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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

»»

»»

»»
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»»

Členství v BA je na kalendářní rok
s tím, že kdo se stane členem do
30.6., zaplatí plný roční příspěvek
200 Kč, kdo po 30.6., zaplatí 100 Kč.
Pro kapely je možno využít institut
kolektivního členství za 500 Kč, každý
z kapely obdrží průkazku a bude dostávat vlastní výtisk BL (všechny výtisky
budou zasílány na adresu kapelníka)
a samozřejmě bude mít i všechny
další výhody vyplývající z členství.
Dalším typem členství je pořadatelské
členství za 500 Kč, pořadatel dává členům
BA slevu na vstupném (min 10%, alespoň
20 Kč) na jím pořádaných akcích a uvede BA na plakátech; sám má zdarma
zajištěnu inzerci svých akcí v BL (1 stránka
v BL / rok / na akci), na webu BAČR

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
Milí bluegrassisto, bluegrassistko, bluegrassistče!
Nějak kolem Vánoc jsem dočetl dosti
objemnou knihu Magor a jeho doba od
Marka Švehly. Je to velmi čtivé a myslím
zdařilé dílo popisující dost podrobně nejen život Martina „Magora“ Jirouse, ale,
jak je patrné z názvu knihy, i jeho dobu
a to tak, že ji pochopí i lidé narození po
roce 1989. Těm je vysvětleno, co byly
přehrávkové komise, tzv. soubory lidových hudebníků, kdo to byl zřizovatel
atd. Magor měl zásadní vliv na celou
undergroundovou scénu v Československu a pro svou snahu propagovat (k
mému překvapení pokud možno legálně) nezávislou hudbu a kulturu v čele s
kapelou Plastic People of the Universe
byl komunisty několikrát vězněn.
Nemohl jsem si hned nevzpomenout na
dokument Lee Bidgooda Banjo Romantika, kde v úvodu usměvavý řidič džípu
Wolfi vysvětluje, jak pro něj bluegrass
reprezentoval vzdor proti komunistům a
byl symbolem svobody.
Znám několik lidí, kteří na tom byli podobně a věřím, že i Ty, milí čtenáři/-řko/-řče, by sis třeba na nějaké vzpomněl/-a/-o. Zde bych si dovolil připomenout,
že Bluegrassové listy píšeme vlastně
pro sebe, protože svědectví o bluegrassových dobách současných ani minulých za nás nikdo nesestaví a kdoví,
třeba rozhovor v těchto BL bude jediný,
který kdy famózní banjista Pavel Zícha
poskytne.
Během ledna se mi zásluhou Marko
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Čermáka dostaly do rukou raritní, většinou živé, nahrávky White Stars z let
1968 - 69, takže se zdá, že československý bluegrass bude „teď někdy“ slavit 50 let! Řada nahraných skladeb se
následně dostala do repertoáru Greenhornů a na jejich slavné desky, aby se
z nich následně staly v podstatě lidové
písně.
Proto bych prosil, věnujme těm, v jejichž
odkazu se snažíme pokračovat, vzpomínku a pokud najdete trochu času a
energie, napište nám o nich, nebo o
tom, jak to tenkrát bylo. Nikdo to za vás/
nás neudělá!
Hezkou zimní přípravu na další bluegrassovou sezónu Vám přeje
Petr Brandejs

V lednu se konal už 14. Muzikantský Camp na horské chatě Kosodrevina v Nízkých
Tatrách. Na tomto místě o něm referovala naše stálá spolupracovnice (a připomínám, že držitelka významného ocenění od IBMA) Lilka Pavlak, která si vždy pečlivě
vyposlechla všechna kapely a napsala o každé krátkou zprávičku. Letos jsem akce
podruhé zúčastnil - po 12(!) letech a tady je zpráva ode mě.
Už dostat se na takovou akci není žádná legrace. Ten úmysl jsem pojal už před
rokem a naivně jsem v lednu 2018 volal
na „Kosku“ a snažil se zamluvit si místo. Chachá! „Pane, je vypredané už od
Júna!“ Cestou z koncertu Punch Brothers jsem ale naštěstí ve vlaku natrefil
na partu už dost rozveselených moravských bluegrassáků, kteří mě upozornili,
že „Laso tam veze celý autobus!“ Laso
je Tomáš Lasek, kapelník, basista a zpěvák skupiny Goodwill. Na jejich koncert
ve Frýdku Místku jsem posléze zavítal a
domluveno – místo bude! Nakonec mě
svezli hoši z Goodwillu autem, mám totiž
podezření, že už svému organizmu na
cestu autobusem tak nevěří. Bus vyrážel
kolem desáté ráno z Olomouce a abstinoval zřejmě jen řidič:-).
Ještě než jsem v dolině pod Chopkom v
-14ºC vlezl do kabinkové lanovky, začal
jsem si připadat jako na Banjo Jamboree
– pořád někomu třesete rukou, zdravíte
se, nebo aspoň kynete pravicí. Pro mě
velice příjemná a osvěžující záležitost.
Nahoře jen pár kroků z lanovky a už stojím u recepce. Vedle ní stojí zmíněný velitel autobusu Laso a řeší problémy: „Ále,
některé pokoje jsou opravené, tak jsou
trochu dražší a některým se to nelíbí.
To víš, pořád něco.“ Ano – každý dobrý

skutek musí být po zásluze potrestán! Co
lidi, jako je Tomáš Lasek, vede k tomu, že
obětavě organizují zábavu jiným (s velkou pravděpodobností následných stížností) už asi bylo předmětem zkoumání
psychologů, ale každopádně zaplaťpámbu za lidi, jako je on!
Dál už se situace vyvíjí podle modelu
„bluegrassistův ráj“: všude se jamuje,
výborná bluegrassová kapela vám hraje i k čištění zubů:-), všude jsou známí,
kamarádi, bývalý spoluhráči, pivo slušné,
vysokohorská přirážka nepřekvapí. Koncerty začínají už v pátek večer a každé
vystoupení trvá cca jen cca 30 minut,
protože kapel je 30! Uvádím jen výčet:
ŠTVRTKOVÁ KLOBÁSA(SK), VEGET(CZ), ŠIDLO (SK), NUDLIČKY(CZ),
NOVÝ ROWNÁK (SK), EFEM GRASS
(CZ), WILLIE JONES BAND (USA/SK),
ABALONE (CZ), BLUELAND (SK), SVÄTÁ VODA (NL), THE FATHERS (SK),
WAFFLE (CZ), FUNNY BEANS (SK),
GOOD WATER BAND (CZ), DUO TOPINQUI (CZ), PEŤO LUHA GUITAR
PROJECT (SK), HEARTBEATS (SK),
OD PLOTNY SKOK (CZ), FIVE BROTHERS (CZ), HOT JAZZ ŠÚTRS (CZ),
VODOPÁD (SK), BLUE REJ (CZ), GOODWILL (CZ), MONOGRAM (CZ), NUGGET (A), RED HERRING (NL), PEŤO

MUZIKANTSKÝ CAMP KOSODREVINA 11. - 13. LEDNA 2019

Muzikantský Camp Kosodrevina
11. - 13. ledna 2019
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LUHA and FRIENDS (SK).
Kapel stihnu jen pár a jsou výborné, přestože zvuk v pátek není nijak zvlášť dobrý.
Velmi zajímaví byli Red Herring, s basistkou a zpěvačkou Loes van Schaijk, která
se nedávno přestěhovala z Nizozemska
do Prahy(!). Loes zpívá a hraje pěkně,
koneckonců jako každý v téhle partě,
ale zaujme hlavně jejich „tah na branku“
s mimořádným žánrovým záběrem a
vysokou hudební kvalitou. Výborné byli
Nudličky i Abalone, poprvé jsem slyšel
výborný Nový Rownák s původními českými skladbami Viktora Půčka, potěšilo i
v zásadě folkové duo Topinqui (hrající ve
třech s Richardem Cíferským na banjo).
Veselá a „sejšnová“ byla parta kolem
Ralpha Schuta nazvaná Five Brothers
(Jahodové, Schutové a Lee Bidgood na
housle). Zajímavým projektem jsou Hot
Jazz Šútrs hrající swing na bluegrassové nástroje. Premiéru měl v mých uších
i Willie Jones Band – parta slovenských
muzikantů obklopující dobře zpívajícího
sympatického Američana, který za nimi
dojíždí z Německa(!).
Cizozemců bylo vůbec na chatě dost.
Bylo příjemné zajamovat si (konečně!)
s legendárním mandolinistou Paulem
Vlodropem z Nizozemska nebo mým
bývalým kolegou z Nuggetu – kytaristou
Thierrym Massoubrem. Zahrál jsem si

několikrát a to až do pozdních ranních
hodin a bylo to vždy velice příjemné,
ukázněné jamování, které ale nepostrádalo jiskru. Byl jsem nadšený, kolik mladých, talentovaných, nadšených a nadějných hudebníků bylo všude kolem.
Vlastníkem nemovitosti je, jak jsem dozvěděl od spoluorganizátora akce a banjisty Romana Áče, investiční skupina J&T
a bohužel se nezdá, že by jí osud chaty
Kosodrevina ležel příliš na srdci. Ale rozpadající se balkóny můžou těžko pokazit
náladu, když se hraje bluegrass! Každopádně chata vypadala lépe než před 12
lety i když patrové postele, na kterých
jsme spali, by zasluhovali výměnu.
Jedinou záhadou této skvělé akce pro
mě zůstává, proč se koná na horách,
po kterých nikdo netouží, a v zimě, když
nikdo nechce lyžovat. Když ale něco
funguje a to dokonce tak bezvadně jako
Muzikantský Camp Kosodrevina, je nanejvýš potřebné to udržovat při životě.
Původním spoluorganizátorem akce a
provozovatelem „Kosky“ byl Jožka Černý, který předčasně zemřel v roce 2012.
Měl by jistě radost, stejně jako více než
250 účastníků. Ještě jednou velké poděkování organizátorům – vydržte, pánové!
Petr Brandejs

POZOR! Možnost ubytování na Banjo Jamboree!
Máme pochopení pro znavené kosti fanoušků bluegrassu a letos poprvé
nabízíme divákům nocleh na ubytovně Zemědělské školy v Čáslavi.
Pokud máte zájem pište Honzovi Hejčlovi na jan.hej@tiscali.cz.
Cena: 220Kč/osobu a noc.
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Toto konstatování je samozřejmě s velkou nadsázkou, ale splnilo se mi to. A jedna
věc za druhou jak šly, mě přesvědčily o mimořádnosti této události. Krásný sen, začlenit se jednou do symfoňáku s banjem, byl realitou.
Nejdříve se na mě obrátil manažer orchestu Státní opery a požádal o zahrání
a natočení banjových partů do připravované opery „Jonny spielt auf“ skladatele
Ernsta Křenka
s premiérou
koncem ledna 2019 v Národní divadle.
Poslal mi noty a vyřizovaly se papíry. Zeptal jsem se ho, jak na mě přišel a prý na
doporučení (odměna za léta s banjem).
Také jsem mu sdělil, že part budu hrát
na 5ti strunné banjo a zda to schvaluje,
protože v době vytvoření opery byla používaná banja pouze 4 strunná/tenorová. Domluvili jsme se a já se začal učit a
připravovat, protože jsem věděl, že elitní
symfonici to pak nahrají na první dobrou.
Opera „Jonny vyhrává“ měla premiéru
v roce 1926 v Lipsku. Děj má několik rovin a zápletek, ale hlavní sdělení spočívá
v tom, že z Ameriky do Evropy, z nového kontinentu do starého, přichází nová
kultura např. v podobě hudby, podmanivých tanečních rytmech – foxtrotu, tanga
atd., ale také překonání otázek rasové
diskriminace a přijetí jiných kultur s pochopením a láskou. I dnes je toto platné
téma a pan Křenek svůj nejznámější kus
složil jako vážný. Opera je složena pro
celý symfonický orchestr, sólisty i sbory.

Pro oživení zvuku orchestru a podtržení
jiného výrazu v partech s klavírem, žesťovými a bicími nástroji je použito právě
banjo. A tyto části se předtáčely a následně ze záznamu se pouští do děje hry při
představeních. Asi pro nás hostující hráče (klavír, ságo, banjo) neměli už volné
fraky.

KÁVU SI OSLADÍM O TROCHU VÍC...

Kávu si osladím o trochu víc, svý banjo naladím a pak si třeba zahraji v opeře, kterou
uvádí Národní divadlo v Praze s premiérou
koncem ledna 2019.

Natáčení banjo partů bylo několikrát
z technických důvodů před vánoci vedením odloženo a došlo na to až 7. ledna
2019. Když jsem vystoupil z tramvaje u
ND, tak mě do očí praštil obrovský plakát
s černochem a banjem, coby pozvánka
na blížící se událost. Jinotaj myšlenkových pochodů autorů grafického uchopení zvadla mi ještě lehce unikal. Když jsem
vešel do zkušebny-studia cca 1 hodinu
před výkonem, tak tam byli jen ladič piána a několik zvukových techniků. Musel
jsem s rozehráváním počkat až bude piáno připraveno. Půl hodiny před startem
tam přišla klavíristka. Stále jsem čekal,
kdy teda ti profíci dorazí. Dočkal jsem se
15 minut před začátkem. Najednou, jako
když přiletí hejno vrabců, tam nastalo
hemžení, každý vytáhl svůj nástroj a dul
či smýkal, bubnoval nebo listoval v notách, prostě kakofonický mišmaš. Já už
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KÁVU SI OSLADÍM O TROCHU VÍC...
tuto fázi měl za sebou, tak jsem se ještě
doladil podle ladičky a pozoroval cvrkot.
Pět minut před začátkem akce/natáčením přišel dirigent, pěkně se se mnou a
některými dalšími pozdravil. A pak přišel
můj šok, dirigent pozvedl taktovku, klavíristka ťukla áčko a celý orchestr se v mžiku naladil. Jen já jsem zjistil, že jsem
lehce vedle. Oči jsem obrátil na souseda
basistu s němou prosbou a ten se potutelně usmál s povytaženým obočím a
sykl „442“. Tak si na mě počkali. Víte, jak
to s laděním u banja obvykle je. Ale pak to
šlo už ráz na ráz. Hlídacích uší tam bylo
hned několik, samozřejmě dirigent, který
trochu trápil klavíristku, protože to je jeho
nástroj, pak další ve studiu – hudební režii, kteří byli jak ostříži. Dbalo se na detaily od dynamické souhry, přes nádherně
tepající rytmus bicistů, těžké melodické
propletence žesťových nástrojů, až po
banjová tremola. Že to všichni dají hned
je tam naprostá samozřejmost, přestože
to nikdy spolu ještě nehráli dohromady.
Počítání taktů a neztratit se v partu, i když
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vaše uši orchestr nekompromisně válcuje v disonantních intervalech a všelijakých protirytmech, jsem vydržel a uhrál
své bez připomínek a oprav. Ano. Malým,
ale mně milým povzbuzením byla reakce
přede mnou sedících houslistů, violistů a
violončelistů, když jsem vypálil jednu docela sólovou několika taktovou vyhrávku,
tak se všichni hlavami otočili a mrkli, co
a kdo to hraje. Banjový zvuk se jim líbil.
Dostalo se mi též na závěr poděkování
za profesionálně odvedený výkon. Uf.
Dirigent, pan Stefan Lano, je Američan.
Procestoval ale ve své kariéře svět a je
profík, jak se patří. Na nás ve studiu při
natáčení mluvil přívětivě anglicky i německy a legrace pro mě byla, jak si pokyny muzikanti mezi sebou hbitě překládali
a posílali dál. Např. řekl, že teď hrajeme
od taktu 1055, protože něco bylo nesprávně, a už mával. Všichni to ale stihli i když museli listovat. Ten jejich grif je
úžasný.

Samozřejmě mě zajímalo, jaký výsledek
ve finále z mého učinkování ve zmíněném divadelním kuse zbude. Tak jsem
šel do Zlaté kapličky se na 2. premiéru
podívat. Bylo vyprodáno, čestné lístky
jsem dostal od divadla na místa pro hudební mistry. Nastudování a provedení
předčilo mé očekávání. Skvělé režijní nápady a scéna, humor i vážnost obsahu
v plné síle, nádherné hlasy a mohutné

sbory, baletní vstupy, zajímavá hudba
a její výborné provedení. Banjo, které
hraje jen v 1. dějství opery slyšet bylo a
dokreslovalo v pohodě celou atmosféru,
ač jsem čekal trochu silnější podíl. To ale
samozřejmě už nemohu nijak ovlivnit.
Jak mi napsal jeden můj dobrý kamarád,
tak jsem ho opravdu překvapil. Také ještě zajímavá myšlenka a postřeh, že ND
se nebojí jít i do experimentů, dělali něco
swingového od Havelky na počest Jiřího
Traxlera, a teď tohle. Reprízy opery Jonny spielt auf budou v březnu 2019, tak se
třeba jděte podívat. Přesto, že je opera
v němčině, tak titulky na čtecím zařízení
jsou dobré a bezpečně vás provedou jejím obsahem. Opera se do Prahy vrátila
po 90 letech a je považována odborníky
za jednu z nejvýznamnějších oper 20.
století z těch neznámých.

KÁVU SI OSLADÍM O TROCHU VÍC...

Propagační plakát s upoutávkou na novou operu v Národní divadle byla pro
mě nahrávka na smeč, jak se říká. V originále opery totiž vystupuje sice černý,
ale houslista. Kolegyně z kapely Handl,
při diskusi lakonicky přišla s možným vysvětlením, že mu banjo dát asi museli,
protože za housle by se nahý neschoval.
No a výsledek, co se z toho vyklubalo,
vidíte. Pozvánku, dvou snímek, jsem pojal a přizpůsobil situaci, využil námětu a
pro přátele a známé položil nesoutěžní
otázku. A divili by jste se, jaké neotřelé
reakce a komentáře přišly. Doufám jen,
že se tímto pobavíte i vy, protože tak je
to myšleno.

Přeji vám mnoho úspěchů s vašimi nástroji.
V Tanvaldě, 31.1.2019 Jaroslav Žanta

PS Nestihl jsem kvůli premiéře v ND Quicksilvery s D. Lawsonem, kde jsem také chtěl
být. Určitě byli výborní. Neměl jsem lehké rozhodování. Ahoj.
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Del McCoury oslavil osmdesátiny.
Osmdesáté narozeniny oslavil letos v únoru znamenitý zpěvák a kytarista, Delano
Floyd „Del“ McCoury, který už desítky let patří mezi to nejlepší, co bluegrass nabízí.
Jeho zpěv je ryzí ukázkou toho, čemu se říká „High Lonesome Sound“ a podle jeho
kytary by se mohla ihned psát učebnice „Jak hrát bluegrassový doprovod pořádně“.
Oslavenec se narodil do hudební rodiny 1. února 1939 v Bakersville v Severní Karolíně, vesničce v horách na půli
cesty mezi Asheville v Severní Karolíně
a Johnson City v Tennessee. Matka zpívala a hrála na varhany, klavír a harmoniku, několik strýců a bratranců provozovalo old-timeovou hudbu. Vyrůstal v York
County v Pensylvánii, kde ho starší bratr
Grover přivedl k hudbě Flatta & Scruggse
a ukázal mu první akordy na kytaru, se
kterou začal v devíti letech. Byl ale fascinován banjem Earla Scruggse a na staré
banjo Vega se snažil napodobit své vzory. Z rádia a desek se mu tak stali učiteli
Don Reno, Allen Shelton, Ralph Stanley
a samozřejmě Earl Scruggs, na což později vzpomínal: „Všichni šíleli z Elvise, ale
já jsem miloval Earla.“
Po skončení středoškolského studia
v roce 1957 si koupil nové banjo Gibson. V rádiu WCBG ve městě Chambersburg slyšel na jaře téhož roku místní
kapelu Stevens Brothers, kontaktoval
jejich houslistu Keith Danielse a získal
tak jako banjista na několik měsíců své
první angažmá. Po čase Keith přesvědčil
McCouryho, aby se osamostatnili a tak
vznikla kapela Keith Daniels & Blue
Ridge Ramblers, vystupující při nejrůznějších příležitostech v jižní Pennsylvánii, Marylandu, Virginii a Delaware. Mezi
hraními v klubech, na tancovačkách
nebo trzích se objevili také v pořadu New
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Dominion Barn Dance v Richmondu ve
Virginii a v televizi WLBR v Lebanonu v
Pensylvánii. Začátkem léta roku 1960 si
McCoury poprvé vychutnal nahrávání,
singl se skladbami Let Live a I’ve Been
Working on the Railroad vydala společnost Rebel Records v prosinci 1964.
V roce 1962 narukoval Del McCoury do
armády, ale ze zdravotních důvodů byl
po několika měsících propuštěn.
Kapela se mezitím rozpadla, ale Del byl
odhodlaný živit se bluegrassem. Pohyboval se v muzikantské komunitě v oblasti
Baltimore – Washington, D.C. a protože
nemohl sehnat místo jako banjista, vrátil
se kytaře a nastoupil jako lead zpěvák
kapely Melvin Howell & the Franklin
County Boys. Po několika měsících se
vrátil k banju v kapele Jack Cooke & the
Virginia Playboys. Zpíval zde opět lead
vokály a spolu s ním do skupiny nastoupil
i jeho teprve čtrnáctiletý bratr Jerry jako
basista. Jenom pro připomenutí, Jack
Cook byl kytarista, znamenitý tenorový
zpěvák a po léta kontrabasista u Clinch
Mountain Boys Ralpha Stanleyho.
První velká příležitost přišla v roce 1963.
V lednu hráli v Chapel Café v Baltimoru,
kam také dorazil Bill Monroe. Ten sháněl
kytaristu a banjistu na vystoupení v New
Yorku. Najal tedy Cooka a McCouryho,
kteří na něj tak zapůsobili, že je pozval
do Nashvillu a nabídl jim angažmá u

race netrvala dlouho. Poté duo založilo
vlastní skupinu Shady Valley. Boys. Ta
měla hraní víc, včetně pravidelného pořadu v televizi a díky tomu si McCoury
pořídil svou první solidní kytaru, Martin
D28 z roku 1956. Delovi se ale v Kalifornii nelíbilo a v červenci 1964 se vrátil zpět
do York County v Pensylvánii, kde začal
pracovat v dřevařské firmě patřící strýci
jeho ženy. Rozrůstající se rodina přinesla
potřebu jistoty pravidelně placené práce a následující čtvrtletí století Del živil
rodinu prací mimo hudební byznys. O
víkendech ale vystupoval na bluegrassových festivalech, a ačkoli se nemohl plně
věnovat hudbě, jeho reputace zpěváka
bezkonkurenční intenzity neustále rostla.

Na začátku roku 1964 přesvědčil rodinný
přítel, houslista Billy Baker, čerstvého novomanžele Dela a jeho ženu Joan, aby
se přestěhovali do Kalifornie. Tam se Del
a Bill připojili ke kapele Golden State
Boys, kvůli nedostatku práce ale koope-

Množství regionálních hudebníků mu
umožnilo dát dohromady kapelu, která
si v roce 1967 dala jméno Dixie Pals.
V letech 1967–1983 se ve skupině vystřídala řada hráčů: banjo – Larry Smith,
Don Eldreth, John Farmer, Bill Runkle,

DEL MCCOURY OSLAVIL OSMDESÁTINY

Blue Grass Boys. V téže době ale otec
bluegrassu nabídl místo banjisty také
banjistovi Billu Keithovi, takže McCoury nakonec skončil na postu kytaristy
a lead zpěváka. Zůstal u Monroea od
února 1963 do února 1964, nahrál s ním
tři písně pro Decca Records a vystupoval v Grand Ole Opry: „Když jsem poprvé hrál Opry,“ vzpomínal později, „ještě
jsem nebyl v místním svazu hudebníků.
Museli jste být členy svazu v Nashvillu,
abyste mohli hrát. Směli jste zpívat, ale
nemohli jste hrát, takže svůj první večer v
Grand Ole Opry jsem s Billem zpíval, ale
nehrál. Pak mě Bill dostal do svazu. Je to
legrační, Bill to mohl udělat. Myslím, že
měl v tom městě velké slovo.“

Del McCoury. foto www.flickr.com
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Walter Hensley, Dick Smith a Paul Silvius; kontrabass – Gerald „Jerry“ McCoury,
Dewey Renfro a Danny Renfro; housle –
Bobby Diamond, Billy Baker, Bill Sage,
Bill Poffinberger, Sonny Miller, Steve
Thomas a Jon Glik; mandolína – Dick
Laird, Dick Staber, Don Eldreth, Herschel
Sizemore a Ronnie McCoury. Na Youtube se dá dohledat mnoho záznamů z
jejich vystoupení a musím podotknout,
že Jerry McCoury je jednak basista
přesně podle mého gusta a jednak stejně znamenitý zpěvák jako jeho bratr. Kapela nahrávala u vydavatelství Rounder,
Revonah, Leather a Rebel. Delův syn
Ronnie, dnes famózní a respektovaný
mandolinista, začal hrát s kapelou na
částečný úvazek v květnu 1981 ve věku
čtrnácti let. O šest let později debutoval s

kapelou na pětistrunné banjo druhý syn,
Robbie McCoury, který ale už rok předtím vystupoval jako basista.
V roce 1987 začala desetiletá spolupráce s vydavatelstvím Rounder Records
elpíčkem The McCoury Brothers (Del
and Jerry McCoury). V roce 1989 kapela
mění jméno na současný Del McCoury Band a přechází pod křídla agentury
Lancer Agency, která v hudebním byznysu posune uskupení na vyšší příčky.
Vede ji Lance LeRoy, někdejší manažer
Lestera Flatta a jeho Nahville Grassu.
Měl jsem možnost si s tímhle sympatickým gentlemanem potřást rukou v roce
2006 a velmi rád na něj vzpomínám. Na
začátku devadesátých let se Del s rodinou přestěhovali do Nashvillu, aby dělali

Del McCoury Band. foto www.flickr.com
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V devadesátých letech se Del McCoury
Band dostal mezi absolutní bluegrassové špičky, kromě toho se ale stala ještě
jedna věc. Ukázalo se, že nezaměnitelná autentičnost McCouryho hudby
spolu s ochotou prezentovat bluegrass
na neobvyklých místech a ve spojení s
jinými žánry mu získala nové fanoušky
na zcela nepravděpodobných místech.
Kapela také bravurně zvládla interpretaci
některých ne-bluegrassových skladeb,
zároveň ale zachovala typický „High Lonesome Sound“ tradičního bluegrassu:
„Víte, my jsme se opravdu dostali mimo
bluegrassovou škatulku,“ vzpomínal s
úsměvem Ronnie McCoury. „Myslím tím,
že tátův hlas je to, co nazýváte tradiční, je ale také lecčemus otevřený. A tak
se zdá, že – zvlášť v posledních letech
– se stal víc než jen bluegrassmanem.
Je prostě uznávaný jako skvělý zpěvák.
Tím opravdu překlenuje propast mezi
bluegrassem a jinými druhy hudby a
hudebníků. Vloni jsme hráli na festivalu
Austin City Limits a řidič limuzíny, který

nás vyzvedával, řekl, že právě na festival
vezl popovou hvězdu Björk, a ona mu
říkala, že nás chtěla vidět. To je prostě
neuvěřitelné.“ V druhé polovině devadesátých let tak skupina vystoupila v řadě
populárních televizních show (Late Night
with Conan O‘Brien nebo Late Show with
David Letterman) a hrála nejen na tradičně bluegrassových akcích, ale i v rockových klubech, univerzitních kampusech
a na country nebo jazzových festivalech.
Jeho nadšení fanoušci se stali známí
jako Del–Heads.V roce 1999 skupina doprovázela legendárního country-rockového zpěváka a skladatele Stevea Earla
na jeho úspěšném, tradičně zaměřeném
albu The Mountain. McCoury vůbec
ovlivnil velké množství kapel, včetně
třeba rockové skupiny Phish, s nimiž se
mnohokrát potkal na pódiu, řada z nich
pak interpretovala jeho písně. Vystupoval
také s kapelami The String Cheese Incident nebo Donna the Buffalo a nazpíval
skladby mnoha jiných umělců a skupin,
jako Lovin ‚Spoonful, Tom Petty nebo
Richard Thompson. Spousta nahrávek
z těchto akcí je dostupná na YouTube,
kde najdete i všechny LP od Dixie Pals
(doporučuji kanál Bluegrass Channel),
stejně jako záznamy z vystoupení nejrůznějších sestav Del McCoury Bandu.

DEL MCCOURY OSLAVIL OSMDESÁTINY

muziku na plný úvazek: „Přišli jsme do
Nashvillu v roce 1992,“ vzpomínal Ron,
„a to byl tátův nápad. Sledoval bluegrass
na TNN (The Nashville Network – na
country orientovaná kabelová televize),
kde vystupovali Bill Monroe, Osborne
Brothers nebo Jim & Jesse. Říkal, že je
to místo, kde bychom měli být, lépe nám
půjde byznys a bude na nás víc vidět. A
bezpochyby to tak bylo, přestěhování do
Nashvillu bylo opravdu důležité.“ Nutnost cestování po celých USA přinesla
další personální změny, na místo kontrabasisty nastupuje Mike Brantley a na
housle Tad Marks. V roce 1992 je vystřídali Mike Bub na basu a Jason Carter
na housle.

Zásadní krok udělala kapela v roce 2003,
kdy převzala kontrolu nad vlastní hudební produkcí založením vydavatelství
McCoury Music, které nadále produkuje
všechny další nahrávky skupiny. Společnost postupně vydala alba It‘s the Night
v roce 2003, The Company We Keep v
roce 2005, gospelové Promised Land v
roce 2006 a Family Circle v roce 2009.
V roce 2011 pak vyšlo album Old Memories: The Songs of Bill Monroe, kromě
13
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toho zde vyšla alba třeba s countryovou
ikonou Merle Haggardem nebo dixielandovou kapelou Preservation Hall Jazz
Band z New Orleans a mnoho dalších.
Na postu basisty došlo ještě k jedné
změně, v roce 2005 Mikea Buba vystřídal Alan Bartram. V této sestavě hraje
Del McCoury Band dodnes, sám Del se
pak stal v říjnu 2003 členem Grand Ole
Opry. Skupina se stala tím nejlepším, co
může bluegrassová scéna nabídnout a
získala celkem třicet jedna ocenění IBMA
(Mezinárodní bluegrassová asociace),
ať už za jednotlivé muzikanty nebo jako
kapela.
Del samozřejmě několikrát získal cenu
Male Vocalist of the Year (Zpěvák roku
1990, 1991, 1992, 1996) a kapela devětkrát Entertainer of the Year (Baviči roku),
ocenění byli i jednotlivá hráči za své nástrojové výkony. Celkem čtrnáctkrát byli
nominováni na cenu Grammy a nominaci dvakrát proměnili v kategorii Best Bluegrass album (Nejlepší bluegrassové album): The Company We Keep (2006) a
Streets of Baltimore (2013). Del McCoury
byl jedním z účinkujících na koncertu k
devadesátým narozeninám Pete Seegera v roce 2009 a v témže roce začal
organizovat v Cumberlandu ve státě Maryland festival DelFest. Tehdy také vznikl
jakýsi klon kapely pod názvem Travelin‘
McCourys, kde Dela vystřídal na postu
kytaristy Cody Kilby. Tohle seskupení,
hrající často velmi neobvyklý materiál,
vystupuje dodnes.
V červnu 2010 získal Del McCoury cenu
za celoživotní úspěch od Národní nadace umění v oblasti lidového a tradičního
umění, včetně stipendia 25 000 dolarů.
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Působil také jako člen poroty udělující
Independent Music Awards (Nezávislé
hudební ceny), které pomáhají kariéře
nezávislých hudebníků. V červnu 2010
získal Del McCoury ocenění National
Endowment for the Arts (Národní nadace
pro umění) za celoživotní přínos kultuře
National Heritage Fellowship a v roce
2011 byl uveden zvolen do Bluegrass
Music Hall of Fame IBMA (Mezinárodní bluegrassová síň slávy), obdržel také
ocenění Bluegrass Star nadace Bluegrass Heritage Foundation v roce 2015.
Cena je udělována bluegrassistům za
přínos v oblasti podpory tradiční bluegrassové hudby, kterou přinášejí novému
publiku při zachování jejího charakteru a
dědictví.
Del McCoury se během své obdivuhodné
kariéry propracoval na pozici bluegrassového patriarchy. Dodnes zůstává špičkovým doprovodným kytaristou ze staré
školy Billa Monroea. Sám se označuje
za kytaristu s tvrdě hraným rytmem, který
do obligátního bluegrassového G-runu
přidal notu F, aby tak zdůraznil bluesové
cítění. Jeho pronikavý hlas a emocemi
nabitý přesvědčivý zpěv je mostem mezi
starší generací bluegrassových umělců a
dnešními moderními hráči. Já sám jsem
měl možnost – kromě zhlédnutí živých
vystoupení – pobýt s kapelou i v zákulisí
na IBMA Festu v Nashvillu v roce 2006.
Sympatičtí a usměvaví gentlemani z kapely vytahovali z plátěných tašek přehozených přes obleky typické zavařovačky
s „moonshine“, načerno podomácku pálenou whisky a se šibalským úsměvem
ji nabízeli okolostojícím. Tak tedy díky,
všechno nejlepší a na zdraví, milý Dele!
Pavel Brandejs
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Doyle Lawson v Praze
V sobotu 26.1. Rosťa Čapek uvedl další legendu z mnoha, a sice Doyle Lawsona &
Quicksilver. Tito pánové zde hráli naposledy v květnu 2015 rovněž na Rosťovo pozvání.
Tentokrát se jednalo o jediný dvojkoncert
v Evropě a pravděpodobně poslední koncert Doyla v Evropě vůbec. Není účelem
mého článku zde vypisovat encyklopedická data o skupině, takže se omezím
na stručné vylíčení dojmu z koncertu.
Vybral jsem si ten první v 17:00. Po příchodu do sálu mě překvapilo množství
televizních kamer, které jsem na předešlých koncertech nezaregistroval. Také
mě ohromil počet diváků, mnozí dokonce posedávali na schodech po stranách
hlediště.
Po tradičním Rosťově Ahoooj a přečtení
sponzorů uvedl Rosťa na jeviště Doyla

a jeho Quicksilver, kteří bez dlouhých
okolků spustili a dali hned několik skladeb bez pauz, které vyplnil jen divácký
potlesk. Ozvučení bylo výtečné, přestože
jsem neseděl v symetrickém středu hlediště. Basák Jerry a kytarista Jake jsou
majitelé úžasných hlasů ve vysokých polohách a musel jsem uznat, že když se
do zpěvu dal i sám Doyle, tak přes své
stáří (táhne mu na 75 let) byl i on hlasově
skvělý. Jako mnoho předchozích kapel,
které Rosťa přivezl, i tito pánové si střihli
gospel, kde v úžasném vícehlasu vynikal
Joshův baryton.
Doyle odehrál celý koncert na mandolí-

Doyle Lawson. foto Martha Black
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nu Čapek, kterou vlastní již několik let.
Joe na banjo si počínal mazácky a svůj
part zvládal perfektně, jen se mi zdálo, že
jeho sóla neměla v publiku takový ohlas
jako sóla ostatních hráčů. Joshovo dobro
se v mnoha skladbách stávalo dominantním nástrojem.
Nemám k dispozici setlist, nicméně kapela mi udělala obzvláště velkou radost,
když zahrála mou oblíbenou skladbu
„Got Leaving on her Mind“ od Charlieho
Pridea, kterou jsem poprvé slyšel v rádiu
koncem 60. let v podání slavných Stoneman Family a kdy jsem začal objevovat
bluegrass. Repertoár byl vcelku pestrý,
Joe si jednu skladbu zahrál na Rosťovo
banjo (což je už tradice), a závěrečná
vypalovačka mě přišla jako perfektní zakončení, které se samozřejmě protáhlo
o očekávané přídavky, které si publikum
vytleskalo při „standing ovations“.
Takže cimrmanovsky – co říci závěrem?

Velké uznání Rosťovi a Ivě za to, že dokázali přesvědčit Doyla, aby přijel na jediný dvojkoncert v Evropě – to je prostě
unikát, jen mám dojem, že tento nadstandard začíná zmlsaný český bluegrassový
fanda brát jako samozřejmost. A stejně
tak velký dík kapele, že byla ochotna se
trmácet přes velkou louži. A je rovněž
překvapivé, že Česká televize začíná věnovat Rosťovým koncertům a tedy i bluegrassu pozornost.
Již nyní se těším na další koncert, kdy
jsou opět avizovány skutečné bluegrassové lahůdky. V pondělí 27.května Rosťa s Ivou představí skvělou houslistku a
banjistku Becky Buller, nejlepšího banjistu roku Neda Lubereckiho a mnohokrát
oceněnou kontrabasistku Missy Raines,
úžasné duo Rob Ickes a Trey Hensley a
kapelu banjisty Jeffa Scrogginse Colorado.
Láďa Matějka
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Velká párty ve stylu Punch Brothers
Letošní ročník festivalu Struny podzimu se dostal do svého finále. O pomyslnou tečku se sice v sobotu postarají Michele Camilo a Tomatito, ovšem vrcholem byl úterní
koncert amerických Punch Brothers v čele s Chrisem Thilem, kteří v pražské Lucerně
sklidili velkolepé ovace.
Čeští fanoušci progresivního folku se na
americkou pětici poměrně načekali. První deska Punch Brothers vyšla již v roce
2008, do širšího povědomí se dostali o
dva roky později s druhou „Antifogmatic“. Zhruba v téhle době se o nich začalo
mluvit i u nás a nastalo i čekání na jejich živé vystoupení. Velký hlad po nich
částečně uspokojil před třemi roky Chris
Thile, který přijel na společný koncert s
Bradem Mehldauem, ovšem alternativního bluegrassu chtivé obecenstvo

se dočkalo až nyní, kdy konečně přijeli
komplet. Bylo to znát i podle ohlasu ve
chvíli, kdy nastoupili na pódium, opět netradičně orientované na delší stranu sálu.
Vypadalo to, že ze síly potlesku byli překvapení i samotní aktéři, o něco později
to i komentovali, že vlastně nechápou,
proč v Česku hrají poprvé, když jsou tady
tak populární. Své vystoupení otevřeli
tradiční „My On My“ a hned od počátku
ukázali, proč byl jejich koncert dlouho dopředu vyprodaný (přidávala se i místa na

Punch Brothers. foto Wikimedia.org
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Chris Thile. foto Wikimedia.org

stání). Během své desetileté existence si
kapela dokázala vytvořit svůj vlastní styl,
který je sice založený na bluegrassu,
ovšem ony přesahy do klasické hudby,
jazzu, minimalismu, alternativy, folku či
country jsou tak mocné, že škatulkování
už zkrátka nestačí a jejich žánr je prostě punchfolk či punchgrass, zkrátka co se
vám víc líbí. V pražské Lucerně navíc dokázali, že nemají sebemenší problém jej
předvést i živě a že se u toho baví nejen
oni sami, ale především publikum.
O tom, že Chris Thile patří mezi nejlepší
mandolinisty téhle planety, už není žádných pochyb, a ve středu to znovu potvrdil. Coby zpěvák odtáhl prakticky celý
koncert a jeho virtuosita, způsob, jakým
si vyhraje s různými detaily, a konečně i

občasný rokenrolový styl přebíhající místy skoro až k metalovému pojetí se ani po
dvou hodinách neomrzely.
Thile na sebe pochopitelně strhával největší díl pozornosti, ale zase ne tolik, aby
zastínil ostatní členy kapely. Srovnatelné
umění a kousky totiž předváděli i houslista Gabe Wilcher, banjista Noam Pikelny,
kytarista Chris Eldridge a kontrabasista
Paul Kowert. Stačilo jim k tomu relativně malé pódium, minimální počet světel
a jeden jediný mikrofon, kolem kterého
se seskupila celá pětice. Největší kouzlo
Punch Brothers spočívá jednak v jejich
jedinečném stylu, jednak ve vnímání jejich hraní. Jejich souhra byla dokonalá
do té míry, že člověk měl pocit, jako by
slyšel všechny nástroje separátně a de19
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tailně včetně různých fines, ale zároveň
i všechny najednou v jednom celkovém
obrazu.
Během dvouhodinového koncertu se
pánové zaměřili na poslední tři alba, zejména pak na poslední „All Shore“, z nějž
odehráli podstatnou část. Letošní novinka je ovšem poněkud klidnější a více se
dotýká zmíněného minimalismu. Živé
provedení jednotlivé skladby sice více
projasnilo, což bylo krásně patrné v hravém pojetí „Jumbo“, ovšem i tak písničky
z „The Phosphorescent Blues“ a „Who‘s
Feeling Young Now?“ působily jako oživení. „This Girls“ navíc dostala excelentní instrumentální dovětek, zatímco
„Magnet“ kvintet vyšperkoval různými
efekty a kudrlinkami a v „Movement And
Location“ jsme mohli žasnout, co všechno lze vykouzlit za zvuky v akustickém
provedení.
Podle nadšených výkřiků během písní
a bouřlivého potlesku po každé z nich
lze soudit, že pro každého návštěvníka
byl vrcholem večera jiný song, ovšem
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naprostým unikátem byla instrumentální
„Passepied“ postavená na hudbě Claudea Debussyho. Čistě klasická skladba s
excelentními pizzicatovými mezihrami se
zaryla do hlavy nejen muzikantům, kteří
navštívili tento koncert ve velké míře, ale
i těm, kteří hudbu spíše konzumují.
Když se Punch Brothers po hodině a půl
začali loučit, bylo zřejmé, že jen tak určitě
odejít nemohou. Vracet se museli hned
dvakrát, a až teprve více než desetiminutová „Familiarity“ byla tou definitivně
poslední tečkou za skvělým hudebním
zážitkem.
Úspěch, jaký tady tato americká partička
zaznamenala, a atmosféra celého koncertu dávají velkou naději, že se sem
tahle pětka třeba někdy vrátí. A rozhodně bychom se ani nezlobili, kdyby se tu
objevili někteří členové sólo, případně
se svými dalšími projekty. Kupříkladu
na Nickel Creek čekáme už taky pořádně dlouho.
Tomáš Parkan - MUSICSERVER.cz
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Country – Western Club Liberecve spolupráci s Lidovými Sady Liberec
pořádají

v neděli 9. 6. 2019 od 13 hodin
na zahradě Lidových sadů Liberec

39. ročník
festivalu country, folku, bluegrassu a spřízněných žánrů

GODY 2019

Program:
13:30
13:35
14:10
14:25
15:15
15:30
16:20
16:35
17:25
17:40
18:25
18:40
19:30
21:30

zahájení
CVYKR(Brno)
Countryon – tanec
JULLDAJEN (Praha)
The Wings – tanec
NOVÁ SEKCE(Praha)
Devil´s Dream – tanec

Pavlína Jíšová a BABABAND

Countryon – tanec
MODROTISK(Liberec)
The Wings – tanec
NONSTOP 25 let(Liberec)
NUDLIČKY(Jablonec nad Nisou)
Konec
programem provází:Iveta Kalátová
zvuk:Bob Schernstein
projížďky na koních:stáj Dobrá Voda
tepee: indiáni z Vítova
ohnivák: Jiří „E.T.“ Louda
www.cwclub.marthablack.cz
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Vzpomínka na Milana Leppelta (1959 – 2009)
V srpnu roku 2009 jsme sjížděli Vltavu a na jedné z pravidelných zastávek,
sloužících k dolití zlatavého moku do vyčerpaných vodáků, jsem náhodně vytáhl
z loďáku mobil. Obvykle ho sebou ani nevozím, nebo je vypnutý. Měl jsem od
Marka Macáka asi deset nepřijatých hovorů a jedinou sms: „Až budeš moct,
zavolej.“ Vytočil jsem Markovo číslo, protože jsem tušil nějaký problém, Marek by
jinak nevolal. Netušil jsem ale, jak velký malér se vzápětí dozvím: „Mám hroznou
zprávu, Milan umřel.“ Pak už jsem jen mezi vzlyky poslouchal útržkovité informace,
že snad došlo k zástavě srdce, zřejmě po bodnutí nějakým hmyzem.
Takhle absurdně nás tedy před deseti
lety opustil banjista, kytarista, zpěvák,
skladatel, autor a překladatel, veliký
znalec bluegrassu a kamarád Milan
Leppelt. Zemřel ve věku nedožitých
padesáti let na anafylaktický šok, který
byl následkem zřejmě vosího bodnutí.
Reakce byla velmi prudká, za deset
minut bylo po všem, nepomohlo by
zřejmě vůbec nic. Důvodem bylo, že
ho vosa bodla nad oko a jed zřejmě
okamžitě a velmi silně účinkoval.
Každopádně alergický Milan nebyl,
mnohokrát předtím dostal žihadlo
a následkem bylo vždy jen běžné
opuchnutí.
Tenhle úžasný chlapík velmi silně
ovlivnil nejen mně, ale i spoustu dalších
milých lidí v mém okolí. Následující
řádky rozhodně nemají ambice
být nějakým životopisem, ale spíš
kaleidoskopem vzpomínek a příhod,
které jsme spolu zažili. A že jich bylo…
Poprvé jsem Milana zaregistroval
kolem roku 1984, na Banjo Jamboree
v Kopidlně. Někdo nám ho tam
ukazoval, že je to znamenitý banjista
od nás, že má svou kapelu a vyzná
se v bluegrassu. Milan byl oblečený

24

v zeleném overalu, na kterém se
roztomile rýsovalo pivní bříško, hlavu
zdobil klobouk a ruku kelímek s pivem.
Tenkrát jsme – alespoň si to myslím –
ještě nesebrali odvahu k seznámení.
Hned jsme mu ale začali z legrace
přezdívat
„bluegrassový
turista“,
nepřehlédnutelná postavička byl Milan
už tenkrát. V té době jsme hráli s kapelou
Bukanýři (hrajeme rekreačně dodnes)
a pravidelně jsme chodívali hrát (dnes
by se bluegrassově řeklo „jamovat“)
na „Ostrovy“, což byla a dodnes je
dřevěná hospůdka u řeky Metuje mezi
Náchodem a Novým Městem nad
Metují. Bylo to kouzelné místo, kam
chodila spousta trampů i muzikantů,
za mnohé připomenu bratry Malinovy
nebo Tondu a Vaška Hackerovy. Jedním
z občasných návštěvníků byl Jirka
Kobr, dobrista, který měl doma spoustu
bluegrassových nahrávek. Bydlel tehdy
myslím v Náchodě na Starém Městě
a tak jsme k němu s bráchou vyrazili.
Jirka nám nahrávky ochotně poskytl
zároveň s informací, že je má od Milana
Leppelta, přezdívaného „Cizinec“, nebo
taky po anglicku „Stranger“, spoluhráče
z kapely Country Style. A že ten jich
má doma mnohem víc. My jsme se
s Milanem v té době potkávali už i na

Bluegrass nás s bráchou začínal brát
čím dál tím víc a tak jsem nakonec
k Cizincovi do Police nad Metují vyrazil.
Milan byl velmi ochotný, tenkrát už ženáč
s dětmi, bydlel v bytě vyzdobeném
nejrůznějšími
bluegrassovými
artefakty. Dům patřil jeho rodičům, kteří
bydleli ve vedlejším bytě, později jsem
je také poznal. Maminka byla sudetská
Němka, hned po válce odsunutá do
dnešního Polska. Odtud snad nějak
utekla zpátky do Čech, schovávala se
a nakonec se jí ujal Milanův táta, Joska
Leppelt a vzali se. Josku jsem pak
dobře poznal, byl to nesmírně hodný
a čestný člověk, předválečný tramp.
Znal osobně všechny naše trampské
legendy, Bobem Hurikánem počínaje.
Bydleli původně v Adršpachu, kde
Milan vyrůstal.
Padli jsme si do oka hned, kromě lásky
k bluegrassu nás s Milanem pojil také
velmi vřelý vztah k pivu. Nejzásadnější
ale byl ale zvukový archiv, který měl
Milan doma. Desítky magnetofonových
kotoučů se stovkami hodin nahrávek
bluegrassových elpíček ze zámoří.
Všechno měl přehledně zpracované na
kartotéčních lístcích, pokud možno s i
obsazením kapely na té či oné desce,

rokem vydání atd. To byl poklad!
Mladší generace si to dnes už neumí
představit, ale tenkrát nebylo prostě nic.
Kromě toho Milan překládal z angličtiny
i němčiny články o bluegrassu (k
originálům se myslím dostával přes
svou tetu žijící v Německu) a se svou
fenomenální pamětí byl doslova chodící
bluegrassovou encyklopedií. Kdo mu
jednou řekl datum svého narození,
mohl se zeptat za pět let a Stranger ho
věděl. Známá je sázka o metr whisky,
kterou s ním v devadesátých letech
prohrál v Pardubicích na dílně Vaška
Lukese Robert Křesťan. Vsázeli se
tuším o narození E. Scruggse. Křesťan
má samozřejmě tyhle věci v malíčku,
jenomže
vycházel
z
nějakého
amerického pramene, kde bylo zrovna
tohle datum chybně uvedené. Mám
v archivu rozhovor s Milanem z roku
1988, ve kterém prezentuje jasné
a promyšlené názory na tehdejší
bluegrassovou
scénu,
podpořené
neobvykle
rozsáhlou
znalostí
československého
i
zámořského
bluegrassu. Myslím, že řada jeho
myšlenek platí i po třiceti letech, ostatně
posuďte sami:
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vystoupení. Hráli jsme s Bukanýry snad
v Červeném Kostelci nebo v Hronově a
kapela Country Style tam vystupovala
rovněž. Brácha, tehdy hrdý majitel
banja Marma, si na vystoupení šel
(drze) půjčit od Milana opravdové
banjo, na což se Milan netvářil nijak
nadšeně. Nakonec ani brácha, protože
banjo mělo výrazně širší krk než Marma
a bráchovi se s banjem na vystoupení
moc nevedlo.

BLUEGRASSOVÁ ANKETA 1988
1. Které kapely bluegrassu jsou
u nás v současné době špičkou a
proč?
Blanket, Cop, Blendgrass, Modrotisk,
Bluegrass Quartet (dříve Krok Dubnica n.V.). To je, podle mého
názoru, pět našich nejlepších kapel
současnosti. Každá má svůj osobitý
sound a repertoir.
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BLANKET svými výborně udělanými
gospely, vokálně jistě podanými a zatím
bezkonkurenční mandolínou Petra
Kůse připomíná v základní rytmické
struktuře skupinu Seldom Scene, ovšem
jinak je zcela osobitý a nezaměnitelný.
S tak barevně posazeným vokálem se
zatím u nás jinde nesetkáme; k tomu
ve většině případech výborné české
texty Petra Kůse, které vynikají hlavně
v jejich gospelové tvorbě. A navíc umějí
něco, co u nás umí málokdo: zpívat
český text tak, že to zní jako angličtina.
Čímž mám na mysli výborné frázování
a zpěvový timing.
COP je za posledních deset let
neustále na špičce bluegrassových
kapel. I nová sestava těží z odkazu
Bohouše Chaloupka a Friga Zapletala.
Jejich projev je velice specifický a
bezprostřední, z hraní je cítit veliké
uvolnění a radost zároveň. Přitom jejich
repertoir není nadrilovanou a upocenou
kopií amerických originálů. Kapela má
švih a drive. Rockgrassový zpěv Míši
Leichta, odpich baskytary Zdeňka Fíka,
výborné housle Pavla Hory, dobrá
mandolina Luboše Němejce a pružné
banjo Vládi Ptáčka - to vše vytváří
osobitý styl copáckého bluegrassu,
který jde už dnes svou vlastní cestou.
BLENDGRASS je zase kapelou,
která dokáže dobře prodat kopii
amerického originálu a jejich hra je
důrazná a neupocená. Jejich převzaté
skladby od New Grass Revival myslím
zasluhují pozornosti, stejně a snad
ještě více výborný anglický zpěv, který
u nás uslyšíme opravdu málokdy. V
newgrassovém soundu u nás jsou
myslím jedni z nejlepších, ne-li nejlepší.
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MODROTISK je skvěle swingující
kapela s křehkou melodikou a
podmanivým repertoirem swinggrassu.
Všestrannost
Luboše
Hermana,
výborně sezpívané šestihlasy a hladivé
texty Dušana Žanty. Jeho bratr Jaroslav
patří k našim nejpřesnějším banjistům.
Jeho hra je líbivá a vyznačuje se drivem
a přitom i lehkostí. Prostě skupina
mí svůj specifický projev v plejádě
bluegrassových kapelu nás.
BLUEGRASS QUARTET (dříve KROK)
- to je zase úplně z jiného soudku!
Dřevitý zvuk oldtimeového bluegrassu
nesoucího pečeť Stanley Brothers.
Jaro Nečesaný patří k našim nejlepším
lead zpěvákům a má v sobě cosi z „high
lonesome soundu“ staré americké
bluegrassové gardy. Mandolina hraná
Lubomírem Šupákem patří na nejvyšší
místo monroeovského stylu hraní.
Silové banjo Braňa Blahovce spolu s
jeho čistým tenorem doplňuje výborný
sound kapely.
2. Která naše začínající kapela má
šanci dostat se na špičku?
V poslední době se mi líbily dvě kapely,
které jsem slyšel poprvé: VABANK
z Prahy a BLUEGRASS ALBUM z
Bratislavy. Vabank – sdružení 15-18
letých kluků, kterým to na jejich věk
hraje poměrně dobře a myslím si, že o
nich v budoucnu ještě hodně uslyšíme.
Dále se mi letos na Banjo Jamboree
i na Mandolin Party líbila slovenská
kapela Bluegrass Album. Krásný svěží
bluegrass, který není ani přeplácaný,
ani udřený. Kytaristka má snad
nejlepší ženský bluegrassový hlas
u nás a inteligentní dobro Henricha
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3. Když tuto hudbu poslouchá
nezasvěcenec, tvrdí, že je to
všechno na jedno brdo. Co ty na to?
No, setkal jsem se už osobně několikrát
s takovými názory. Hlavně ze strany
posluchačů big beatu a moderní country.
A přitom proti oběma těmto hudebním
žánrům má bluegrass něco navíc. Proti
dnešnímu rocku vysokou melodičnost
a proti moderní country napětí a švih
spolu s nezaměnitelným zvukem
akustických nástrojů. Samozřejmě
netrénovanému posluchači se (díky
přísným
pravidlům
bluegrassové
hudby) po hodině poslechu může zdát,
že je to neustále jedno a totéž. Jenomže
to samé se dá říci třeba o dixielandu,
jazzu, dechovce, prostě o kterékoli
hudbě, kterou neumíme poslouchat.
Protože, abych určité hudbě porozuměl
a našel v ní kvalitu, musím se naučit ji
vnímat a poslouchat.
4. Zahraniční odborníci jsou
příjemně překvapeni, jak se u nás
tahle muzika hraje; ukazují však
na nedostatek vlastní tvorby. Tvůj
názor?
Á, teď jsme se dostali ke kameni úrazu!
Vlastní tvorba! Tolik diskutovaný a
ožehavý problém. Můj názor k vlastní
tvorbě je v zásadě zamítavý, protože,
až na výjimky, jsem neslyšel bluegrass
z vlastní tvorby, který by skutečně na
hony smrděl bluegrassem. Vždycky je
to někde jinde a z bluegrassu zůstanou
pouze nástroje. Muzika je už úplně
něco jiného. Protože bluegrass je

bluegrassem právě pro svůj specifický
styl a sound. S tou vlastní tvorbou mi
připadá, že kuře chce být chytřejší
než slepice. České hudební myšlení
a cit jsou přece jen trochu rozdílnější,
jemnější a lyričtější. Tak to alespoň
cítím. To je, jako kdyby ve Státech
chtěli udělat vlastní tvorbu v oboru
naší dechovky. Také se to hned pozná.
Bluegrass je hudba, jejíž kvalita byla
prověřena nejlepším soudcem, a tím je
čas. Takže si myslím, že bychom měli
být s tou vlastní tvorbou dost opatrní.
Neboť jak zpívá Bill Monroe v písni Let
The Gate Swing Wide For Me: „ ... and
bluegrass music belongs to America...“
5. Kam až podle tebe bluegrass
může dojít, jaké má hranice?
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Nováka hraje dominující úlohu
instrumentálním soundu kapely.

Těžko říci, zatím se z klasického
bluegrassu vytvořilo několik odnoží
nazývaných newgrass, jazzgrass,
hardgrass, swinggrass až po nejnovější
pojetí – tzv. new acoustic music, která
už je vysoce improvizační jazzovou
záležitostí. Dále s tím už asi nepůjde
nic dělat a tak podle zákona evoluce se
po čase zase dost muzikantů vrátí ke
klasickému bluegrassu.
6. Tvé nejoblíbenější zahraniční
kapely a proč?
Vyjmenuju jich několik, ačkoli se mi
jich líbí daleko více. Jsou to vesměs
kapely první bluegrassové generace.
BILL MONROE & BLUE GRASS
BOYS - to je škola bluegrassu,
nástrojové aranže, zdvojené housle
a Monroeův klasický bluegrassový
zpěv. Nic naplat, je to otec bluegrassu.
Potom jsou tu FOGGY MOUNTAIN
27
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Milan Leppelt. foto bluegrasstoday.com

BOYS - Earl Scruggsovo valivé banjo
a pohodový zpěv Lestera Flatta a
hlavně (podle mého názoru) nejlepší
čtyřhlasý vokál v historii bluegrassu.
To, co dali dohromady Flatt (lead),
Scruggs (baritone), Seckler (tenor) a
Warren (bass), to je vokál, při němž jde
mráz po zádech. Další mou oblíbenou
kapelou jsou STANLEY BROTHERS,
pro své vynikající dvojhlasy Cartera a
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Ralpha Stanleyových. Carter Stanley
jako duše skupiny navíc napsal
nepřeberné množství písní, které dnes
už považujeme za tradicionály. Dále
pak je to JIMMY MARTIN & SUNNY
MOUNTAIN BOYS, právem nazývaný
The King Of Bluegrass. Podle mne
nejlepší bluegrassový zpěvák a výborný
doprovodný kytarista. Z novějších kapel
bych jmenoval dvě, které mne zaujaly.

V Polici nad Metují 2.7.1988, Milan
Leppelt.
Takhle viděl Milan Bluegrass v době,
kdy jsme se začali intenzivně stýkat.
Není samozřejmě divu, že já, jako jeho
pilný žák, jsem viděl a vidím muziku
dost podobně. Ale pozor, Cizinec
sice byl tradicionalista, ale newgrass
a moderní odnože bluegrassu měl
naposlouchané jako málokdo. Uměl o
nich zasvěceně debatovat, na rozdíl
od mnoha newgrassových apologetů,
pro které bylo jediným kritériem, aby
hlavně všechno bylo nově a jinak.
Začali jsme do Police pilně dojíždět
a nahrávali jsme a nahrávali, z jeho
kotoučů na naše kazety. A Milan
vysvětloval a vysvětloval. Když jsme
třeba potřebovali něco o bluegrassové
doprovodné
kytaře
pro
našeho
kytaristu Frantu „Fíka“ Klazara, Milan

nahrál výběr ze své sbírky a napsal
k tomu dvoustránkové pojednání o
jednotlivých stylech doprovodu, kdo,
proč a jak je hraje. V roce 1989 jsme
s bráchou založili kapelu BG Cwrkot,
se kterou hrajeme dodnes. Někdy v té
době také, po zhruba deseti letech,
přestal fungovat Country Style. Pro
mě to byla zásadní kapela, pánové byli
totiž jedinou opravdu bluegrassovou
kapelou široko daleko. Všechna ostatní
uskupení kolem nás – včetně nás –
hrála folk, trampskou muziku, country,
trampgrass nebo různé křížence těch
žánrů. Country Style, to byl ale ryzí
bluegrass. Částečně česky s vlastními
texty, částečně anglicky, repertoárově
od tradice až po Seldom Scene, ale
prostě bluegrass se vším všudy. Dodnes
mi není úplně jasné, jak k tomuhle
malému zázraku došlo a kde se vzala
na tom našem konci světa zrovna
bluegrassová kapela. Mnohokrát jsme
se o tom bavili, Milan si myslel, že
jedním z důvodů je, že krajina u nás
je hodně podobná Apalačským horám,
kde bluegrass vznikal. Stabilní sestavu
tvořili: Míra Šrůtek (kytara, zpěv),
Karel „Bob“ Doleček (kontrabas, někdy
baskytara, zpěv), Jirka „Brkoun“ Kobr
(dobro, zpěv) a Milan „Cizinec“ Leppelt
(banjo, zpěv). Na mandolínu a myslím i
housle hrál Míra Vajsar. Pro zajímavost
uvádím Milanovu rekapitulaci působení
Country Stylu v roce 1986, rovněž
z mého archivu:

VZPOMÍNKA NA MILANA LEPPELTA (1959 – 2009)

Jsou to LONESOME RAMBLERS
Larryho Sparkse, který je osobitým
kytaristou a perfektním zpěvákem. Má
neotřelý repertoir a spoustu dobrých
nápadů. Dalším by byl DAVE EVANS
se skupinou RIVER BEND. Mít Evans
v kapele kvalitnější muzikanty, o což se
stále snaží, byli by už dávno na špici.
Evans má hlas, který se rodí jednou
za dvacet let. Jako poslední bych
jmenoval skupinu VIRGINIA SQUIRES,
která hraje současný bluegrass, ale s
citem starých bluegrassmanů. Výborné
čtyřhlasy a stejně tak dobře zvládnuté
nástroje. Jejich LP I‘m Working My Way,
které je allgospelové, stojí opravdu za
poslech. Podle mého názoru předčí
barvou vokálů a procítěním skladeb i
uznávané Quicksilver.

BLUEGRASSOVÁ SCÉNA V ROCE
1986 – COUNTRY STYLE – CO JSME
SJEZDILI A KDE JSME HRÁLI
Nový rok jsme přivítali u Honzy Fišera
alias „Johnnyho“ na jeho chajdě
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v Doudlebech nad Orlicí. Leden
jsme vyplnili několika zkouškami a
neoficiálními akcemi; 17. ledna jsme
v útulné hospůdce ve Vysoké Srbské,
kde jsme též spokojeně strávili
Dlouhou noc, oslavili 29. narozeniny
Míry Šrůtka. 25. ledna jsme vyrazili
do Prostějova za kamarády z kapely
Modrý květ a účastnili se spolu s Mírou
akce „Dawson ‚86“. Pak jsme se už
chystali na nadcházející oblastní kolo
Porty, které se konalo 1. února v Tepna
klubu v Náchodě. V konkurenci folkově
laděné Porty (pouze 3 nefolkové
kapely ze 14) jsme obsadili 4. místo za
Točkolotočem, Povijanem ze Svitav a
newgrassovým Kliďánkem z Náchoda.
O to větší veselice nastala, když
jsme se z krajských novin Pochodeň
dočetli, že Náchodské kolo Porty mělo
nejlepší úroveň ze tří kol v kraji a tak
postupovala z Náchoda ještě čtvrtá
skupina. Ale kupodivu ne Country Style,
ale náchodští Koumáci, kteří obsadili
až 6. místo. To vše prý kvůli dramaturgii
krajského kola Porty ve Svitavách.
K tomu bylo krom úsměvu zbytečné
cokoli dodávat. Jenom se potvrdilo to,
co už je známo z let minulých.
Po Portě následovalo pozvání skupiny
Kamion z Červeného Kostelce na
Country večer do jejich rodného
města, který se konal 15.2.1986. Akce
probíhala v hotelu Hvězda. Sešlo
se celkem dost posluchačů lačných
po muzice, ale aparatura místních
pořadatelů se rozhodla stávkovat
a tak jsme skoro celý náš program
odehráli akusticky. Byl to pěkný záběr
na hlasivky! 15.3. jsme si zde Country
večer zopakovali, už s „poslušným“
aparátem. Nu a 21.3. se konečně znovu
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oživila scéna v Suchém Dole, Mekka
countryových příznivců na Policku. Díky
iniciativě a obětavosti Josky Dostála
a dalších kamarádů se uskutečnila
zdařilá akce Podskalí zpívá. Krom nás
se účastnili Kamarádi osady 5 z Police
a znovuvzkříšené suchodolské Rodeo.
Pořad uváděl náš dlouholetý příznivec,
fotograf a organizátor Zdenda Obršál Akella. Večer se myslím líbil jak nám,
tak divákům, kteří tradičně sál zcela
zaplnili.
Ne tak tomu bylo 12.4. na Country bálu
v hronovské Slávii, kde oproti letům
minulým ubylo posluchačů a tanečníků
a letos se jich sešlo rovných 80. Přesto
se objevily už tradiční tanečnice v
úborech ze saloonů Divokého západu.
Hráli Ježci, Country Style a Modrý
květ z Prostějova. V půli programu se
objevil Juan se svou kapelou Sousedi
a také se dostali ke slovu. Po měsíční
pauze jsme se chystali na vystoupení
v polickém divadelním klubu, které
připadlo na sobotu 17. května. Bylo to
vlastně naše vystoupení úplně první v
Polici od našeho založení. Pozvali nás
Kamarádi osady 5. Klub byl naprosto
vyprodán, což reprezentovalo čtyřicet
platících diváků, kteří udělali dobrou
atmosféru celému večeru.
A pak nastala naše další premiéra.
30.5. v Kopidlně na Banjo Jamboree.
Hráli jsme v pátek večer a do sobotního
programu postupovaly z pátečních
asi 13 - 14 kapel nejlepší 3, které
vybírali diváci. Zaplněná sokolovna
prosáklá kouřem /400 posluchačů/
však neměla zaručen kvalitní poslech
díky neposlušné aparatuře. Opět jsme
skončili s „bramborovou“ medailí, tedy

V červnu jsme se zúčastnili v
kombinované sestavě akce pořádané
kosteleckou T.O. Idaho v Tylově divadle.
Zde jsme si v praxi ověřili. jak kdysi v
50-tých letech hrával Flatt & Scruggs
– na tři mikrofony pro celou kapelu. A
hrálo se po čertech dobře. 10.6. jsme
cestovali do Poděbrad zahrát si Na
kolonádě s Oasou. Necestoval s námi
Honza Vajsar, který měl odpolední
směnu. Aparatura byla fajn, zvukař
taky, pouze k pití nebyla ani sodovka,
o limonádě nemluvě. Na lázeňské
město je to dost na pováženou ... A
konečně 21.6. přišel další z vrcholů
bluegrassové sezóny - dobratická
Mandolin Party, okres Frýdek Místek.
Nic naplat, ale Severní Morava má k
bluegrassu ten nejlepší vztah. Hrálo
11 kapel, my jsme byli poctěni zahájit
celý festival úvodní bluegrassovou
hymnou v Československu – Will The
Circle Be Unbroken. Festival se konal
v nádherném přírodním areálu na
kraji lesa s překrásnou tribunou pro
kapely. Pouze tradičně chladné počasí
trochu vadilo zkřehlým prstům, jinak
občerstvení jelo nonstop až do rána.
Kde se dá něco takového vidět jinde?
Nu a potom přišla jediná červencová

akce – opět „doma“ v Suchém Dole –
malý country-bluegrassový festiválek
organizovaný Pepíkem Dostálem.
Počasí nestálé, takže jsme s pořadateli
litovali toho, že jsme akci uskutečnili
venku a ne v útulném sále. Hráli Ježci,
Country Style, Ponny Express z České
Třebové, Pěna z Malých Svatoňovic,
kterou jsem opomenul uvést na akci
21.3. a atmosféra byla zase dobrá.
Po dovolené jsme se sešli v České
Skalici 16.8. na Českoskalické struně.
Přehlídka probíhala v letním amfiteátru
na Rozkoši a výborně zvučil Láďa
Marek od Kantorů. Hráli domácí
Šrám, Country Style, Minnesengři z
Českých Budějovic s legendárním
Vojtou Zíchou, Trumšajt z Náchoda
a Ježci, jejichž vystoupení dvakrát
přerušil vydatný liják. Posluchačů se
sešlo asi 220 a i přes nepřízeň počasí
byli dobře naladěni. 3.9. jsme byli
pozváni do Teplic n. Metují, kde jsme
hráli u příležitosti výstavy kreseb Honzy
Vyčítala. Setkali jsme se opět s dobrým
kamarádem Víťou Vaňkem a poseděli
po akci v pěkné klubovně v zajetí hudby
a dobrého piva.
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se 4. místem. Smůla, ale věci jsme
brali takové, jaké byly. Sobotní program
navíc ukázal, že některé skupiny, co
hrály přímo, by pátečním večerem
ani neprošly… Ale jinak bylo Kopidlno
fajn, obzvláště jihlavské Kyvadlo se
strhujícím tvrdě hraným klasickým
bluegrassem, naši čeští Country
Gentlemen – Oasa z Poděbrad s
výborným vokálem a vynikající Blanket
z Prahy (bývalí Poutníci Praha).

Nu a pak přišla další cesta na Severní
Moravu. Tentokrát do Karviné na
tradiční Bluegrass Festival. Pořadatelé
letos sháněli nové místo konání
akce, která pro letošek našla trochu
provizorní místo v domě oddechu na
předměstí. Aparatura sice nevynikala
kvalitními parametry, ale opět vynikající
atmosféra vše vynahradila. Pouze nás
mrzelo, že jsme se nemohli účastnit
jam sessionu a po vystoupení jsme jeli
hned domů. Kromě mé maličkosti byli
všichni nekuřáci v kapele napadeni
chřipkovou virózou značné síly, takže
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jsme slavné 75. narozeniny otce
bluegrassu a bluegrassového génia
Billa Monroea /13. 9. 1911/ oslavili
spíše jen symbolicky.
V říjnu jsme se chystali na už 6. ročník
Zlatého slunce v Hronově, který byl
určen 25.10.1986. Den předtím už
přijeli kamarádi z Modrého květu z
Prostějova a u Míry Šrůtka ve Lhotě se
konal klasický bluegrassový session
až do ranních hodin. Nu a sobota se
rozjela hned ráno. Přijel i Taras, Ljoša
a Ivan z Olomouce - z Kopru a přivezli
s sebou tři kamarády z Austrálie, které
Taras poznal na své prázdninové cestě
v Anglii. Tak dost mrkali, jak dobrý
bluegrass se u nás hraje. Ovšem
hronovští patrioté z řad diváků jsou asi
jiného názoru, neboť do divadelního
sálu s kapacitou 450 míst přišlo rovných
77 platících. Fiasko! Skoro to vypadalo
tak, že kapely hrají přesilovku. Ale
nálada byla fajn. Zvláště na sessionu
ve Slávii, který trval do půl čtvrté ráno.
Tak to byla letošní minulost a co nás
ještě čeká do konce roku ? Tento
týden 15.11. jedem hrát do Kozlova u
České Třebové na Country bál, 29.11.
se sejdeme s příznivci této muziky
v Kolárově divadle v Polici, kde s
Kamarády osady 5 budeme absolvovat
2 koncerty. A tím se asi festivalová
sezóna zakončí. V únoru příštího
roku jsme pozváni do country klubu v
Praze, kde na nás chtějí dvouhodinový
pořad bluegrassu. Také se chystají
další country akce v Suchém Dole, a
překvapení největší - tak v půli května
bluegrassový a country festival v Polici
nad Metují, který pomáháme Akellovi
coby hlavnímu pořadateli pod hlavičkou
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ČSTV, dávat dohromady. Plánů je
tedy dost a snad se všechny podaří
uskutečnit. Jinak zdravíme všechny
příznivce naší bluegrassové muziky
a přejeme úspěšný vstup do Nového
roku.
Tráva je modrá, ahoj! Za Country Style
sepsal Milan Leppelt (Cizinec)
Tolik zajímavá sonda do fungování
bluegrassové kapely té doby a pro
mě připomínka časů dávno minulých,
protože na některých z popisovaných
akcí jsme se už jako muzikanti potkávali.
Mimochodem, hrálo se poměrně dost,
že?
Kapela Country Style nakonec skončila,
ale Milana jsme navštěvovali dál.
Jednak kvůli materiálům, jednak jsme
spolu rádi poslouchali muziku a neméně
rádi poseděli na pivu. Hlavně se ale
chodilo jamovat, občas na Ostrovy,
párkrát jsme byli v proslulé trampské
hospodě „U Lidmanů“ v Machovské
Lhotě, ale nakonec se nám na dlouhou
dobu stala domovským přístavem
hospůdka „U Božky“ ve Vysoké Srbské,
kde kralovali kamarád a znamenitý
výčepák Kája Šnábl s Libunkou. Strávili
jsme tam jamováním nepočítaně
večerů a dokonce jsme soutěžili s jinou
místní kapelou – dixielando-countrypunkovým seskupením Domamazec,
kdo vydrží hrát déle. Mám to všechno
trochu v mlze, ale myslím, že nakonec
jsme vyhráli my s hudební produkcí
od sobotního večera až do nedělního
odpoledne. Bylo asi jen logické, že
Milan nakonec nastoupil jako kytarista
a zpěvák do BG Cwrkotu, kam také
definitivně přinesl svou výbornou

Milan se pak z Police odstěhoval,
bydlel střídavě v Praze nebo Jičíně.
To jsme se už – ačkoliv pořád v jedné
kapele – vídali méně, než v oněch
bohatýrských dobách v Polici na
začátku devadesátých let.
Pořád
jsme spolu ale hráli, než došlo k tomu
absurdnímu neštěstí. Abych ale

nekončil smutně, přidám pár historek.
Milan byl mimořádný introvert (později
se to trochu zlepšilo). Když jsme někdy
v roce 1991 jeli hrát ciziny, ztratili jsme
se hned v Drážďanech. Milan mluvil
naprosto dokonale německy a výborně
anglicky, ale odmítal zeptat se na
cestu. Takže jsme vždycky zastavili u
chodníku, srolovali okýnko a někdo se
zeptal: „Nach Hannover?“ Někdo nám
začal radit, my jsme pokyvovali, ale
nerozuměli. Pak se okénko zatáhlo,
rozjeli jsme se a Milan nám přeložil, co
dotyčný říkal.
Cizinec měl rád (nejen) pivo, to je
celkem známé. Měl ale takovou
podivnou – po mém soudu úchylnou
– potřebu ochutnávat regionální
produkty. Ostatně jeho následovník
na postu banjisty trpí podobnou
poruchou. My, kteří máme méně
dobrodružné povahy, jsme se obvykle
plnili plzeňským či jinou osvědčenou
značkou, zatímco Milan druhý den na
otázku po kvalitě piva odpovídal: „No,
mělo takovou zvláštní příchuť. Musel
by sis na něj zvyknout. Já jsem si včera
zvykal celkem sedmnáctkrát…“ Často
ho podezřívali z alkoholismu, to ale
myslím nebyla pravda. Problém byl, že
s Milanem se většina lidí z bluegrassové
komunity viděla o víkendech na akcích
spojených s muzikou a to bývaly akce
velmi bujarého typu. Sám si z toho i
dělal legraci: „Mně lidi litujou, že jsem
alkoholik, ale já jsem alkoholik rád.“
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angličtinu. Jeli jsme mu to tenkrát
s bráchou nabídnout trochu s obavami,
protože byl přece jen banjista, ale
dobře to dopadlo a nakonec jsme spolu
strávili bezvadných skoro dvacet let.
V roce 1993 nastala v BG Cwrkotu
zásadní změna, protože brácha dostal
lano od tehdejší evropské špičky,
rakouského Nuggetu. V kapele tím
došlo k zásadnímu střídání, protože
Milan se vrátil k banju, na kytaru
nastoupil Pavel Peroutka (dnes basista
u Spirituál kvintetu) a zvuk kapely
se rozšířil o dobro, na které hrál jeho
brácha Tomáš, zvaný „Hroch“. Historií
BG Cwrkotu se ale zabývat nechci.
Každopádně v devadesátých letech
začal Milan přemýšlet o tom, že by se
hudbou živil. Vždycky mi říkal, že jsem
ho vlastně inspiroval já. Touha stát se
barovým hráčem, inspirovaná naším
společným oblíbeným spisovatelem
Josefe Škvoreckým, u mě vybublala
vždycky po pátém pivu, v realitu se
ale nakonec proměnila u Milana. Začal
hrát v různých uskupeních, která
hrávala zejména německým turistům
v Krkonoších. Díky tomuto angažmá
přešel Milan na vyloženě úsporný
životní styl, myslím, že zhusta neměl
ani na jídlo. To se taky myslím nijak
zvlášť nelíbilo jeho ženě Mirce (Milan
měl čtyři děti), která od něj nakonec
odešla, ale to je jiná kapitola.

Byl neúnavný překladatel, jazykově
nadaný a angličtinu měl moc rád.
Nezapomenu na jakousi akci, kde
se dohadoval s Irenou „Silence“
Přibylovou, tuším o správné výslovnosti
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slova „muddy“. Nevím už, jak to kdo
z nich vyslovoval, Milan argumentoval
výslovností
z
nějaké
písničky
bluegrassové legendy Reda Allena.
Vzájemně se ovšem nepřesvědčili, což
Milan nakonec komentoval slovy: „Tak
chudák Red Allen umřel, aniž by věděl,
že neumí anglicky.“
Snad se mi podařilo aspoň trochu
přiblížit osobnost Milana Leppelta.
Chybí mi a myslím, že nejsem sám. Kdo
zažil nekonečné jamy, probdělé noci u
kotoučáku a později videa, bohatýrské
večírky (zhusta mnohadenní) nebo

maratony diskusí o bluegrassu,
ten nezapomene. Stejně tak těžko
zapomenout na stovky vystoupení na
pódiu, hodiny strávené cestou na hraní,
zkoušení, spanilé jízdy za spřátelenými
kapelami… Byla to úžasná doba. Hlavně
ale neupadnout do nostalgického úpění
po starých zlatých časech. Není žádný
důvod, proč si stejně neužívat každý
den i dnes. Je to jen na nás, čím a
jak ho vyplníme. Jsem přesvědčený,
že Milan nás z (muzikantského) nebe
pilně sleduje.
Pavel Brandejs

S Pavlem Zíchou jsem se potkal na mnoha festivalech, jako žádaný banjista často zaskakuje i mimo svá domácí tělesa, takže není problém si jeho znamenitou
a precizní hru vychutnat během jedné akce i několikrát. Párkrát jsme spolu byli
i na bluegrassových dílnách a vždycky v neděli, po návratu, jsem si uvědomil,
že jsem se ho zase nezeptal, zda-li je příbuzný v Vojtou Zíchou. Jsem rád, že
na tuhle otázku – a mnoho dalších – konečně došlo v následujícím rozhovoru.
Přeji příjemné počtení.
Jak ses Pavle dostal k muzice? A
proč zrovna bluegrass?

jsem byl velice hrdý, a abych dostál slibu, začal jsem se na tu kytaru učit.

Tak já pocházím z hudební rodiny, napříč
generacemi. Děda z máminy strany byl
Maďar, což je na mě docela vidět a
hrával na housle bez znalosti not, zato
s obrovskou dávkou energie všechny
lidové verbuňky, čardáše a ty jejich
typické pentatoniky. Z otcovy strany –
můj praděda byl dirigentem jednoho
vojenského orchestru, pak děda hrával
na všechno, co mělo nátrubek a táta už
jen kytaru a baskytaru. Měl kapelu, která
hrávala převážně písně od Beatles.
Mně potom hrával u postýlky písničky
od Greenhorns – pamatuju třeba na
píseň Červená řeka, jak se zpívá: „Pak
ke slovu přišla má pistol a pěst…“ To
jsem jásal jak u kovbojky a musel mi to
zpívat několikrát za sebou, až jsem se
nabažil. Podle slov otce jsem o hraní
na kytaru nejevil zájem, ale každopádně mi těch pár akordů uvízlo v hlavě.
Pocházím z obce Košťany na severu
Čech a tam v tu dobu byla líheň trempů
a trampských kapel – Tennessee, Yellowstone. Naše parta, to mi bylo třináct
let, taky zakládala svou osadu. No a já,
jelikož jsme měli doma tu kytaru, jsem
byl vybrán jako „Kulturní referent u táborového ohně“. Na svou novou funkci

Takže první nástroj byla kytara?
Ano, první byla kytara. Doma jsme měli
„španělku“ a já dostal ve svých patnácti
svou vlastní ruskou dřevotřísku za 250
korun. Díky tomu, že jsme u nás v baráku měli volnou prádelnu, tak tam začali
zkoušet starší kluci, kteří taky hrávali country, a já měl tendenci se k nim
připojit. Tehdy jsem byl odmítnutý, že
už mají zpívajícího kytaristu, ale kdybych prý hrál na ní sólově, anebo na
jiný nástroj, tak by mě vzali. Ze složení
dvakrát kytara, mandolína, kontrabas
a foukací harmonika jsem smutněl, že
jsou všechny nástroje zabraný. Až po
bezesném týdnu, kdy jsem se znova
vetřel na jejich víkendové hraní, jsme
na cestě vlakem zpět potkali dvojici
muzikantů, kteří chtěli jamovat ve vlaku. V tu chvíli, kdy vytáhl jeden z nich
pětistrunné banjo a začal hrát, bylo rozhodnuto. Láska na první pohled.
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Rozhovor s banjistou Pavlem Zíchou.

Známe Tě jako banjistu, ovládáš i
jiné nástroje? A banjo Ti učarovalo
čím?
Jakmile jsem začal s banjem, tak jsem
35
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až později. Naštěstí jsem záhy potkal
banjistu, který měl příbuzného v USA a
ten mu poslal několik škol od Tonyho
Trischky. Takže jsem se jako samouk
učil skladby, aniž bych věděl, jak rychle
se mají hrát a povětšinou jsem je ani
neslyšel.

Z čeho ses na začátku učil? Školy,
videa, měl jsi nějakého učitele?

Já jsem se jako začínající banjista
dozvěděl o mém jmenovci poměrně
brzy a dostatečně toho zneužíval.
Občas jsem někde zahrál kousek jeho
skladby a když se někdo zeptal: „To je
Zícha, nééé?“ tak já na to: „jó, já hraju
všechno od Zíchy.“ Pak jsem si vyslechl komplimenty, no a ani jsem moc
nekecal. Snad až po deseti letech jsme
se konečně potkali na jedné akci. Někdo mi řekl, že je Vojta u táboráku, tak
jsem šel hned za ním se představit a
on na mě zdálky volá: „Už o tobě vím,
mladej…“ Díky tomu, že můj děda kdysi tvořil „Strom života“ a slyšel jsem ho
říkat větu: „Všichni Zíchové s dlouhým í
jsou příbuzní,“ tak jsme s Vojtou hledali
přízeň a našli jí v jedné nepřímé, avšak
společné linii. On mi říká mladej a já
jemu strejdo. Dokonce máme rozdělaný společný projekt s názvem ZíZí top
na 2 banja. Už mít jen ten čas.

No, na začátku bylo těžké i ten nástroj
sehnat. V hudebninách člověk nekoupil
ani českého „Kertaka“, tedy alespoň v
těch Teplických. Zatím jsem si musel
vystačit s tou naší lehce upravenou
španělkou – sundali jsme tlustou strunu „E“ místo struny „A“ jsme dali slabé
éčko, táta na férovku vtloukl kladivem
na místo pátého pražce skobičku a
cvičný nástroj byl připraven. Asi jsem s
tím banjem otravoval dostatečně dlouho, protože se to dozvěděl trumpetista děda a řekl: „Tak já mu na to banjo
dám dva tisíce korun.“ Potom tedy začala sháňka po nástroji v této cenové
kategorii, až se ke mně jednou dostala
zpráva, že do teplických hudebnin přišlo za dva tisíce korun naše nejlepší
české banjo. Nakonec se ukázalo, že
to byla německá Marma – to banjo mi
tenkrát připadalo jako dětská hračka a
nemělo to „to kovový děrovaný“ kolem
bubnu. Na to jsem dostal od otce školu na pětistrunné banjo od Marko Čermáka a začal jsem se učit noty. Video
školy možná tady existovaly, akorát ne
v mém dosahu, k těm jsem se dostal

Aby bylo hned na začátku jasno, jsi
nějak příbuzný s banjovou legendou
Vojtou Zíchou? Pradědeček nebo
něco podobného?
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se soustředil především na něj. Těch
pár akordů na kytaru, mandolínu a
doprovod na kontrabas se nedá nazývat ovládáním. Na vojně jsem hrával s
rockovou kapelou (vyhráli jsme ASUT
– Armádní soutěž umělecké tvořivosti)
na baskytaru, tak to jsem slapoval, až
se ze mě prášilo. Banjo mě učarovalo
svým zvukem. Když jsem ho poprvé
slyšel, bylo to jak řeka, která se plížila
po textu písně. No a taky ten nástroj
nebyl zabraný…

Kolegy banjisty bude určitě zajímat
značka banja, struny, kapodastr.
Tady nezatajím svou dlouhodobou spolupráci s Jardou Průchou, od kterého
mám už třetí nástroj. Ten aktuální je typ
Top Tension s prodlouženým 24 praž37
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covým mahagonovým krkem. Je to jeden z dvojice identických nástrojů řady
Spirit a na jeho dvojče hraje mistr Steve Dilling. Jako struny se mi osvědčila
značka GHS 10“. Kapodastr používám
nerezový – výrobce Elliot s gumičkou
Ládi Ptáčka. Ta doba, kdy si člověk v
hudebninách nekoupil ani prstýnky, je
naštěstí pryč. Ty první jsem si vystřihnul z okapového plechu. Palcový prstýnek byl u nás v prodeji jen jeden (ze
stejného materiálu se dělaly míčky na
pink ponk) a pořád se lámaly. Jednou
se mi takhle zlomil poslední na nádraží
a v hudebninách měli už zavřeno. Tak
kamarádi sehnali izolepu a tu spodní
část prstýnku mi oblepili přes palec. S
tímhle pařátem jsem potom zalamoval
palce celý víkend.
Banjisté jsou asi největší „řešiči“
mezi bluegrassovými muzikanty, pokud jde o zvuk nástroje. Máš tuhle libůstku také? Pokud ano, jaký je tvůj
vysněný sound?
Ano, touhle úchylkou trpím rovněž. Ty
zásadní změny ale už nedělám. Snažím se seřídit nástroj a najít optimální
nastavení během roku a potom maximálně jen vyměnit kobylku, rezonátor,
krk, struník, buben, tonering… no a
to je asi všechno. Řekl bych, že vysněný sound nám trochu podstrkává
náš oblíbený muzikant. U mě je to v
posledních letech Noam Pikelny, který
si za americkou hypotéku pořídil předválečný nástroj značky Gibson - Top
Tension PB 7 (původní plectrum banjo),
na který si nechal vyrobit prodloužený
krk. Samozřejmě si uvědomuji, že ten
výsledný tón patří jeho rukám, tak jako
rukám všech muzikantů, takže pokud
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jsem spokojen se zvukem svého nástroje – a to víc než jsem – tak se ho
marně nesnažím „připodobnit“ svému
idolu.
Známe Tě z mnoha bluegrassových
kapel, popravdě mám trochu zmatek v tom, kde jsi nastálo a kde jen
zaskakuješ. Můžeš zrekapitulovat
svou hudební kariéru a připomenout
seskupení, ve kterých jsi působil a
zejména působíš?
Taky v tom mám občas zmatek. Tak za
zmínku stojí předvojnové seskupení –
Chléb chudých – tenkrát s Honzou
Mácou a partičkou dnes už neaktivních
muzikantů, kde jsme hrávali především
vlastní tvorbu. Poté skupina Báry – té
se navzdory tomu, že tam působila většina mužů, říkalo „dámská kapela“, hrající písně převážně od Union Station.
Následovalo pár let ve skupině Bafalo
s Michalem Braxatorisem a jeho neortodoxní tvorbou, ze které se zformovala
skupina Průšvih, hrající moderní bluegrass. Poté následovalo lano do skupiny Nová Sekce, která je známá především takovým rebelským přístupem ke
všemu. Kluci jsou z Prahy a já za nimi
dojížděl z Ústí nad Labem. Když jsem
poté vypomáhal Ústecké skupině Burizon, bral jsem to jako místní záležitost,
avšak záhy jsem si chlapce pro jejich
přátelskou povahu a hudební pružnost
oblíbil a společně jsme začali tvořit. A
tvoříme dodnes. Samozřejmě nesmím
opomenout dlouhodobou spolupráci se
skupinou Cop. Tuším, že jsem zhruba
osm let občasně zaskakoval za Martina
Fridricha. Následovala výpomoc u
skupiny Modrotisk za Láďu Ptáčka,
který je přesně na den o dvacet let star-

Nojo, Goodwill, těm můžeme splávek jenom tiše závidět. Mimochodem, co Ty a alkohol na pódiu? Sklenička před vystoupením jistě výkon
vylepší, nebo ne?
Pokud je přísun lihovin kontrolovaný,
tak jistě lepší nálada je ku prospěchu.
Já měl kolem sebe od mlada spíš ty
pijany než ladiče a tak nejsem pro vý-

robce alkoholu dobrým zákazníkem.
Takže pivo si rád dám, ale prckům se
vyhýbám.
Na kterých hudebních nosičích Tě
můžeme slyšet?
Tak to vypíšu trochu chronologicky:
Yelowstone – Bluegrass z Košťan;
Báry – 1999, 2003 Báry; Faces – David Wiljo Kangas (USA); Bafalo – Oko
ryba; Nová Sekce – Vím; Nová Sekce
– Štěstí; Burizon – V obrysech; Modrotisk – Z cest. K tomu jsem hostoval
na následujících albech: Tony Kaye
(autorský projekt amerického režiséra); Kabát – Dole v dole; Ilon Leichtová
– Cross country; Křáp – Máte co jste
chtěli.
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ší než já a jako – podle jeho slov – jeho
kopie tu káru táhnu dodnes. Sezónní
výpomoc u skupiny Goodwill mám už
za sebou. Ostrava je už docela daleko,
ale stejně bych už nestíhal jak časově,
tak jejich spotřebě lihovin. Poslední
„výpomoc“ už je v uvozovkách, jelikož
jsem s chlapci ze skupiny Album zdomácněl a tak nějak přirozeně se stal
jedním z jejich kolegů.

Vzhledem k množství projektů, kte-

Nová Sekce. foto www.newsection.cz
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Bohužel, ta naše malá zemička je pro
menšinové hudební styly nehostinná
a víc jak tři profesionální bluegrassové
kapely neuživí, a to jedna vlastně není
úplně bluegrassová. A díky tomu, že
jsem slyšel tvrdochlebové historky muzikantů, tak jsem chtěl, aby mě to bavilo, když ne živilo. Dokonce i muzikanti
v USA to nemají jednoduché, a pokud
pro svou hudební dráhu neobětují vše,
tak se ten sen stane spíš můrou.

mu něco líbí, tak třeba začne tancovat.
Třebaže člověk hraje sám na banjo. V
USA jsem byl vždy jako promo-hráč na
nástroje značky Průcha a díky tomu,
že Jarda Průcha osobně zná mnoho
bluegrassových celebrit, tak náš stánek navštěvovala celá řada známých
hráčů. Například Dick Brown (studiový
hráč Dolly Parton) mi říkal: „Kam na ty
postupy chodíš?“ Odpověděl jsem, že
jsem se jenom snažil špatně zkopírovat
americké hráče a on: „Na to se vyprdni – ty jsi jinej, jinak to frázuješ – to se
mi líbí.“

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

V USA jsi určitě slyšel spoustu kapel i muzikantů. Můžeš to porovnat s
českou scénou?

Tady po republice je to celá řada festivalů: Banjo Jamboree, Bluegrass
Marathon, Bluegrass Advent, Hašmar
country, Gody Memoriál, Bluegrass
na Mlejně, Rašovické léto, Trampský
širák, Zelenáčova šopa, Hradešínské
struny, Budyňský poutník, Čtyřlístek v
jeteli, Malinkej, Mohelnický dostavník
a spousta dalších akcí. V zahraničí to
byly třeba Country a Bluegrass festival
v Conwy (Anglie), Dunmore East Bluegrass Festival (Irsko), European Bluegrass Voorthuizen (Holandsko) a jako
„předváděcí hráč“ značky Průcha na
festivalech v Dánsku, USA.
Šlo by srovnat publikum u nás a v
zahraničí? Hlavně mě zajímá, jak na
Tebe reagují v USA?

Těžko říct, jak jim zní náš bluegrass,
ale jestli je to jako kdyby hráli oni polku,
tak to ani nechci domyslet. Nééé, řekl
bych, že naše amatérská instrumentální úroveň je hodně podobná té americké. K bluegrassu ale patří angličtina a
oni mají celý vokál položený ve vyšších
polohách než my. Angličtina je taková
zvukově ohebnější a hlavně ta řeč jim
dělá menší problémy než nám. To je
ten u nás hodně špatně napodobitelný
rozdíl, nehledě na to, že se snažíme
zpívat česky a ono to zní trochu jinak.
Velký rozdíl je spíš ve sdílení informací.
Tady se pořád drží pod pokličkou ty
super tajné licky a nejnovější tabulatury
– co kdyby je ten druhý zvládnul lépe. V
USA ti většinou vyjde každý vstříc a je
jedno, jestli je to amatér nebo hvězda.

Mám pocit, že v zahraničí, ať to bylo
Irsko, Anglie nebo Německo, se lidé
dokážou víc bavit – odpoutat. V USA nikomu nepřijde divný, že když se něko-

Často jezdíš učit na dílny. Jaké máš
s učitelováním zkušenosti a jak vidíš
české bluegrassové žactvo, často
pokročilého věku?

rých se účastníš, nepřemýšlel jsi někdy o profesionální dráze?

py. Často si ale nechávám pro improvizaci velkou část. Má to své pro i proti.
Pro – zůstává pořád energicky nabitá,
kór když sám ještě nevíš do poslední
chvíle, co z Tebe vypadne. Proti – můžeš udělat víc chyb, než u předem nacvičených částí, za které se potom náležitě stydíš.

Můžeš nás nechat nahlédnout pod
tvůrčí pokličku? Jak to máš třeba se
sóly? Připravuješ si je tón od tónu,
nebo improvizuješ pokaždé něco jiného?

V rámci přípravy to samozřejmě nejde
jinak než si stáhnout sóla a cvičit, povětšinou z odposlechu, protože je velká
náhoda, když u nové skladby to někdo
udělá před Tebou a ještě se podělí se
světem. A pokud to člověk nechce hrát
z tabulatur přímo na jevišti, je potřeba
to do tý hlavy dostat. Taky, když se mi
zalíbí nějaká skladba a „zasekne“ se mi
v hlavě, tak jí musím vyhnat způsobem,
že se jí naučím hrát a ta harmonie se
mi spojí s technikou hry. Jinak si i rád
rozebírám harmonie z tabulatur. Přemýšlím, z čeho vychází, pěkné části se
snažím zahrát v jiném akordu a hledám
trochu zajímavé spojení celků melodií.

Samozřejmě i pro volnomyšlenkářského muzikanta je „svazující“ aranž celé
skladby. Takže určité přechody a dvojhlasy jsou jasně dané. Hodně mých sól
vychází z prvotní improvizace, pokud
není skladba převzatá, tam se snažím
zahrát původní sólo. V průběhu cvičení skladby pak sólo „vykrystalizuje“ i s
úpravami, takže je to část improvizace
– jakýsi základ plus jasně dané postu-

Mimochodem, opravdu často někde
zaskakuješ, musí to být náročné časově. Jak se připravuješ na hraní s
kapelou, která není Tvoje domovská?
Chce to samozřejmě svůj čas, kdy kapela pošle repertoár a Ty se zorientuješ, kde a co můžete hrát. Naposledy
mi dal takhle zabrat Ondra Kozák s kapelou East West, kde jsem zaskakoval
na poslední chvíli na koncert do Dánska a byl na to týden. Moje nejčastější
otázka na pódiu je: „A od čeho to je?“
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Ty zkušenosti přibývají časem. Člověk
se snaží předávat informace různým
způsobem a časem zjišťuje ten správný
postup pro co nejjednodušší pochopení i složitých postupů. Zatím jsem měl
vždy třídu pokročilých a i tady je někdy
těžší najít ideální úroveň učiva. Cvičení
na hudební nástroj je samozřejmě taky
o tom „drilu“, ale ten by si měl každý už
probírat doma podle svých možností.
Tady se snažím žákům ukázat co největší možnosti a většinou je trochu „odpoutat“ od zaběhnutých vzorců, prvků
– většinou se ty zkušenosti hráčů časem nerozvíjí a jakoby se zaseknou na
určitém bodě a další roky hraní jsou jen
opakováním stejných znalostí. Ale to je
problém většiny lidí ve všech oborech.
Nad vším tím učením se proto pořád
snažíme, aby nás to bavilo a nestalo se
to nudným procházením „zla“ v podobě
hudební teorie plné harmonie, pouček
a stupnic. Samozřejmě tyto alespoň základní znalosti jsou třeba, ale to pochopení tvoříme zábavnou formou – škola
hrou – jak jinak.

V té souvislosti, cvičíš doma? A pokud ano, můžeš prozradit jak a co?
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Kdo byly Tvé hudební vzory, ať už
kapely nebo banjisté?
Díky otci jsme měli doma pár desek od
Beatles a už jako malý jsem si představoval, že jsem jeden z nich a hraju.
Jinak u nás se poslouchal spíš popík.
Po té, při zamilování do banja, to bylo
spíš o skladbách, než o interpretovi.
Vcelku brzy jsem potkal banjistu, který mi říkal: „Poslechni si Billa Keitha
a Tonyho Trischku a Belu Flecka, jak
to válej.“ Zapůjčil mi pár kazet a díky
tomu jsem začal inklinovat k modernějšímu stylu hry. Později jsem se vracel
ke Scrugssovi, ale už jsem stál trochu
na jiné cestě. Do velké míry mě následně ovlivnil i Jens Krüger. Jeho náhled
na melodii mi byl hodně blízký. Když
jsme se potom s Jensem setkali a hráli
spolu, museli jsme se smát, jak jsme
podobně reagovali – on samozřejmě o
x levelů výš. Od té doby – za to musím
poděkovat Jardovi Průchovi – jsem měl
tu možnost setkat se a hrát s celou
řadou mých vzorů: Tony Trischka, Tony
Furtado, Jens Krüger, Allison Brown,
Steve Dillingem, Bela Fleck, Bill Keith,
Noam Pikelny, Marc Pruett, Cia Cherryholmes, Greg Cahill, Jason Burleson,
Mike Munford …
To jsou většinou progresivnější hráči. Když je poslouchám, mám pocit,
že i když hrají stejné tóny, roly a licky, zní to jinak, než když hrají třeba
Larry Perkins, Kenny Ingram, Sonny
Osborne, Jake Jenkins a samozřejmě velký Earl. Pokud s tím souhlasíš, uměl bys vysvětlit, čím to je?
Mně připadá, že to snad trochu jinak
rytmizují či co, ale nejsem banjista,
neumím to posoudit. Jen se mi to
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od nich líbí víc, než od jiných, stejně
slavných a uznávaných mistrů pětistrunného banja.
Za ta léta se změnil už samotný zvuk
kapel – ať už to bylo díky nahrávací
technice, nebo používání víc bluesových postupů – pentatoniky. Tebou
popisovaní hráči používají především
takzvaný Rolling style nebo Scrugss
style. Melodický styl spolu se single-stringem sice taky není nic nového,
ale používají ho hráči modernějších
stylů. I když můj praještěr strejda Vojta Zícha tyto styly používal prý už před
první světovou. Každopádně jakékoli
kombinování těchto tří stylů společně
se změnou rytmiky, dynamiky a teorie
strun mají za následek právě ty jiné
zvláštnosti.
Aha, no, obraťme list. Chodíš si někdy zahrát jen tak k ohýnku nebo do
hospody?
Přiznám se, že k tomu ohýnku už ne, i
když někdy se namane – na dovolené
nebo nějaké narozeniny. A to je podobné, jako s hospodama. Na ně nezbývá čas, pokud má člověk hodně hraní
na oficiálních akcích. Taky většinou po
takovém hraní banjista rozebírá svůj
nástroj se slovy: „Včera mi to skoro nehrálo, bylo tam jenom padesát lidí a já
je s tím nepřeřval…“
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 se Ti podařilo dostat se do studia k Allison Brown? A jak se Ti vůbec líbil Nashville, případně kde jsi
tam byl a koho jsi potkal nebo slyšel?
Tak zrovna Alison Brown mohlo potkat
spoustu lidí na Banjo Jamboree v létě
2016. Tam se taky spousta lidí dozvědělo, že hraje na nástroje Průcha už
nějakých patnáct let. A díky souhlasu
Alison jsme s Jardou Průchou pořádali
banjo workshop v hotelu, kde byla ubytovaná. Byla na každého milá a usměvavá, ale objetí při loučení vyzařovalo
velkým přátelstvím vůči Jardovi. Byl
jsem mile překvapen, když stejně objala i mě. V únoru v Nashvillu pořádala
SPBGMA (taková bluegrassová asociace) každoročně nominace v oblasti
bluegrassu. Je to společenská událost,
kde vystavují různí výrobci a prodejci,
nabitá koncerty s předáváním ocenění pro daný rok. V roce 2016 jsme se
jako součást týmu Průcha instruments
zúčastnili této akce a v rámci možného
času navštívili Grand Ole Opry, známé hudebniny Gruhn guitars, Carter
Vintage Guitars, různé kluby – tam se
hraje skoro všude a jedna kapela lepší
než druhá, výrobce jako Paul Hopkins

– na jeho ranči, kde má i své nahrávací
studio a snad dvě stě různých nástrojů.
Jedna z návštěv byla u Alison Brown ve
studiu. Pozvala nás dovnitř, kde zrovna dotáčeli album s Bobby Osbornem.
Jarda do mě strčil a říká: „Znáš ho? A
já – nó, ten děda je mi nějakej povědomej“.
Tahle deska k osmdesátinám Bobby Osborna je znamenitá a hlavně
to byl od Alison Brown úžasný počin, že do toho se starým pánem šla.
Sleduješ současnou bluegrassovou
scénu, ať už v USA nebo u nás?
Tuhle otázku jsem vlastně načal v té minulé. Pokud něco aktuálně z USA, tak
právě z Youtube. U nás člověk ty lidi,
kteří hrají a mají o tuhle muziku zájem,
potkává na různých akcích a samozřejmě si všímá kdo, jak a co hraje. Občas
i Amerika „objeví“ nějakého zajímavého
hráče. Tam už vše pramení ze vkusu,
jelikož mladí hráči do bluegrassu vnáší
hodně jazzových prvků a tak hranice,
kde je to ještě pro mnohé stravitelné,
je hodně odlišná. Já jsem v tomhle
hodně tolerantní, i když vím, že všeho
moc škodí. Zdá se, že zajímavější pro
tu starší generaci (a mladší asi moc nebude), je rozvíjení melodie – tak jak to
zvládli v Americe Krüger Brothers.

ROZHOVOR S BANJISTOU PAVLEM ZÍCHOU

Zdá se mi, že jediné místo, které mám
čas na poslouchání muziky, je automobil, kde je ale už dlouhou dobu zaseknuté CD Infamous Stringdusters
– Special Consensus. To jsem dostal
od Alison Brown – spolu s jejím CD při
návštěvě u ní ve studiu, minulý rok v
Nashvillu. Potom mám čas večer, když
zalezu do postele, tak projíždím Youtube. Občas narazím na zajímavé seskupení, kolikrát bez vlastního CD.

Několikrát to v rozhovoru zmiňuješ,
může trochu vysvětlit, co myslíš náhledem na melodii, případně rozvíjením melodie?
Dá se říct, že je to i jakákoliv improvizace, pokud dodržuješ základní melodické linky. V určité chvíli jí rozvineš a pak
se vrátíš zpět. Máme takový zlozvyk
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ROZHOVOR S BANJISTOU PAVLEM ZÍCHOU

používat zaběhnuté postupy a licky a
různě je kombinovat. Někdy je až příliš
neesteticky použijeme kamkoliv. Dalším levelem je právě to, jak nakládáme
s melodií. A právě Krüger Brothers mistrovsky zachází s rytmikou a s harmonií
skladeb.

lo. Možná by si nás už mohl všimnout
památkový ústav a dotačně nás podporovat. Ale dokud tahle muzika bude
dělat radost nám a našemu blízkému
okolí, tak budeme žít radostnou přítomností a co přinese budoucnost, necháme na někom jiném.

Jak vidíš budoucnost bluegrassu v
Čechách?

Nechci Tě nijak strašit, ale s památkáři bych si moc nezačínal. To
by mohlo začít být zatraceně úzko
i nám zarytým tradicionalistům. Každopádně díky za rozhovor a ať se
vede.

Je trochu hloupé končit pesimisticky.
Bluegrass, stejně jako jiné menšinové
žánry po světě, moc nemládnou. Jestli
za to může ta konzumní mašinérie zábavního průmyslu nebo jen právě to
vymezování „čistého bluegrassu“, kdo
ví. Každopádně ty projekty spojení bluegrassu a různých žánrů tady už byly a
nějaký masovější příliv to neznamena-

Taky děkuji Pavle a přeji suché nebe a
modrou stezku.
V lednu 2019 se ptal Pavel Brandejs.

Milí čtenáři,
považujeme BAČR za služebníka českého bluegrassu pro jehož rozkvět jsou
klíčoví jak fanoušci, tak i kapely. Tyto dvě skupiny se v našem žánru samozřejmě často prolínají. Abychom podpořili kolektivní členství kapel (za 500Kč/
rok s více výtisky BL zasílanými na jednu adresu), uvádíme zde jako malou
reklamu jejich jména a webové stránky.
Petr Brandejs
Album - www.albumband.cz
Blackjack - www.blackjackband.cz
Bluegrass Cwrkot - www.cwrkot.cz
Blue Hat - www.bluehat.cz
Brzdaři - www.brzdari.cz
Direct - direct.webnode.cz
Handl - www.handl.wz.cz
Maňána bg band - www.mananaband.cz
Monogram CW - www.monogramcw.cz
Od plotny skok - www.odplotnyskok.estranky.cz
Poutnící - www.poutnici.cz
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ALBUM

30.03.2019
06.04.2019
27.04.2019
12.05.2019
18.05.2019
30.05.2019
08.06.2016
08.06.2019
21.06.2019
22.06.2019
28.06.2019
29.06.2019

Country bál,Liberec, restaurace U Košků
Country bál,Jirkov, Divadlo
Pivní pochod,Velichov, U Lípy
Májový pochod, Boží Dar
Městské slavnosti, Netolice
Regiofest,Chomutov, Náměstí 1.máje
Březoukej,Březno u Chomutova
Country a bluegrass festival,Velichov, Hospoda U Lípy
Banjo Jamboree,Čáslav,Letní kino
Novoveský sandál,Nová Ves u Nepomuka
Koncert, Břehoryje
Budovský veget, Budov

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí

PROFESSIONAL DEFORMATION
22.03.2019
23.03.2019
06.04.2019
13.04.2019
09.06.2019

BLACKJACK
11.05.2019
16.05.2019
22.06.2019

BRZDAŘI

27.03.2019
23.05.2019
25.05.2019
08.06.2019

BG CWRKOT
21.06.2019
10.07.2019
23.11.2019

Trnava- Malý Dobrofest
Zborná Jihlava, hospoda U lípy
Nové město nad Metují festival Pohoda
Nový Jičín, bluegrassová dílna
Liberec, festival Goodyho memorial

Tábor - Čekanice, restaurace Na Pěkné Vyhlídce
České Budějovice, kabaret U Váňů
Čáslav, Banjo Jamboree
Praha, restaurace U vodárny
Praha, restaurace U vodárny
Festival Olšinská struna ,Olšina u Mnichova Hradiště
Festival Ronovské noty , Kravaře u České Lípy
Čáslav - Banjo Jamboree
Kopidlno – Memoriál Honzy Macáka
Vlčkovice – festival Malinkej
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KALENDÁŘ AKCÍ, SERVIS

POUTNÍCI

29.03.2019
20.03.2019
21.03.2019
22.03.2019
23.03.2019
11.04.2019
12.04.2019
25.04.2019
26.04.2019
27.04.2019
30.04.2019
01.05.2019
17.05.2019
18.05.2019
24.05.2019
15.06.2019
21.06.2019
22.06.2019
22.06.2019

Kladno,Bar Slovan naproti kasárnám
Praha ,Chodov KC Zahrada
Karlovy Vary,Klub Paderewski
Trnava, Slovensko,Hotel Holiday Inn Velký sál
Velký Týnec,Kulturní dům
Pelhřimov,Divadlo L. Lipského
Dobřichovice, Sál Dr. Fürsta
Náchod,Městské divadlo Dr. J. Čížka
Šárovcova Lhota Hr. Králové,Hospoda U Novotných
Havlíčkův Brod,Výstaviště
Brno Líšeň,Líšeňská rokle
PozloviceHotel Ogar
Nový Bydžov,Jiráskovo divadlo
Bukovec u Jablunkova
Pozlovice,Hotel Ogar
Skalná,Hrad Vildštejn,Skalenský folkfest
Touškov,Folkový pátek
Mimoň,Náměstí 1. máje
Čáslav,Letní kino, Festival Banjo Jamboree

INZERCE

El.- akustická kytara Emotion celomasiv. Ručně dělaná od člověka, který vyrábí kytary u Ayers Guitars (hodně drahé kytary). 10 let stará. Vrchní deska masivní smrk,
zadní deska a luby masivní mahagon. Nultý pražec a plátek v kobylce kost. Výrazný
silný zvuk, mohutné basy. Nové struny Martin. Cena 9990 Kč. Lze bezpečně poslat.
Tel. 777 200 053, e-mail: chvatal-fast@seznam.cz

Milí členové,
prosíme Vás, nezapomeňte si co nejdříve zaplatit své členství na rok 2019. 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 2018.
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• Na Banjo Jamboree 2019 přivítáme americkou skupinu Monroe Crossing. Více na
http://www.monroecrossing.com

SERVIS

Servis
• 14. bluegrassová dílna v Novém Jičíně se koná 12. - 14. 4. 2019. Odkazy najdete na
petrbrandejs.cz.
• Hudební novinářka PhDr. Irena „Silence“ Přibylová přispívá pravidelně do kolokvia
pořádaného jako součást festivalu Folkové prázdniny v Náměšti na Hané. Např. na
adrese http://image.folkoveprazdniny.cz/2018/kolokvium2018/sbornik2018_22_Pribylova.pdf najdete velmi zajímavý materiál o návštěvě Petea Seegera v Československu
v roce 1964. Z pera Silence zde najdete i články a o Billu Monroeovi, Johnu Dopyerovi
nebo o kovbojské písni u nás. Doporučujeme.
• Celoroční přehled bluegrassových dílen organizovaných neúnavným Ondrou Kozákem najdete na www.atamusic.eu.
• Lednový JamCamp v Novém Jičíně byl vyprodán. Nový JamCamp podle Wernickovy
metody organizuje Petr Brandejs v Týně nad Vltavou 29.8. - 1.9. Podrobnosti na petrbrandejs.cz.
• V Holandsku se daří novému festivalu v Rotterdamu. Jako headlinery mají Američany: bluegrass-punkové Hackensaw Boys (US) a výborné tradiční The Po‘ Ramblin
Boys. Festival se koná 21. - 23. 6. 2019.
• Martin Mikuláš pořádá druhý sraz fanoušků bendž firmy Gibson Gibsonmánie, který
se uskuteční v sobotu 6. 4. 2019 v hotelu Týnec v Týnci nad Sázavou. Zájemci pište na
martin.mikulas@vintage-beauty.com.
• Petr Brandejs natáčí 8.-10.2. DVD Jamuj (hraj) s námi!, které más sloužit za pomůcku
pro domácí jamování. Kolegové spoluhráči jsou věhlasní bluegrassisté, většinou učitelé
na dílnách: Jiří Karas Pola, Honza Máca, Honza Bíba, Martin Burza a Pepa Kučera. Na
DVD budou české bluegrassové standardy ve snadných tempech a tóninách. Vydavatelem je Petr Brandejs, objednávat můžete už teď na brandejs.banjo@gmail.com.
• Kapela Professional Deformation dokončila první studiové nahrávky, které jsou ke
slyšení na serveru „Soundcloud“ konkrétně: https://soundcloud.com/professional_deformation/. Nahrávání proběhlo u zvukaře Druhé trávy Chrise Schutta. Na jednu píseň,
která záměrně na „Soundcloudu“ není P.D. koncem ledna natočila videoklip, kerý by
měl spatřit světlo světa brzy z jara. Informace o skupině zatím pouze v angl. jazyce na:
www.professionaldeformation.webnode.cz
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Uzávěrka BG listů č. 2/19

Sponzoři

je 30.4.2019. 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. Staneli se tak, tento fakt uvedeme. Zároveň počítejte
s tím, že není možné vám vaše příspěvky vracet.

bluegrassové asociace poskytují našim členům
po předložení průkazky BAČR 5% slevu na nákup
zboží ve svých obchodech. Děkujeme jim za
podporu! Jsou to:

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.

MIROSLAV SKOTICA

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

RONDO MUSIC

Jiráskova 712, Dvůr Králové nad Labem

JIŘÍ LEBEDA – Lebeda Instruments

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

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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