednou najdu
cestu sám. Myslím, že to tehdy předpověděl docela správně, co myslíš? (smích).
Ve čtvrté třídě základní školy tedy definitivně skončila má krátká kariéra houslisty.

Můj táta to ale naštěstí nevzdal. O tři roky
později, když mi bylo třináct, jsem našel
pod stromečkem mandolínu za 150 Kčs.
Naučil jsem se na ni 5 akordů a začal si
hrát písničky. Muzika mě najednou začala
hrozně bavit. Bylo to úplně něco jiného
než cvičit stupnice či etudy na housle. Za
půl roku jsem již byl hvězdou na školním
výletě. Hrál jsem ve vlaku na mandolínu
a zpívali jsme se spolužáky takové ty klasické odrhovačky jako Bedna od whisky
apod. Tehdy také opět sehrály svou velkou roli tátovy desky. Napadlo mě podívat se poprvé na ty zapomenuté v levé
části skříně. Byly to desky Greenhorns 71
a Greenhorns 72 a čekaly tam na mě 15
let. Z reproduktorů se ozvalo banjo Marka Čermáka a mě to naprosto učarovalo.
V tu chvíli jsem měl jasno, že banjo je nástroj, kterému se chci věnovat po zbytek
svého života.
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To už jsi nějaké měl?
Ke čtrnáctým narozeninám jsem dostal
své první banjo značky Kertak v hodnotě
1 500 Kčs a splnil se mi sen. Tou dobou
jsem již hrál rok na mandolínu a dostal
jsem nabídku do mé první kapely, která
se jmenovala Pařezáci, která hrála bluegrass. V této kapele jsem se dozvěděl,
že takový žánr vůbec existuje a dostala
se mi do rukou také poprvé nahrávky
kapely Flatt & Scruggs. Tato legendární
americká kapela znamenala další explozi
v mém hudebním životě. Hru Earla Scruggse jsem si okamžitě zamiloval, opatřil
jsem si jeho školu hry na banjo a už to
jelo. Po roce tápání jsem se na banjo
začal najednou rozvíjet. Stal se ze mě
fanatický bluegrassman. Jelikož mě pořád táhlo banjo, opustil jsem v patnácti
letech post mandolinisty ve skupině Pařezáci a založil si vlastní kapelu Patník,
kde už jsem mohl hrát konečně na banjo. Mimochodem post mandolinisty v
kapele Pařezáci po mě převzal tenkrát
Zdeněk Roh, což je další typický mandolinista (smích). Drhnul jsem tedy banjo
značky Kertak tři roky ve své vlastní skupině Patník a měl jsem to štěstí, že jsem
v této kapele hned od začátku spolupracoval se skvělým muzikantem - kytaristou Michalem Pelantem, který v dnešní
době hraje s Davidem Kollerem. Skládali jsme vlastní písně, aranžovali jsme,
navzájem jsme se ovlivňovali. Já ho táhl
spíše k bluegrassu, on mně sváděl zase
k jiným žánrům, takže se to ustálilo někde uprostřed a náš hlavní vzor byli tehdy Poutníci a Druhá Tráva. Pak nastal zásadní okamžik. V Rantířově u Jihlavy byl
koncert Druhé Trávy a po něm začal velký
countrybál, na kterém jsme i my dostali
možnost zahrát si asi 5 písní. Měli jsme

tedy společnou šatnu s Druhou Trávou
a já se ve svých 18-ti letech poprvé odvážil oslovit svůj idol Luboše Malinu, zda
by mi neporadil, jak mám pokračovat
s banjem, jak cvičit, na co se zaměřit atd.
Luboš mi řekl, ať mu něco nejprve zahraji.
Poté mě začal velmi chválit, povzbuzovat
a motivovat. Chvilku jsem si i myslel, že
si ze mě dělá legraci, ale asi po hodinové
debatě s ním jsem zjistil, že to je skvělý
a skromný člověk, který si na nic nehraje. Byl to pro mě zásadní zlom, protože
jsem najednou viděl, že to, co dělám má
nějaký smysl. Luboš mě také upozornil
na to, že v prvé řadě potřebuji pořádné
banjo. Půjčil mi asi na půl roku nějaké své
staré banjo a dokonce mi ho přivezl sám
osobně do Jihlavy. Za půl roku jsem od
něj koupil banjo značky Průcha, na které
nahrával první desku Druhé Trávy. Na to
banjo jsem pak hrál asi 15 let. Nikdy nezapomenu, co pro mě Luboš tehdy udělal, je to prostě borec. Když jsem odešel
do Prahy na vysokou školu, začal jsem se
okamžitě pídit po nějaké kapele. Přihlásil
jsem se na jakýsi inzerát z novin a šel na
zkoušku jedné folkové kapely. Ta kapela
mě tehdy sice nepřijala, že prý jim z toho
dělám moc bluegrass, ale dali mi číslo
na Tomáše Ludvíčka, že mi prý pomůže.
Zavolal jsem mu a on mě pozval na bluegrassovou ligu. Jednalo se o pravidelné
večery, které se konaly v devadesátých
letech jednou měsíčně v klubu Trojická
v Praze a hrálo tam to nejlepší z české
bluegrassové scény. Hned první večer
jsem se seznámil s Tomášem Dvořákem,
Liborem Kameníkem a dalšími borci. Dostal jsem se do těch správných kruhů ke
kvalitním hráčům a ti mě zase posunuli dále, ukázali mi další skvělé americké
kapely, což byla další inspirace. Později
následoval další hudební vývoj, ale to-

Vrátím je ještě k té lidovce, dnes většinou Základní umělecké škole. Jaký
na máš názor na chození dětí do
ZUŠ? Často se o tom bavíme a názory
se velmi liší.
Myslím, že chození do ZUŠ je pro děti
skvělá a přínosná činnost, ale musí je to
alespoň trochu bavit. V případě, že se
v hudebce trápí a my na ně budeme tlačit, aby pokračovaly a pilně cvičily, může
to být kontraproduktivní a hudbu jim
tím můžeme naopak znechutit na dlouhou dobu. To se dá zobecnit vlastně na
jakýkoliv sport či zájmovou činnost, které děti provozují. Nechme děti ať si hrají.
Naší povinností by mělo být co nejvíce jim
toho v životě ukázat a nabídnout a ony
si už samy najdou to své, čemu se chtějí
věnovat. Potom budou cvičit na hudební
nástroj třeba 8 hodin denně nebo třeba
střílet od rána do večera puky na bránu.
Jsi banjista, ovládáš i jiné nástroje?
Jde o to, co to znamená ovládat hudební
nástroj. Jsem schopen zahrát si na kytaru
písničku a zazpívat si u toho, ale nezahraji do toho samozřejmě žádné úchvatné sólo, ty ambice ani nemám. Měli jsme
doma kontrabas, takže když je potřeba
hrát na jamu na kontrabas, rád si vždy
zahraji a mnohdy i raději, než na banjo.
Podle mého názoru basa nesmí nikdy
chybět a když je možnost, aby byla, je
třeba oželet třeba i banjo. Před dvěma
roky jsem si udělal takovou malou radost
a pořídil si baskytaru. Moc mě to baví,
je to zase něco jiného a člověka to nutí
přemýšlet o muzice zase trochu jinak.

Objevuji, že tam lze zahrát věci, které na
banjo zahrát nelze. Například dlouhý tón,
to je pro mě nová dimenze. Naopak jindy
zkouším aplikovat banjistickou pravačku
na baskytaru a někdy z toho lezou docela zajímavé zvuky. No jo, jen kdyby na
to všechno člověk měl čas, to by se dalo
dělat věcí…
Kolegy banjisty bude určitě zajímat
značka banja, struny, kapodastr.
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lik k tomu, jak jsem se dostal k muzice,
k banju a k bluegrassu.

Hraji na banjo Průcha model Bat, struny
GHS 11 12 14 22 11 (balení od J. Průchy),
kapodastr Ptáček.
Banjisté jsou asi největší „řešiči“ mezi
bluegrassovými muzikanty, pokud
jde o zvuk nástroje. Máš tuhle libůstku také? Pokud ano, jaký je tvůj vysněný sound?
Já zvuk banja neřeším, jsem spokojený
s tím, co mám a nemám důvod to měnit.
V minulosti mě párkrát někdo zkoušel
zlomit, abych se zvukem banja také zabýval, ale nikdy to nikam nevedlo a nebavilo
mě to. Řeším raději muziku. Navíc nikdy
nemůžete říct, že tento zvuk je lepší, než
tamten. Je prostě jiný a s jakoukoliv barvou se dá namalovat hezký obraz.
Známe Tě z mnoha kapel všech možných bluegrassových odstínů, od úplné
tradice až po úplnou progresi. Můžeš
zrekapitulovat svou hudební kariéru
a připomenout seskupení, ve kterých
jsi působil?
Pařezáci a Patník byly úplné začátky, o
těch jsem již hovořil. V druhé polovině
devadesátých let, když jsem byl na Vysoké škole v Praze, založili jsme kapelu
35
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Jízda. Zajímavé na ní bylo to, že začínala jako ryze tradiční bluegrassová kapela
a za tři roky v ní byly bicí a elektrická kytara. Tu kapelu jsem takto zničil já, chtěl
jsem pokrok za každou cenu. Hráli jsme
převážně mé autorské věci, pravidelně
jsme zkoušeli a hodně věci aranžovali. Jelikož v té době již existovaly kopírky, nechodil jsem moc na přednášky do školy a
byl prakticky celé dny sám na koleji a cvičil tam až 8 hodin denně na banjo. To už
zní dnes jako sen. Brzy jsem dostal lano
od Michala Braxatorise do kapely Bafalo,
což byla tehdy celkem známá folkrocková
kapela. Objížděli jsme všechny velké folkové festivaly, na které v devadesátých letech chodilo opravdu mnoho lidí. Byly to
pro mě 4 roky sbírání nových zkušenosti
- velká pódia, vystupování v televizních
pořadech, rádiích, práce ve studiu. Tou
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dobou jsem zcela přestal hrát a poslouchat bluegrass. To změnil až Pavel Handlík svým telefonátem v roce 2003, když
mi nabídl angažmá v kapele Sunny Side,
která hraje ortodoxní bluegrass. Zde bylo
žádoucí, abych hrál naopak tradičním stylem na banjo, aby bylo vše tak, jako by
to hráli chlapci z USA. Ten obrat o 180
stupňů jsem bral jako výzvu a odpověď
těm, kteří tvrdili, že hraji progresivně jenom proto, že neumím hrát tradičně.
Ačkoliv jsem si tak trochu s mladickou
arogancí při nástupu do kapely myslel,
že tradiční bluegrass už dávno ovládám,
musím uznat, že deset let hraní tradice
mně hodně dalo po instrumentální ale
především i po pěvecké stránce. Dokonce
jsem ve svých třiceti letech začal navštěvovat opět ZŠU v Jihlavě, abych se naučil
správnou techniku zpěvu. Ta kapela fakt

Při Tvých zkušenostech a hudebním
přehledu daleko přesahujícím všechny pomyslné hranice hudebních žánrů, jak vidíš letitý spor mezi tradicí
a modernou v bluegrassu. Teď se mi
zdá, že je celkem klid, ale nepochybuji o tom, že se to zase rozjede, jeden
čas to byl fakt boj a nejenom u nás,
v zámoří probíhalo to samé.
Mně to přijde trochu jako žabomyší válka. Přirovnal bych to k tomu, jako když
třeba někdo například řeší, jestli je Čech
nebo Moravan. Jako klukovi z Vysočiny
mi to vždy přišlo směšné, protože hranici máme uprostřed Jihlavy. Je nás málo
a ještě vymýšlíme subkategorie, které
mezi sebou bojují. Už to, že rozlišujeme
Folk, Country a Bluegrass, je pro běžného
člověka mnohdy nepochopitelné a musíš
jim vysvětlovat, v čem se tyto žánry liší.
No a tradiční bluegrass versus moderna,
to už je úplně úlet. Myslím, že je jedno,
jaký hraješ hudební styl, všude se dá dělat krásná muzika a vždy je to především
o interpretech.
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dobře zpívala a nezasloužila si, abych jim
to kazil. Byly to krásné roky, kdy jsme objížděli evropské festivaly a jako příjemný
bonus byla i ta různá ocenění. I když já
tady ty závody v muzice beru s rezervou.
Hudební výkon není kvantifikovatelný
a proto v něm nemůžete závodit jako
třeba ve skoku dalekém. Ale úspěch vždy
potěší. Kapela Sunny Side tedy pro mě
znamenala návrat ke staré lásce - bluegrassu. Jestli však chcete znát hudební
podstatu Petra Vošty, poslechněte si kapelu Cimpr Campr. Ta kapela byla moje
srdcovka. Hráli jsme v triu baskytara (Radek Hlávka), bicí (Robert Vítek) a já střídal
klasické a elektrické banjo a zpíval jsem.
Byla to převážně autorská hudba a stojím si za ní vlastně dodnes. Oslovovala
jak bluegrassové, tak nebluegrassové
publikum, jak muzikanty, tak nemuzikanty. To bylo ale hrozně málo. Problém byl
v tom, že jako manager kapely jsem stál
za starou bačkoru a totéž se dalo říci
i o mých spoluhračích. Všichni jsme čekali, co bude, kdo si nás kam pozve na
festival a ono se nic nedělo. Jednalo se
o žánrovou fúzi rocku, jazzu, punku a bluegrassu a naše hudba nikdy nikam moc
nepatřila. Nakonec to tu kapelu zabilo.
Jsem ale moc rád, že máme alespoň CD,
dodnes máme skvělé vztahy a pravidelně
se stýkáme. Kdo ví, co přinese čas? Každopádně Radek teď nastoupil do Druhé
Trávy a já do Deformace, takže o našich
prioritách v nejbližších letech je rozhodnuto. Zmínil jsem tedy kapely, které byly
v mém životě zásadní, ale bylo spoustu
i jiných projektů, které byly pro mě víceméně krátkodobá záležitost, takže pouze
stručně: The Melting Point, Vabank Unit,
Two Strikes, Lojzíci, Roll’s Boys, Shade of
Blue, Highlanders a další.

Na kterých hudebních nosičích Tě můžeme slyšet?
Cimpr Campr, Keep On The Sunny Side
- Sunny Side, Žena ďábel - Bafalo, Quo
Vadis - Bafalo, dále jako host na různých
albech jako například 40 odstínů country
(To nejlepší) což je poslední CD Tomáše
Linky, či Psí hodina od popové zpěvačky
Lenky Nové.
Aktivně teď působíš v kapele Professional Deformation. Můžeš tohle –
po mém soudu opravdu znamenité
– uskupení přiblížit?
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Jakub Racek - kytara, Radek Vaňkát dobro, Miloš Peter Klápště - kontrabas, já
na banjo. Myslím, že první dva zmiňované nemá smysl českému bluegrassovému
fanouškovi představovat, oba jsou ikony
českého bluegrassu a mistři svých nástrojů. Miloše si někdo může pamatovat z
uskupení Rowdy Rascals okolo Jirky Králíka. Jeho jméno je však podstatně známější v jazzových kruzích. Superlativy používám zřídkakdy, ale tento tajemný mladý
muž je jednoduše nejlepší kontrabasista,
se kterým jsem kdy hrál. Co mě nejvíce
překvapilo a co jsem opravdu nečekal,
je pěvecký potenciál této kapely. Kluci
jsou všichni plnokrevní zpěváci a to je
v tom vokálu slyšet. Užívám si zpěv v
této kapele plnými doušky a přináší mi
to radost. Dokonce jsme začali zpívat i
acapella. Pro mě osobně je i důležité, že
je v kapele autorská invence. Hrajeme Jakubovy skladby, moje skladby a převzaté
skladby, které si hodně upravujeme podle sebe. Všichni kluci jsou na zkouškách
velmi aktivní a tvořiví. Také bych chtěl
vyzdvihnout kapelnickou práci Jakuba
Racka, která je skvělá. Organizuje zkoušky, domlouvá koncerty, obvolává nás, rozepisuje party do not. Z naší hudby jsou
samozřejmě cítit silné bluegrassové kořeny, ale hudba to je jiná. Nebudu ji teď
popisovat, to musíte jednoduše přijít na
koncert a slyšet to.
Máte nebo plánujete nějakou studiovou nahrávku?
Nemáme, ale plánujeme.
Hraješ ještě někde a jaké máš muzikantské plány? Můžeš se svěřit i se
sny.
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Máme s klukama v Jihlavě takové trio ve
složení kytara, baskytara, cajon. Jsou to
lidé absolutně neposkvrněni bluegrassem, což je docela inspirující. Hrajeme si
pro radost a dokonce jsme měli už pár vystoupení na privátních akcích. Dále alternuji banjistu Honzu Jacka Bártla ve skupině Holokrci, která vystupuje společně
s Milanem Pitkinem a někdy i Tomášem
Linkou. Když tedy Jack hraje se skupinou
Divoký Bill a já zrovna nehraji s Deformací, hraji s Holokrky. Jsou to moc fajn lidi,
je s nimi legrace a kapelník je obrovský
šoumen. Jsem rád, že toho nemám víc.
V minulosti jsem jich míval někdy i šest
kapel najednou a to už byla fakt schizofrenie.
Čtenáře bude nepochybně zajímat
Tvoje zkušenost s profesionálním
hraním na zámořské lodi. To je zkušenost, kterou má asi málokterý z českých bluegrassmanů. Můžeš o tom
trochu povyprávět?
Před dvěma lety mě oslovil Lucien Holmes, což je Američan tou dobou žijící u
nás, zda bych s ním nejel hrát na zaoceánskou loď. Hráli jsme v duu v barech na
lodi pro 2 500 lidí. Lucien hrál na kytaru
a piáno a já střídal banjo s baskytarou.
Postupně jsme si vypracovali repertoár s
250 skladbami a hráli všechno možné od
Beatles až po Mozarta. Byl jsem na dvou
plavbách. Jedna trvala 100 dní a druhá
40. Ty zážitky jsou k nezaplacení. Procestovali jsem celý Karibik, kotvili na Špicberkách, proplouvali fjordy v Grónsku,
přepluli Atlantik tam a zpět, bylo toho
mnoho. Nejsilnější zážitek pro mě ale byl
stejně opět hudební. Když jsme kotvili v
New Yorku, jel jsem navštívit domů Tonyho Trischku. Je to báječný chlapík, skrom-

obrovské vedro a jak jsme v sobě měli to
pivo, tak jsme okamžitě usnuli. Na konečné stanici v přístavu jsme se pak probrali
a běželi zpět na loď. Takže tolik např. k
mé návštěvě Bermud. Ano, byl jsem tam,
ale... Zato na palubě měl člověk naopak
času spoustu. Zkoušel jsem ho využít v
naší kajutě bez okna o rozměrech 2x2 m
ke cvičení na banjo, ale asijští sousedé z
vedlejší kajuty dali rychle najevo, že takto
ne. Cvičil jsem tedy hodně na baskytaru
do sluchátek. První měsíc to byla skvělá
dovolená, druhý měsíc stereotyp a třetí
měsíc jsme měli s Lucienem neskutečnou
ponorku, nesnášeli jsme se a třeba týden
jsme se spolu nebavili. Druhá 40-ti denní
plavba už byla zase v pohodě. Měl bych
možnost v hraní na lodích pokračovat, ale
všeho s mírou. Hrát německým turistům v
baru na lodi je něco úplně jiného než hrát
s kapelou na festivalu nebo hudebním
klubu na pevnině, kde lidé chodí především na muziku.
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ný a plný života. Jelikož naše loď kotvila
na Manhattanu a Tony bydlí v New Jersey, byla to dlouhá cesta, takže na pobyt
u něj zbývalo pouhých 45 minut, abych
stihl být zpět na lodi před vyplutím. Přijel
pro mě na nádraží a doma mi chtěl dělat
snídani. Vysvětlil jsem mu, že na to není
rozhodně čas a musíme okamžitě začít
hrát. Vzal jsem svého Průchu, Tony svého
Rohlíka, rychle jsme si zahráli, poplácali
se po zádech a já zase zmizel stejně rychle jako jsem se objevil. A tak to bylo na
pevnině vždy. Na nic nebyl nikdy čas. Měli
jsme většinou tak 3 - 4 hodiny, abychom
něco v daném místě viděli. To bylo vždy
akorát tak někam dojet a hned spěchat
zpátky. Když jsme byli např. na Bermudách, vydali jsme se s Lucienem na druhý konec ostrova, abychom viděli hlavní
město Hamilton. Sedli jsme do autobusu
za 5 dolarů a jeli celou hodinu tam. Zastavoval nečekaně snad každých 100 metrů.
Jelikož jsme si spočítali, že zpět pojedeme rovněž hodinu, zbývalo nám na pobyt v Hamiltonu asi 45 minut. Také jsme
již měli zkušenost, že do autobusu musíš
mít přesně drobné a když máš jenom papírové, nic Ti řidič nevrátí. Nejnižší naše
bankovka byla 20 dolarů a my dostali
geniální nápad, že půjdeme na pivo, kde
si rozměníme tuto bankovku a za zbytek
pojedeme zpět autobusem. Po dlouhém
čekání jsme se nakonec piva dočkali, ale
už bylo tolik hodin, že jsme museli ono
pivo bez bublinek a bez pěny rychle takříkajíc kopnout. Poté jsme dali číšníkovi
20-ti dolarovou bankovku za naše dvě
pivka a čekali, že nám vrátí na autobus.
On však pravil, že ještě 4 dolary musíme
doplatit. Pivo za 12 dolarů bylo tedy nejdražší v mém životě a udělal jsem si tehdy
další rekord. Poté jsme běželi zpět na autobus a když jsme do něj sedli, jak bylo to

Jak to celé probíhá technicky?
Vystupovali jsme většinou v baru na kraji
velkého amfiteátru uprostřed lodi. V tomto amfiteátru běžel hlavní program. Dva
tisíce německých turistů bylo doslova nahnáno do amfiteátru uprostřed lodi a tam
probíhalo představení nacvičeného muzikálu. Musím říct, že to měli moc pěkně
udělané. Skvělí tanečníci, zpěváci, dokonalá reprodukovaná hudba, všichni měli
nádherné kostýmy. O přestávce, kdy se šli
herci převléknout na další scénu, začalo
20 minut naší slávy. Speciálně vyškolený
pracovník nám mávl, že můžeme začít
hrát. Dramaturgicky bylo jednoznačně
určeno, že my jsme tzv. backgroundmusic - tzn. hudba na pozadí, která nikdy
nesmí převálcovat hlavní program, takže
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když se nám občas dařilo zaujmout pár
lidí, raději nás ještě více ztlumili. Někdy
nás údajně lidé na druhé straně amfiteátru ani neslyšeli. Bylo prakticky nemožné to jakkoliv rozjet. Zpočátku jsem se
s tím rval, ale nakonec jsem si zvykl, že
jsem jenom rádio a že to je pouze práce.
Párkrát se i stalo, že jsme dohráli píseň
a nezatleskal ani jeden člověk. Po dvaceti
minutách přišel opět speciální pracovník,
“sestřelil” nás uprostřed písně a začal
opět muzikál. To byla ale ta lepší varianta, muzikály měly slušnou úroveň. Lidé se
ale ze všeho nejvíce bavili, když na hlavní
scénu přišel chlap převlečený za ženskou,
pustil si halfplayback a začal zpívat úplně
falešně. Z toho mi bylo smutno. Měli jsme
denně tedy asi dva nebo tři takovéto sety
mezi hlavním programem a od deseti večer do půlnoci jsme hráli ještě pro pár lidí
v baru. To bylo nejlepší, protože to bylo
to procento lidí, kteří přišli na naši hudbu
a někteří se vraceli i třeba každý večer.
Tam už byla nějaká zpětná vazba a bylo
to o něčem jiném. Někdy jsme měli plno,
ale někdy jsme také hráli pro prázdný bar.
Když jsme měli zrovna plný bar a perfektně rozjeté lidi, v jedenáct večer začala
z ničeho nic v amfiteátru probíhat zkouška pořadu Staňte se milionářem, které
mělo být v hlavním programu následující den. Museli jsme v nejlepším okamžitě přestat a jít si po svých. Každopádně
jsem si řekl, že to není úplně cesta, kterou bych se chtěl v životě ubírat. Poznal
jsem opravdu hodně krásných míst, ale
nakonec zjistíš, že i to je vlastně stereotyp, že všechny přístavy jsou si podobné.
Uvědomil jsem si, jak je naše zem krásná.
V neposlední řadě dlouhé odloučení od
svých nejbližších také vztahům moc neprospívalo, tak jsem si řekl, že v nejlepším
je třeba přestat. Jsem ale moc rád za ty

zážitky a zkušenosti. To mi už nikdo nikdy
nevezme.
Potkal jsi tam nějaké vyloženě bluegrassové fandy?
Na lodi ani jednoho. Měl jsem domluvený jam session s kamarády v Norsku. Můj
kamarád Erlend z Osla domluvil hospodu,
pozval muzikanty a já se chvilku předtím
dozvěděl, že na ten jam nesmím jít, protože bylo potřeba, abych hrál někde na
lodi pro prázdný bar, přestože všichni lidé
byli na pevnině ve městě. Byl jsem tehdy pěkně naštvaný a taky trochu za idiota před těmi muzikanty, co na ten jam
v Oslu přišli. Na lodi si ale fakt nevzpomínám, že bych potkal někoho, kdo poslouchá bluegrass. Dokonce i muzikanti
z jiných kapel na lodi říkali, že jsem první
banjista, se kterým se kdy setkali. Líbilo
se jim, jak drnkám prstýnky do strun, to
nikdy předtím neviděli.(smích)
Často jezdíš učit na dílny. Jaké máš
s učitelováním zkušenosti a jak vidíš
české bluegrassové žactvo, zhusta
velmi pokročilého věku?
V roce 2008, jsem byl pozván na bluegrassovou dílnu do Malých Svatoňovic
jako lektor. Nikdy předtím jsem na BG
dílně neučil a nikdy jsem na ní nebyl ani
jako žák. Dokonce jsem v životě od nikoho nedostal jedinou hodinu na banjo,
takže jsem vůbec nevěděl, co to obnáší,
zda žáci nebudou muset učit spíše mě.
Nakonec to ale dopadlo dobře a snad se
ve mně i probudily pedagogické geny po
rodičích (oba jsou učitelé matematiky),
protože mě to docela i bavilo. Začal jsem
jezdit pravidelně do Svatoňovic, ale také
na BG dílny do Nového Jičína či v Norsku,

Můžeš nás nechat nahlédnout pod
tvůrčí pokličku? Jak to máš třeba se
sóly? Připravuješ si je tón od tónu
nebo improvizuješ pokaždé něco jiného?
Někdy si sóla připravuji a někdy improvizuji. Jindy používám mix, že určitou pasáž
v sólu mám vymyšlenou a jinou ponechávám na improvizaci. Jsou to dvě různé disciplíny, které se však prolínají a navzájem
obohacují. Když budu jenom improvizovat, pravděpodobně začnu hrát časem
pořád ty samé postupy dokola. Když ale
budu tvořit nová sóla, bádat nad každým
tónem, mohu objevovat nové věci a techniky, z nichž některé se osvědčí natolik, že

je v budoucnu mohu použít zase v improvizaci. Improvizace zase tyto nové prvky
může nějakým způsobem rozvinout, naučím se s nimi pracovat jinak a použiji je
zase při tvorbě jiného sóla. Muzikant by
se měl věnovat podle mého názoru obojímu - jak improvizaci, tak tvorbě. Tím si
vytváří svůj vlastní osobitý styl.
Několikrát jsi zmínil vlastní tvorbu.
Píšeš pořád svoje věci? Jak to vlastně
přijde, že člověk napíše skladbu, která může úplně zapadnout, ale taky si
ji může hvízdat celý svět. A co texty?
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které pořádá Petr Brandejs. V posledních
letech k tomu také přibyla nová dílna BG
Wellness, kterou pořádá Ondra Kozák
v Oščadnici na Slovensku. Jeden čas jsem
dokonce také pořádal vlastní dílnu zvanou Dílna s prasetem, ale neměl jsem
moc čas se tomu věnovat, tak proběhly
pouze dva ročníky. No a taky budit po
ránu ty lektory…(smích). Jelikož se na
dílnách každý rok jedná prakticky o tytéž žáky, dobře se již známe a každý rok
se rádi vidíme. Na dílně je nejobtížnější
skloubit denní zodpovědnou výuku s bujarými nočními jamy. Konkrétně Ty asi víš,
o čem mluvím, Pavle. V pátek večer tě to
vcucne a v neděli po obědě zase vyplivne
úplně zničeného se spánkovým dluhem.
Ale dá se to zvládnout a myslím, že žáci
vyžadují obě dvě složky, aby dostali své.
A že jsou pokročilého věku? To já obdivuji. Jednou jsme měl dokonce 74 letého
pána, který v životě na nic nehrál a koupil
si právě nové banjo. Hudba není sport a
podle mého názoru se s ní dá začít a zdokonalovat se v jakémkoliv věku.

Podle mého názoru vlastní tvorba je
něco, k čemu by měl každý muzikant
směřovat. Vím, že to nejde moc dohromady např. s tradičním bluegrassem, ale
když se podíváte na Belu Flecka, Tonyho
Trischku a podobné velikány, všichni skládají hudbu. Já nejsem žádný mimořádně
nadaný skladatel, ze kterého by padal jeden hit za druhým, ale občas nějakou tu
skladbu vypotím. Je pravda, že jsem už
několik let nic nenapsal. Je to pro mě časově dost náročná práce a celého mě to
pak vždy pohltí. Kudy chodím, tudy nad
tím přemýšlím, jsem mimo realitu, hrozně
mi záleží na každém tónu, předělávám to
a někdy to závěrem za neustálého míchání celé vylévám do záchoda. Pak si řeknu, že kdybych ten čas investoval např.
do stahování cizích sól, mělo by to určitě
větší efekt. Takže já se skládání tak trochu bojím, protože je pohodlnější a jistější investovat drahocenný čas do něčeho
jiného. Když trénuješ na hudební nástroj
nebo nějaký sport, zlepší se ti výkonnost.
Když skládáš, výsledek je nejistý. V našem
malém českém rybníku je prakticky nemožné uchytit se pouze s instrumentální
hudbou. Podstatně schůdnější cesta, jak
41
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zaujmout posluchače, jsou zpívané písně.
Tato skutečnost mě v minulosti přinutila k tomu, abych začal skládat i texty.
Verše o lásce mi přijdou klišé, řešit politiku nebo závažné myšlenky v textech také
není můj šálek kávy. Myslím, že člověk má
za celý den plno svých strastí a problémů
a když přijde večer na koncert, chce se
pobavit a ne řešit zase splíny nebo třeba
politické názory muzikanta. Nemám dar
jako Jarek Nohavica nebo Robert Křesťan,
abych mohl posluchače pohladit krásným
tokem malebných slov či obdivuhodnou
sečtělostí. Uchyluji se tedy k humoru.
Humor mám velmi rád a vždy spolehlivě
funguje a bourá stěnu mezi muzikanty
a posluchači. Mé texty tedy často bývají
spíše vtipné historky. Důležité ale pro mě
je, aby šly tak říkajíc “dobře do huby”,
aby to nebyl žádný jazykolam a aby si
ho třeba posluchač snadno zapamatoval
a zazpíval, když jde z koncertu. Refrény
se tedy snažím dělat jako jednoduché
snadno zapamatovatelné slogany. Jednou jsme s kapelou Cimpr Campr hráli na
festivalu a asi hodinu po našem vystoupení jsem viděl čtyři holky, které měly už
značně upito, jak stály v kruhu, držely se
kolem ramen, nadšeně skákaly a sborově
zpívaly pořád dokola: “Ten tón kytáry rozsekal mě na káry”. Považuji to dodnes za
svůj skladatelský vrchol. Vždy se také snažím o to, aby nálada muziky korespondovala s textem. Když se tedy zpívá, že
někdo někde něco rozflákal, muzika by
měla být ztřeštěná, zatímco když se zpívá
o tom, že z mraků padá déšť, muzika by
měla být naopak jemná a lyrická. Úplně
nejraději mám, když skladba je tak trochu
i instrumentálka, aby tam mohly vyniknout nástroje. Zazpívá se třeba jedno dvě
slova, pak nástroje zahrají nějaké unisono, pak další slovo z textu, zase unisono

atd. Celé to pak působí více dramaticky a
konec konců i lépe si v takové skladbě zahraji než v té s tím klasickým schématem
zpěv, sólo, zpěv, sólo. Doufám, že se mi
podaří ještě někdy něco složit, to odhodlání mám.
Kdo byly Tvé hudební vzory, ať už kapely nebo banjisté?
Kapely: Greenhorns, Flatt & Scruggs,
Poutníci, Druhá Tráva, New Grass Revival,
Pražský Výběr, Flecktones, IIIrd Tyme Out,
Alison Krauss & Union Station, AC/DC.
Banjisté: Marko Čermák, Earl Scruggs,
Luboš Malina, Tony Trischka, Bela Fleck,
Ron Block, Steve Dilling.
Chodíš si někdy zahrát jen tak k
ohýnku nebo do hospody?
Rodiče mě brali od dvou let na vodu, kde
se večer vždy hrálo u ohně nebo v hospodě, takže jsem v tom prakticky vyrůstal od
malička. Od čtrnácti let jsem začal navíc
hrát na banjo a táta mě brával v Jihlavě
do hospody na pravidelná hudební setkání. S tátou hraji mimochodem dodnes,
jezdíme za jeho kamarády do Rožnova
pod Radhoštěm a oni zase k nám. Začal
jsem také v té době jezdit na vandry a
úplně jsem se do toho zbláznil, hrál jsem
si na cowboye s banjem. Opovrhovali
jsme s kamarády civilizací, chodili jsme
zásadně mimo turistické cesty, oheň jsme
vždy rozdělávali jenom bez papíru, jezdili výhradně osobním nebo nákladním
vlakem, jediné povolené zavazadlo byla
usárna, nejlepší barva zelená. Písničky od
Nedvědů jsme nehráli, ty byly měkoušské
a písničky od Greenhornů byly správně,
ty byly drsňácké. Ty trampské kořeny jsou
tedy ve mně poměrně silné, ale pak mě

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

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

Jak vidíš budoucnost bluegrassu v
Čechách?

Pro mě doposud nepřekonaná kapela je
New Grass Revival. Nevím, jestli jenom
nejsem starý a konzervativní, ale doposud jsem neobjevil kapelu, která by tak
hrála a zpívala jako oni. V poslední době
mě nejvíce zaujal koncert AC/DC v Praze.
Líbí se mi ta energie, která z těch 60-ti letých kluků stříká. Jsou důkazem toho, že
muzikanti prostě nestárnou. Je to velmi
rytmická a přímá hudba bez zbytečných
melancholií a to mám rád. Jindy mám
náladu na složitější muziku, tak si pustím
např. Johna Scofielda nebo samozřejmě
Flecktones, to je taky kapela, která mě
zásadně ovlivnila. Mám rád velké legendární kapely jako Queen, ABBA, Beatles,
Metallica nebo třeba Erica Claptona či
Stinga. Obdivuji filmovou hudbu Ennio
Morriconeho. Co se týče bluegrassu, nejvýše je pro mě Union Station, ale rád si
poslechnu např. III-rd Tyme Out nebo Blue
Highway.

Naši bluegrassovou scénu sleduji v létě na
festivalech. Z nových kapel mě nejvíce zaujalo uskupení New Aliquot. Současnou
bluegrassovou scénu v USA moc nesleduji, nejbližší mi je stále bluegrass, co se hrál
v devadesátých letech. Nová deska Union
Station nebo Dana Tyminskeho mi však
nesmí nikdy uniknout, to se nepočítá,
tyto lidi sleduji pořád.
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nějak pohltily všední starosti, zaměstnání, rodina a najednou na nic nebyl čas.
Můj kamarád mě však před čtyřmi roky
poprvé vytáhl na trampský potlach a bylo
to vůbec poprvé, kdy jsem byl na nějaké organizované trampské akci. Výborně
jsem si tam zahrál a o rok později jsem na
jiném potlachu dokonce zapaloval oheň.
Doháním, co jsem v mládí nestihl. Teď
jsem objevil zase partu indiánů a jezdíme
tábořit pod TP, pořád tam hrajeme na nástroje, jsou to všechno úžasní lidé.

Co si budeme namlouvat, naše bluegrassové publikum stárne, o tom není
pochyb. Kdybych to měl popsat odborným demografickým termínem, jedná se
o tzv. regresivní populaci, což znamená,
že vymírá. Když jsem byl mladý kluk, bylo
na Jihlavsku přibližně patnáct bluegrassových kapel, pořádaly se tam různé lokální
přehlídky, country bály, každou sobotu se
někde hrálo. Dnes tam jsou už asi jenom
tři kapely a nic moc se neděje. Jestli se to
bude vyvíjet nadále tímto směrem, jednoho dne u nás bluegrass prostě zmizí. To si
samozřejmě já ani čtenáři BG listů nepřejeme, takže je pouze na nás, abychom s
tím něco dělali a změnili to.
Tohle nezní úplně optimisticky, napadá Tě, co s tím?
Choďme na koncerty živých kapel místo
toho, abychom večery trávili u televizorů.
Lidé jsou ochotni utratit často nemalé peníze za dobré jídlo, za dobrý sportovní zážitek, ale když má někdo dát 100 Kč jako
vstupné na kvalitní kapelu, přemýšlí, zda
to není moc drahé. Snažme se na kon43
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certy, které se chystáme navštívit, pozvat i
své známé, kteří tu kapelu nikdy neslyšeli
a třeba je to osloví, oblíbí si tento žánr
a začnou chodit pravidelně, vezmou další
své známé atd. Ještě více je, když se někdo rozhodne pořádat hudební festival.
To je totiž hlavní motor úplně všeho. Kapely mají motivaci hrát a zkoušet, protože
ví, že mají v diáři festivaly, na kterých se
chtějí ukázat v co nejlepším světle. Můj
dík patří každému pořadateli festivalu
v této zemi, protože nebýt jich, bylo by
smutno. A my muzikanti? Snažme se co
nejvíce hrát a přibližovat naši živou hudbu lidem, zejména těm mladým. Hlavně
si muziku užívejme a bavme se jí, protože
to je její hlavní poslání.
Díky za rozhovor. skvělé postřehy a
přeju hodně muzikantských úspěchů.
Také děkuji.

foto: Martha Black
V lednu 2018 se ptal Pavel Brandejs.

eshopmb@seznam.cz
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www.facebook.com/eshopmb

•

Neúnavný multiinstrumentalista Ondra Kozák už má naplánované bluegrassové
dílny od dubna až do listopadu. Podrobnosti se dozvíte na www.atamusic.eu.

•

13. Zimní bluegrassová dílna Petra Brandejse se letos koná už v březnu
a to 9. - 12., více na www.petrbrandejs.cz

•

Festival v holandském Voorthuizenu, známý jako EWOB, je zpět. Nebude
soutěžní, bude vystupovat méně kapel (které ale dostanou zřejmě trochu více
zaplaceno :-), ale bude na stejném místě ve stejném termínu.
V roce 2018 tedy 10. - 12. 5.

•

2.6. se koná Country saloon V jeteli v Ploukonicích u Turnova.
BG Bazar zde oslaví 20 let, Funny Grass 15 let a vystoupí i jejich hosté.

•

46. Banjo Jamboree v Čáslavi: 15. - 16. 6. 2018

•

Ondra Kozák chystá nový podcast pro bluegrassové hudebníky, který
bude mít formu rozhovorů s osobnostmi českého a slovenského bluegrassu.
Více informací na www.ondrakozak.com a www.atamusic.eu. Jednáme o
možnostech přepisu rozhovorů do BL.

•

Stipendijní program EBMA pro
mladé hudebníky.
Evropská bluegrassová asociace
(EBMA) nabízí mladým nadějným
hudebníkům pro účast na
bluegrassových dílnách a
workshopech v Evropě a USA
stipendium, které může pokrýt část
nebo i celé kurzovné. Podmínkou je
věk do 25 let, talentovanost a slibná
perspektiva k účinkování na hudební
scéně v budoucnu. Členství v EBMA
není podmínkou. Stipendium je nyní
možné využít i pro účast na dílnách v
ČR.
Pro více informací a pro registraci do
programu kontaktujte předsednictvo
EBMA: board@ebma.org

SERVIS

Servis

Pokud máte problém s angličtinou,
rádi vám pomůžeme.
Pište Ondrovi Kozákovi na
mail@atamusic.eu
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KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí
POUTNÍCI
15.02.2018
16.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
03.03.2018
07.03.2018
08.03.2018
09.03.2018
21.03.2018
22.03.2018
11.04.2018
12.04.2018
13.04.2018
21.04.2018
26.04.2018
27.04.2018
28.04.2018
30.04.2018
12.05.2018
19.05.2018
25.05.2018

Zlín,Zelenáčova šopa
Hodonín, Lázně, Kongresový sál
Mělník, Masarykův kulturní dům
Přeštice, Sál MKS
Konstantinovy Lázně, MC Panteon
Červený Kostelec, MKS Divadlo
Moravská Třebová, Dvorana muzea
Frýdlant nad Ostravicí, Kulturní centrum
Slavkov u Brna, Restaurace Slavkovský pivovar, Country bál
Kladno, Klub Dřevák
Neratovice, Společenský dům
Kralupy nad Vltavou, KD Vltava,Koncert hosté skupiny Rangers band
Dolní Chabry, Chaberský dvůr
Velichov, Restaurace Pod lípou, Country bál
Vranovice u Brna, Park, Jarní Vranovické slavnosti
Světlá nad Sázavou, Městská restaurace
Hradec Králové, Petrof Galery
Svitavy, Spol. centrum FABRIKA, Hosté na oblastním kole Porty
Čáslav, Areál Prokopa Holého, Pálení čarodějnic
Tučín, Koupaliště, Festival Tučínský špekáček
Pikovice, Kemp, Festival Trampské Pikovice
Pozlovice, Hotel Ogar

BG CWRKOT
27.04.2018
19.05.2018
16.06.2018
21.07.2018
04.08.2018
18.08.2018

Hradec Králové, U Novotných
Šternberk, 30 let skupiny LOG
Čáslav, Banjo Jamboree
Hradešín, Hadešínské struny
Chlumek, Chlumecký festbál
Nová Dubnica, festival

ALBUM
24.02.2018
10.03.2018
28.04.2018
26.05.2018
31.05.2018
23.06.2018
30.06.2018
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Soukromé narozeniny, Hluchov u Prosťejova
Country bál U Košků, Restaurace U Košků, Liberec
Pivní pochod,Velichov, Hospoda U lípy
Otevíraní lázeňské sezóny, Teplice
Regiofest, Chomutov náměstí
Rychnovský rynek, Rychnov u Děčína
Festival Hroznětín, Hroznětín

02.03.2018
05.03.2018
06.04.2018

Vratislavice n. Nisou
Jazz Dock, Praha
Hradek Králové, AC klub

MALINA BROTHERS
12.2.2018.- 19:00 Kolín, Divadlo
13.2.2018 - 19:00 Písek, Divadlo Fráni Šrámka
14.2.2018 - 19:00 České Budějovice, DK Metropol
15.2.2018 - 19:00 Hradec Králové, Adalbertinum
21.2.2018 - 19:30 Brno, Musilka, host Kateřina García
22.2.2018 - 19:00 Třebíč, Národní Dům, host Kateřina García
23.2.2018 - 19:30 Praha, Divadlo Gong, host Kateřina García
24.2.2018 - 18:00 Kaliště u Humpolce, Dům Gustava Mahlera, host Kateřina García
25.2.2018 - 19:00 Náchod, Divadlo Beránek, host Kateřina García + Jan Čenský
26.2.2018 - 19:00 Ústí nad Labem, Národní dům, host Kateřina García
27.2.2018 - 19:00 Sokolov, Dům Kultury, host Kateřina García
28.2.2018 - 19:00 Příbram, Divadlo A. Dvořáka malá scéna,host Kateřina García
20.3.2018 - 19:00 Hlinsko, Multifunkční centrum
22.3.2018 - 20:00 Jablonec nad Nisou, Eurocentrum
23.3.2018 - 19:00 Kulturní dům Střelnice, Vrchlabí
24.5.2018 - 19:00 Plzeň, Měšťanská beseda, koncert s Plzeňskou filharmonií
více na www.malinabrothers.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

PROFESIONAL DEFORMATION
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Uzávěrka BG listů č. 2/18
je 15.5.2018. 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:
MIROSLAV SKOTICA
Krátká 3279, 738 01 Frýdek-Místek
tel. 558623500, fax 558622010

RONDO MUSIC

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 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.

Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

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

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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